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Johdanto. Painonpudotus on yleisesti hyväksyttyä ylipainoisten henkilöiden keskuudessa, mutta on nykyisin 

yleistynyt myös urheilijoiden keskuudessa. Urheilijoiden painonpudotusta voidaan perustella esteettisillä syillä, 

kyvyllä kilpailla alemmassa painoluokassa tai fyysisen suorituskyvyn paranemisen avulla. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli seurata kilpailuihin valmistavan kauden valmentautumisen (harjoittelun, ravinnon) vaikutuksia 

kehonkoostumukseen, suorituskykyyn sekä hormonipitoisuuksiin naiskorkeushyppääjillä. 

 

Menetelmät. Yhdeksän suomalaista kansallisen tason naiskorkeushyppääjää (22,4 ± 2,9 v.; 1,77 ± 0,06 m; 62,5 

± 2,4 kg; rasvaprosentti 17,1 ± 2,6 %) osallistui tutkimukseen. Tutkimus koostui kolmesta mittauskerrasta. Ruo-

ka- ja harjoituspäiväkirjoja pidettiin kolmesti viiden vuorokauden ajan, tutkimuksen alussa, puolivälissä sekä 

lopussa. Alku- ja välimittausten välillä tutkittavia ohjeistettiin pitämään ruokavalionsa samanlaisena. Väli- ja 

loppumittausten välillä tutkittavia ohjeistettiin vähentämään energiasaantiaan tavoitepainon saavuttamiseksi. 

Ruokapäiväkirjat analysoitiin Nutri-Flow -ravintotulkkiohjelmalla ja energiankulutus arvioitiin Ainsworth ym. 

(2011) laatimien MET -taulukoiden avulla. Kehonkoostumus, suorituskyky ja hormonipitoisuudet määritettiin 

alku- ja loppumittauksissa. Kaksienergisen röntgensäteen absorptiometriaa (DXA) käytettiin rasvaprosentin, 

rasvamassan, rasvattoman massan, luumassan ja luun mineraalitiheyden määrittämiseen. Rasvaprosentti määri-

tettiin myös ihopoimujen avulla käyttämällä Durnin & Womersleyn (1974) laatimaa ennusteyhtälöä. Paastoveri-

näyte otettiin kyynärlaskimosta seerumin testosteroni-, estrogeeni-, sukupuolihormoneja sitova globuliini- 

(SHBG) ja kortisolipitoisuuden määrittämiseksi. Fyysisen suorituskyvyn testeihin sisältyivät 20 m juoksu lentä-

vällä lähdöllä, 30 m juoksu paikalta lähdöllä, esikevennyshyppy, staattinen hyppy lisäpainoilla ja ilman, pudo-

tushyppy 40 cm korkeudelta sekä reaktiivisuushyppely. 

 

Tulokset. Tutkittavien energiansaanti oli painonpudotuksen aikana 1660 ± 180 kcal/vrk ja he olivat keskimäärin 

530 ± 160 kcal/vrk energiavajeessa. Energiavaje toteutettiin hiilihydraattien ja rasvan saantia laskemalla. Prote-

iinin saanti säilyi koko tutkimuksen ajan samanlaisena (112,1 ± 7,4 g; 1,8 ± 0,2 g/kg/vrk; 27,9 ± 3,8 E%). Tut-

kittavien paino laski 1,7 ± 1,1 kg (p=0,002), rasvamassa 1,0 ± 1,4 kg (p=0,083), rasvaton massa 0,6 ± 0,7 kg 

(0,024) ja rasvaprosentti DXA:lla (1,2 ± 2,1 %; p=0,123), pihdeillä (1,9 ± 0,2 %; p=0,0003). Luumassassa tai 

luun mineraalitiheydessä ei tapahtunut muutoksia. Suorituskykymuuttujissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitse-

viä muutoksia. Seerumin testosteronipitoisuus laski 0,449 ± 0,335 nmol/l (p=0,004). Muissa hormonipitoisuuk-

sissa ei tapahtunut muutoksia, mutta kortisoli pitoisuudessa oli laskeva trendi -77 ± 100 nmol/l (p=0,087). 

DXA:lla ja pihdeillä mitattujen rasvaprosenttien välillä ei ollut riippuvuutta, mutta molemmilla menetelmillä 

mitattujen rasvaprosenttien muutokset korreloivat vahvasti (r=0,87; p=0,02). Alhaisemman rasvan osuuden ko-

konaisenergiansaannista havaittiin olevan yhteydessä alhaisempiin seerumin testosteroniarvoihin loppumittauk-

sissa (r=0,71; p=0,034). 

 

Johtopäätökset. Tämän tutkimuksen perusteella asteittaisella painonpudotuksella ei ole haitallisia vaikutuksia 

suorituskykyyn. Myöskään lihasmassan pienellä vähenemisellä ei näyttäisi olevan vaikutusta suorituskykyyn. 

Ihopoimumittaukset näyttäisivät soveltuvan painonpudotuksen seurannan apuvälineeksi, mutta Durnin & Wo-

mersleyn (1974) ennusteyhtälön käyttö rasvaprosentin määritykseen hoikkien naisurheilijoiden kohdalla voidaan 

kyseenalaistaa. Painonpudotus näyttäisi johtavan seerumin testosteronipitoisuuden laskuun huolimatta kohtalai-

sesta (-530 kcal/vrk) energiavajeesta. Myös vähärasvaisen ruokavalion vaikutus seerumin testosteronipitoisuutta 

alentavana tekijänä saa vahvistusta. Kohtuullinen energiavaje ei kuitenkaan saanut aikaan muutoksia seerumin 

SHBG -pitoisuudessa, mikä viittaisi kohtuullisen energiavajeen paremmuuteen pyrittäessä pudottamaan painoa. 

Pienellä otoskoolla, käytettyjen menetelmien epätarkkuudella ja joidenkin tutkittavien heikommalla sitoutumi-

sella tutkimukseen oli mahdollisesti jonkin verran vaikutusta tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. 

 

Avainsanat: painonpudotus, kehonkoostumus, suorituskyky, hormonipitoisuudet 



 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

ACTH adrenocorticotropic hormone, adrenokortikotrooppinen hormoni 

BMC bone mass content, luumassan määrä 

BMD bone mineral density, luun mineraalitiheys 

BMI body mass index, kehon painoindeksi 

CBG cortisol-binding globulin 

E% osuus kokonaisenergiansaannista 

FFM fat free mass, rasvaton kehonpaino 

GnRH gonadotropin-releasing hormone, gonadotropiineja vapauttava hormoni 

DXA dual-energy X-ray absorptiometry, kaksienergisen röntgensäteen absorptiomet-      

                      ria 

LBM lean body mass, lihasmassa 

LH luteinizing hormone, lutenosoiva hormoni 

mTOR mammalian target of rapamycin 

REE resting energy expenditure, lepoenergiankulutus 

SHBG sex hormone-binding globulin, sukupuolihormoneja sitova globuliini 

TEF termic effect of feeding, lämpövaikutus 

1 RM one repetition maximum, yhden toiston maksimi 



 

SISÄLLYS 

 

TIIVISTELMÄ 

1 JOHDANTO ......................................................................................................................... 1 

2 ASTEITTAINEN PAINONPUDOTUS ............................................................................... 2 

 Painonpudotuksen toteuttaminen ................................................................................. 2 2.1

3 FYYSINEN HARJOITTELU JA RUOKAVALIO PAINONPUDOTUKSESSA .............. 4 

 Fyysisen harjoittelun vaikutukset ................................................................................ 4 3.1

 Ruokavalion vaikutukset .............................................................................................. 5 3.2

3.2.1 Proteiinin saannin vaikutukset ................................................................................ 5 

3.2.2 Hiilihydraattien saannin vaikutukset ...................................................................... 8 

3.2.3 Rasvan saannin vaikutukset .................................................................................. 10 

4 PAINONPUDOTUKSEN VAIKUTUKSET SUORITUSKYKYYN ............................... 11 

 Maksiminopeus .......................................................................................................... 11 4.1

 Vertikaalihypyt .......................................................................................................... 11 4.2

 Maksimivoima ........................................................................................................... 12 4.3

5 PAINONPUDOTUKSEN VAIKUTUKSET HORMONIPITOISUUKSIIN .................... 14 

 Testosteroni ja SHBG ................................................................................................ 14 5.1

 Estrogeeni .................................................................................................................. 16 5.2

 Kortisoli ..................................................................................................................... 17 5.3

6 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT .................................................................. 18 

7 MENETELMÄT ................................................................................................................. 19 

 Koehenkilöt ................................................................................................................ 19 7.1

 Koeasetelma ............................................................................................................... 19 7.2

 Aineiston keräys ........................................................................................................ 20 7.3

7.3.1 Ravinto- ja harjoituspäiväkirjat ............................................................................ 20 

7.3.2 Verinäytteet ja kehonkoostumus .......................................................................... 21 

7.3.3 Suorituskykytestit ................................................................................................. 22 

 Aineiston analysointi ................................................................................................. 22 7.4

7.4.1 Ruoka- ja harjoituspäiväkirjat .............................................................................. 22 

7.4.2 Verinäytteet .......................................................................................................... 23 

7.4.3 DXA ..................................................................................................................... 24 

7.4.4 Ihopoimut ............................................................................................................. 25 

7.4.5 Suorituskykytestit ................................................................................................. 25 



 

 Tilastolliset menetelmät ............................................................................................. 26 7.5

8 TULOKSET ....................................................................................................................... 27 

 Energiansaanti ja energiankulutus ............................................................................. 27 8.1

 Ravintoaineiden saanti ............................................................................................... 27 8.2

 Kehonkoostumus ....................................................................................................... 29 8.3

 Suorituskyky .............................................................................................................. 30 8.4

 Hormonipitoisuudet, hemoglobiini ja hematokriitti .................................................. 30 8.5

 Mitattujen muuttujien väliset suhteet ......................................................................... 32 8.6

8.6.1 Kehonkoostumusmuuttujien väliset suhteet ......................................................... 32 

8.6.2 Kehonkoostumus vs. ravintoaineet, suorituskyky ja hormonipitoisuudet ............ 34 

8.6.3 Ravitsemus vs. hormonit ...................................................................................... 35 

8.6.4 Hormonimuuttujien väliset yhteydet .................................................................... 35 

9 POHDINTA ........................................................................................................................ 36 

 Energiansaanti ja -kulutus .......................................................................................... 36 9.1

     9.1.1 Makroravintoaineet ............................................................................................... 37 

 Kehonkoostumus ....................................................................................................... 39 9.2

 Suorituskyky .............................................................................................................. 43 9.3

 Hormonipitoisuudet ................................................................................................... 44 9.4

 Yhteenveto ja johtopäätökset ..................................................................................... 47 9.5

LÄHTEET ................................................................................................................................ 49 

 

 



 

 1 

1 JOHDANTO 

 

Painonpudotus on yleisesti hyväksyttyä ylipainoisten henkilöiden keskuudessa. Nykyisin pai-

nonpudotus on kuitenkin yleistynyt myös normaalipainoisten, etenkin tiettyjen lajien urheili-

joiden keskuudessa. Urheilijoiden painonpudotusta voidaan perustella esimerkiksi esteettisistä 

syistä (voimistelijat), kyvyllä kilpailla alemmassa painoluokassa (painoluokkalajit) tai fyysi-

sen suorituskyvyn paranemisen avulla (Fogelholm 1994; Helms ym. 2014.) 

 

Painonpudottaminen, etenkin rasvamassan muodossa, parantaa teho/paino -suhdetta (Garthe 

ym. 2011a), mistä on hyötyä esimerkiksi yleisurheilun hyppylajeissa, kuten korkeushypyssä. 

Korkeushypyssä riman ylittämiseksi horisontaalinen nopeus pyritään muuttamaan vertikaa-

lisuuntaiseksi nopeudeksi (Aura 1984, 47–50) eli työtä tehdään omaa kehonpainoa vastaan. 

Näin ollen kilpailuihin valmistavalla kaudella on hyödyllistä pudottaa hieman painoa. 

 

Painonpudotus voidaan toteuttaa joko nopealla tai asteittaisella menetelmällä. Nopeaa mene-

telmää käytetään yleisesti esimerkiksi painoluokkalajien urheilijoiden keskuudessa. Fogel-

holmin (1994) määritelmän mukaan nopea painonpudotusjakso on kestoltaan alle seitsemän 

päivää ja toteutetaan pääasiassa nesteiden menetyksen avulla. Tässä tutkimuksessa keskity-

tään asteittaiseen painonpudotukseen, jonka määritellään olevan kestoltaan yli seitsemän päi-

vää ja toteutetaan puolestaan pääasiassa energiansaannin rajoittamisen avulla (Fogelholm 

1994). 

 

Nopealla painonpudotusmenetelmällä on raportoitu olevan useita haitallisia vaikutuksia niin 

kehonkoostumukseen (Sagayama ym. 2014) kuin suorituskykyyn (Filaire ym. 2001). Asteit-

taisella painonpudotuksella on raportoitu olevan suorituskykyyn sekä positiivisia (Mero ym. 

2010; Garthe ym. 2011a; Huovinen ym. 2015) että negatiivisia (Filaire ym. 2001; Umeda ym. 

2004) vaikutuksia. Myös kehonkoostumuksen optimaalisten muutosten kehonpainon ja ras-

vamassan laskun sekä rasvattoman kehonpainon säilyttämisen kannalta, asteittainen painon-

pudotus näyttäisi olevan parempi vaihtoehto.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on seurata kilpailuihin valmistavan kauden valmentautumi-

sen (harjoittelun, ravinnon) vaikutuksia kehonkoostumukseen, suorituskykyyn sekä hor-

monipitoisuuksiin naiskorkeushyppääjillä. 
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2 ASTEITTAINEN PAINONPUDOTUS 

 

On yleisesti tiedossa, että kehonpainon laskun aikaansaamiseksi, energiankulutuksen on olta-

va pidemmän aikaa energiansaantia suurempaa (Phillips 2014). Fogelholm (1994) määrittelee 

asteittaisen painonpudotuksen olevan kestoltaan yli seitsemän päivää ja toteutettavan pääasi-

assa energiansaannin rajoittamisen avulla. Urheilijoilla energiankulutus on jo luonnostaan 

korkealla tasolla, jolloin painonpudotus fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kautta on vaikeaa. 

Näin ollen painonpudotus on suoritettava energiansaantia rajoittamalla. (Fogelholm 1994.) 

Urheilijat tavoittelevat suorituskyvyn kannalta optimaalista kehonkoostumusta, jolloin pai-

nonpudotuksen tavoitteena on rasvamassan vähentäminen ja rasvattoman kehonpainon säilyt-

täminen (Josse ym. 2011). Urheilijoiden painonpudotusta on tähän mennessä tutkittu vähän, 

joten kaikkia sen vaikutuksia eri muuttujiin ei vielä tarkkaan tunneta. 

 

 Painonpudotuksen toteuttaminen 2.1

 

Kirjallisuuden perusteella asteittaisen painonpudotuksen tuloksen määrittelevät makroravinto-

aineiden suhteet painonpudotusruokavaliossa, harjoittelun määrä ja tyyppi sekä energiavajeen 

suuruus. Noin 550 kcal päivittäinen energiavaje yhdistettynä noin 0,5 kg (0,7 % kehonpainos-

ta) viikoittaiseen painonpudotusnopeuteen näyttäisi tuottavan kehonkoostumuksen (Garthe 

ym. 2011a), räjähtävän suorituskyvyn (Garthe ym. 2011a) ja hormonipitoisuuksien (Mero ym. 

2010) kannalta parhaimmat tulokset. Huovisen ym. 2015 yleisurheilun hyppääjillä ja pika-

juoksijoilla tehdyssä tutkimuksessa energiavaje oli hieman suurempi (noin 750 kcal/vrk), 

mutta myöskään siinä ei havaittu edellä mainituissa muuttujissa haitallisia muutoksia. Kysei-

sessä tutkimuksessa proteiinin saanti oli korkea (>2,0 g/kg/vrk), mikä selittänee positiiviset 

tulokset suuremmasta energiavajeesta huolimatta. Myös Volekin ym. (2002) ja Mettlerin  ym. 

(2010) tutkimuksissa havaittiin positiivisia vaikutuksia kehonkoostumuksen säilyttämisessä 

(Mettler ym. 2010) ja hormonipitoisuuksissa (Volek ym. 2002), kun proteiininsaanti oli kor-

kea (>2,0 g/kg/vrk, >30 E%). 

 

Tutkimusten perusteella suuri energiavaje (noin 1000 kcal) ja/tai alhaisempi proteiininsaanti 

(0,6–1,4 g/kg/vrk) aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kehonkoostumukseen (Gornall & Villani 

1996; Zachwieja ym. 2001; Layman ym. 2003; Alemany ym. 2008), suorituskykyyn (Filaire 

ym. 2001; Umeda ym. 2004) ja hormonipitoisuuksiin (Alemany ym. 2008; Mero ym. 2010). 

Zachwiejan ym. 2001 tutkimuksessa oli Huovisen ym. 2015 tutkimuksen tavoin 750 kcal päi-
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vittäinen energiavaje, mutta proteiinin saannin ollessa alhaisempi (1,4 g/kg/vrk, 19 E%) ta-

pahtui lihasmassan menetystä. Korkeaproteiininen ruokavalio näyttäisi siis estävän lihasmas-

san laskua energiavajeen aikana. 

 

Painoa pudotettaessa tulisi energiansaatavuus (energiansaanti - harjoittelun aiheuttama ener-

giankulutus) ylläpitää 30–45 kcal/kg/vrk tasolla (Manore ym. 2007). Naisilla painonpudotuk-

sen yhteydessä on huomioitava myös kuukautiskierron mahdolliset häiriöt. Manoren ym. 

(2007) mukaan energiansaatavuuden tulisi olla yli 30 kcal/kg/vrk, jotta kuukautistoiminnan 

häiriöiltä vältyttäisiin.  
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3 FYYSINEN HARJOITTELU JA RUOKAVALIO PAINONPUDOTUKSESSA 

 

 Fyysisen harjoittelun vaikutukset 3.1

 

Kehonpainon laskun aikaansaamiseksi, energiankulutuksen on oltava pidemmän aikaa energi-

ansaantia suurempaa (Phillips 2014). Painonpudotus voidaan toteuttaa energiavajeen avulla, 

harjoittelun määrää tai intensiteettiä kasvattamalla tai useimmiten näiden kahden yhdistelmä-

nä (Murphy ym. 2015). Urheilijoilla energiankulutus on jo luonnostaan korkealla tasolla, jol-

loin painonpudotus fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kautta on vaikeaa. (Fogelholm 1994).  

 

Fyysinen harjoittelu lisää energiankulutusta sekä harjoittelun aikana että sen jälkeen. Säännöl-

linen harjoittelu kohottaa lepoaineenvaihduntaa, auttaa energiavajeen aikaansaamisessa ja 

siten edesauttaa painon putoamista. Lepoaineenvaihdunnan suuruus on vahvasti riippuvainen 

lihasmassan määrästä. Siten lihasmassan ylläpitäminen painonpudotuksen aikana on tärkeää 

sillä, jos lepoaineenvaihdunnan määrä laskee myös painon pudottaminen vaikeutuu. (Stiegler 

& Gunliffe 2006.)  

 

Harjoittelun kesto, intensiteetti ja tyyppi määrää fyysisen harjoittelun vaikutukset kehonkoos-

tumukseen. Tutkimusten mukaan voimaharjoittelu näyttäisi säästävän lihasmassaa aerobista 

harjoittelua paremmin ylipainoisilla henkilöillä painonpudotuksen aikana, mutta väite vaatii 

vielä lisätutkimusta. Myös harjoittelu korkeammalla intensiteetillä näyttäisi tuottavan kehon-

koostumuksen kannalta parempia tuloksia. (Stiegler & Gunliffe 2006.)  

 

Voimaharjoittelun lihasmassaa säästävä vaikutus näyttäisi tutkimusten mukaan pitävän paik-

kaansa myös urheilijoiden kohdalla. Garthen ym. (2011a) urheilijoilla tehdyssä tutkimuksessa 

voimaharjoittelu yhdistettynä henkilökohtaisesti suunniteltuun ruokavalioon jopa lisäsi lihas-

massan määrää pudotettaessa painoa 0,7 % viikossa. Kyseisessä tutkimuksessa lihasmassa 

lisääntyi pääasiassa ylävartalon lihaksissa, minkä tutkijat arvelevat johtuvan ylävartalon lihas-

ten suuremmasta vasteesta voimaharjoittelun tuottamaan ärsykkeeseen. Jalkojen kuormitus on 

yleensä urheilijoilla jo ennestään suuri, jolloin voimaharjoittelun aiheuttama ärsyke ei ole niin 

huomattava. (Garthe ym. 2011a.) Myöskään Mäestun ym. (2010) 11 viikkoa kestäneessä tut-

kimuksessa kehonrakentajilla lihasmassa ei vähentynyt painon pudotessa (-4,1 kg), kun pai-

nonpudotus oli yhdistetty korkeaproteiiniseen ruokavalioon (2,4–2,6 g/kg/vrk) ja hypertrofi-

seen voimaharjoitteluun.  
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 Ruokavalion vaikutukset 3.2

 

Ravitsemussuositusten mukaan makroravintoaineiden osuudet kokonaisenergiansaannista 

(E%) tulisivat olla 45–60 E% hiilihydraatteja, 10–20 E% proteiineja ja 25–40 E% rasvoja 

(VRN 2014). Urheilijoille suositukset ovat seuraavat: 40–65 E% hiilihydraatteja, 15–20 E% 

proteiineja ja 25–40 E% rasvaa (Ilander ym. 2014, 143–148). Urheilijoiden saantisuositukset 

vaihtelevat hieman lajin vaatimusten sekä harjoituskauden mukaan. Tässä tutkimuksessa kes-

kitytään teholajien urheilijoihin, joille suositukset ovat harjoituskaudella 60–75 E% (4–6 

g/kg/vrk) hiilihydraatteja, 15–20 E% (1,5–3,0 g/kg/vrk) proteiineja ja 10–15 E% (0,5–0,9 

g/kg/vrk) rasvaa (Mero ym. 2007, 182).  

 

Harjoituskaudella energiansaatavuuden tulisi olla yli 40 kcal/kg/vrk fyysisten ominaisuuksien 

kehittymisen maksimoinniksi. Kilpailuihin valmistavalla kaudella painoa pyritään pudotta-

maan, jolloin sopiva energiansaatavuus on noin 35 kcal/kg/vrk. (Ilander ym. 2014, 143–148.) 

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi urheilijoiden tavoitteena on mahdolli-

simman korkean lihas/rasva -suhteen saavuttaminen (Phillips 2006; Phillips & Van Loon 

2011). Tutkimusten mukaan optimaalisen kehonkoostumuksen aikaansaamiseksi (rasvamas-

san vähentäminen / rasvattoman kehonpainon säilyttäminen) tulisi painonpudotus toteuttaa 

proteiinin saantia lisäämällä sekä hiilihydraattien (Tipton & Witard 2007; Phillips 2012; Ilan-

der ym. 2014, 143–148) tai hiilihydraattien ja rasvojen (Phillips ym. 2007; Phillips 2014; 

Murphy ym. 2015) saantia vähentämällä. Ilanderin ym. (2014, 143–148) mukaan taitolajien 

urheilijoilla voi hiilihydraattien osuus olla painoa pudotettaessa väliaikaisesti jopa alle 40 E% 

ja proteiinin saanti jopa 35 E%. Rasvojen saannin tulisi säilyä yli 20 E%. 

 

3.2.1 Proteiinin saannin vaikutukset 

 

On tärkeä ymmärtää ero proteiinin tarpeen ja optimaalisen saannin välillä. Tarpeella tarkoite-

taan vähimmäismäärää, joka estää puutosoireiden esiintymisen. Optimaalinen saanti sen si-

jaan tuottaa hyötyä esimerkiksi suorituskyvyn kannalta. (Phillips 2012.)  

 

Yleistä. Harjoittelun uskotaan lisäävän proteiinin tarvetta urheilijoilla (Lemon 1998; Phillips 

2006; Phillips 2007; Tipton & Witard 2007; Phillips & Van Loon 2011; Phillips 2014). Li-

sääntynyt tarve on todettu typpitasapainon mittauksilla, joissa on mitattu erittyneen typen 

määrä proteiinin saannin ollessa tiedossa. Mikäli typpitasapaino on positiivinen, keho on ana-
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bolisessa tilassa ja vastaavasti tasapainon ollessa negatiivinen katabolisessa tilassa. (Tipton & 

Witard 2007.) Kasvanutta tarvetta on selitetty useilla tekijöillä. Harjoittelu lisää lihaksissa 

tapahtuvia vaurioita, joten proteiinia tarvitaan vaurioiden korjaamiseen ja vioittuneiden lihas-

proteiinien korvaamiseen (Phillips 2006; Phillips 2007; Tipton & Witard 2007). Tarpeen kas-

vua on perusteltu myös metabolisten reittien optimaalisen toiminnan ja immuunisysteemin 

toiminnan ylläpidolla (Phillips 2007; Phillips 2012). Proteiiniin tarve on kuitenkin yksilöllistä 

riippuen esimerkiksi lajista, joten tarkkaa saantia suorituskyvyn maksimoimiseksi ei voida 

määrittää (Tipton & Witard 2007). 

 

Vastoin kuin yleisesti luullaan on kuitenkin myös viitteitä siitä, että harjoittelu itsessään vä-

hentää proteiinin tarvetta. Phillipsin (2012) mukaan harjoittelu parantaa typpitasapainon säi-

lyttämisen taloudellisuutta sekä harjoittelun aiheuttaman proteiininsynteesin kasvun myötä 

myös aminohappoja kyetään hyödyntämään kudoksissa uudelleen, jolloin aminohappoja sääs-

tyy ja proteiinin tarve vähenee. 

 

Proteiinin vaikutus kehonkoostumukseen. Useiden tutkimusten perusteella korkeaproteiininen 

ruokavalio (25–30 % kokonaisenergiansaannista, 1,6 g/kg/vrk) painonpudotuksen aikana es-

tää rasvattoman kehonpainon menetystä ja edistää rasvamassan vähenemistä verrattuna ravit-

semussuositusten (VRN 2014) määrään (0,8 g/kg/vrk). Garthen ym. (2011a) urheilijoilla teh-

dyssä tutkimuksessa lihasmassan määrää saatiin energiavajeen aikana jopa lisättyä. Lihasmas-

sa lisääntyi 2,1 ± 0,4 % energiavajeen ollessa noin 550 kcal/vrk ja proteiinin saannin 1,6 

g/kg/vrk (25 E%). Tutkittavien paino laski 12 viikon tutkimusjakson aikana noin 5,6 ± 0,8 %. 

Kyseisessä tutkimuksessa tutkittavat suorittivat oman harjoitusohjelmansa ohella neljä kertaa 

viikossa voimaharjoittelua. 

 

Proteiinin laatu ja ajoitus. Tutkimusten mukaan on tärkeää jakaa proteiinin saanti tasaisesti 

päivän jokaiselle aterialle etenkin energiansaannin ollessa rajoitettu (Ilander ym. 2014, 209–

214; Murphy ym. 2015). Välittömästi voimaharjoituksen päätyttyä tulisi lihaksen proteiini-

synteesin maksimoimiseksi nauttia 8–10 g välttämättömiä aminohappoja, mikä vastaa noin 20 

g proteiinia korkealaatuisista proteiininlähteistä (Moore ym. 2009a). Eläinproteiinit sisältävät 

korkealaatuista proteiinia enemmän kuin kasviproteiinit, joten eläinproteiinien nauttiminen 

esimerkiksi kananmunien, maidon ja heraproteiinin muodossa on suositeltavaa urheilijoille 

painonpudotuksen aikana (Tipton & Witard 2007; Phillips & Van Loon 2011; Murphy ym. 

2015). Korkealaatuinen proteiini auttaa lisäksi lihasmassan säilyttämisessä painonpudotuksen 
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aikana (Murphy ym. 2015). Tarkkaa aikaikkunaa proteiinin nauttimisella harjoituksen jälkeen 

ei vielä tunneta, joten kirjallisuudessa ohjeistetaan nauttimaan palautusjuoma välittömästi 

harjoituksen päätyttyä (Phillips & Van Loon 2011). Munteanu ym. (2014) ehdottaa palautus-

juoman nauttimista 15 minuutin sisällä harjoituksen tai kilpailun päättymisestä. 

 

Tutkimusten mukaan lihaksen proteiinisynteesin maksimoimiseksi tulisi nauttia proteiineja, 

jotka ovat aminohappokoostumukseltaan haaraketjuisia. Leusiini on tällainen haaraketjuinen 

aminohappo, joka on mukana useissa kehon metabolisisissa prosesseissa. (Layman 2004.) 

Leusiini kykenee aktivoimaan translaation kannalta keskeisimpiä signalointi proteiineja 

mTOR (mammalian target of rapamycin) reitissä ja siten stimuloimaan proteiinisynteesiä 

(Phillips & Van Loon 2011). Näin ollen sillä on merkittävä rooli rasvattoman kehonpainon 

säilyttämisessä pudotettaessa painoa yhdessä korkeaproteiinisen ruokavalion kanssa (Layman 

2004). Eläinproteiineissa on paljon leusiinia, mikä selittää osittain niiden kykyä stimuloida 

proteiinisynteesiä (Phillips & Van Loon 2011). Proteiini tulisi myös nauttia nestemäisessä 

muodossa, jolloin sen imeytyminen ja siten veren leusiinipitoisuuden kohoaminen tapahtuvat 

nopeammin (Koopman ym. 2009). Piikin veren leusiinipitoisuudessa uskotaan olevan ratkai-

sevaa lihaksen proteiinisynteesin aktivoitumisessa. (Phillips & Van Loon 2011). 

 

Proteiini ja kylläisyys. Yksi peruste korkeaproteiinisen ruokavalion hyödyistä painonpudotuk-

sessa on proteiinin aiheuttama kylläisyyden tunne verrattuna muihin makroravintoaineisiin 

(Stiegler & Cunliffe 2006). Tämä havaittiin Weiglen ym. (2005) tutkimuksessa, jossa tutkitta-

vat olivat ensin kehonpainoa ylläpitävällä ruokavaliolla (15 % proteiinia, 35 % rasvaa ja 50 % 

hiilihydraatteja) kaksi viikkoa, jonka jälkeen seuraavat kaksi viikkoa energiamäärältään sa-

malla, mutta makroravintoaineiden suhteeltaan erilaisella ruokavaliolla (30 % proteiinia, 20 % 

rasvaa ja 50 % hiilihydraatteja). Lopuksi tutkittavat olivat 12 viikkoa makroravintoaineiden 

suhteiltaan viimeksi mainitulla ruokavaliolla, mutta heitä ohjeistettiin syömään tuntiessaan 

näläntunnetta ja lopettamaan tuntiessaan kylläisyyttä. 12 viikon jakson aikana tutkittavien 

energiansaanti laski 441 ± 63 kcal/vrk:ssa, kehon paino putosi 4,9 ± 0,5 kg ja rasvamassa 

väheni 3,7 ± 0,4 kg. Tutkijat arvelevat lisääntyneen proteiininsaannin parantavan leptiini-

hormonin kylläisyyttä tuottavaa vaikutusta keskushermostossa, mikä saa aikaan spontaanisti 

vähentyneen energiansaannin. 

 

Lämpövaikutus (thermic effect of feeding, TEF). Proteiinipitoisen ruokavalion etu painonpu-

dotuksessa on sen aiheuttama suurempi kasvu energiankulutuksessa verrattuna muihin makro-
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ravintoaineisiin. Nautittaessa proteiinipitoinen ateria ruuan pilkkomiseen, varastointiin ja 

imeytymiseen kuluva energiamäärä on 25–30 % ruuan sisältämästä energiasta. Vastaavat lu-

vut ovat hiilihydraateille 6–8 % ja rasvoille 2–3 %. (Stiegler & Cunliffe 2006.) Robinsonin 

ym. (1990) tutkimus ehdottaa suuremman kasvun energiankulutuksessa proteiinipitoisen ate-

rian jälkeen johtuvan aterian aiheuttamasta kasvusta proteiinisynteesissä. Kyseisessä tutki-

muksessa havaittiin proteiinisynteesin metabolisten kustannusten teoreettisten arvioiden avul-

la 36 % TEF:stä johtuvan proteiinisynteesin kasvusta hiilihydraattipitoisen (70 % hiilihydraat-

tia) aterian jälkeen, kun taas vastaava arvo proteiinipitoisen aterian (70 % proteiinia) jälkeen 

oli 68 % TEF:stä. 

 

3.2.2 Hiilihydraattien saannin vaikutukset 

 

Kuten aiemmin todettiin, energiansaannin rajoittaminen tulisi toteuttaa pääasiassa hiilihyd-

raattien saantia rajoittamalla (Tipton & Witard 2007; Phillips 2012; Ilander ym. 2014, 143–

148). Teholajien urheilijoille olevat yleiset suositukset hiilihydraattien osalta ovat noin 3–7 

g/kg/vrk (60–75 E%) riippuen harjoitteluvaiheesta (Mero ym. 2007, 182; Slater & Phillips 

2011; Munteanu ym. 2014). Naisten hiilihydraattien tarve on miehiin nähden hieman vähäi-

sempi (Slater & Phillips 2011). Väitettä on perusteltu sillä, että naiset käyttävät samalla inten-

siteetillä harjoiteltaessa enemmän rasvoja ja vähemmän hiilihydraatteja kuin miehet (Broad & 

Cox 2008). 

 

Painon pudotuksen aikana hiilihydraattien saanti voi kirjallisuuden perusteella olla alle 40 E% 

(Phillips ym. 2007; Phillips 2012; Ilander ym. 2014, 143–148). Tutkimusten mukaan vähähii-

lihydraattinen ruokavalio lisää rasvamassan menetystä ja säästää lihasmassaa, mikä aikaansaa 

korkean lihasmassa/rasvamassa -suhteen ja tuottaa näin useiden urheilulajien kannalta kilpai-

luedun (Phillips 2012). Lajeissa, joissa harjoittelu ei kuluta paljoa hiilihydraatteja, voidaan 

hiilihydraattien saantia rajoittaa enemmän (Ilander ym. 2014, 146–147). Painonpudotustutki-

muksissa, joissa on saavutettu kehonkoostumuksen kannalta positiivisia muutoksia, on hiili-

hydraattien saanti ollut keskimäärin 3,0–3,7 g/kg/vrk (40–54 E%). Poikkeuksena Meron ym. 

(2010) naiskuntoilijoilla tehty tutkimus, jossa hiilihydraattien saanti oli suuremman energia-

vajeen ryhmällä (-1100 kcal/vrk) noin 1,8 g/kg (115 g) ja alhaisemman energiavajeenryhmällä 

(-550 kcal/vrk) noin 2,5 g/kg (156 g). Kyseisessä neljä viikkoa kestäneessä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan havaittu negatiivisia vaikutuksia kehonkoostumuksen, suorituskyvyn tai hor-

monipitoisuuksien osalta, joten alhaisemmasta hiilihydraattien saannista ei tämän tutkimuksen 
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perusteella olisi haittaa. Kuitenkin Zachwieja ym. (2001) mukaan hiilihydraattien saannin 

pitäisi pysyä yli 3,0 g/kg/vrk energiavajeen aikana suorituskyvyn ylläpitämiseksi. 

 

Volekin ym. (2002) tutkimuksessa tutkittiin myös hyvin vähähiilihydraattisen ruokavalion 

vaikutuksia kehonkoostumukseen. Tutkimukseen osallistui 12 ei-urheilevaa normaalipainoista 

kohtalaisesti liikkuvaa miestä, jotka vähensivät hiilihydraattien osuuden 8 %:iin kokonais-

energiansaannista kuuden viikon ajaksi. Tutkittavia ohjeistettiin ylläpitämään kehonpaino 

samana koko tutkimusjakson ajan. Energiansaanti pysyi tutkimusjakson aikana samanlaisena 

kuin ennen tutkimusjaksoa (2334 vs. 2540 kcal/vrk).  Hiilihydraattien saanti oli hyvin alhai-

nen normaali ruokavalioon nähden (46  vs. 306 g, 8 vs. 48 E%), kun taas proteiinien (176  vs. 

113 g, 30 vs. 17 E%) ja rasvojen (157 vs. 91 g, 61 vs. 32 E%) saannit olivat merkittävästi 

korkeampia. Tutkimusjakson jälkeen kehonpaino oli laskenut merkittävästi (-2,2 kg), kuten 

myös rasvamassa (-3,3 kg). Vastaavasti rasvaton massa oli lisääntynyt 1,1 kg. Tutkijoiden 

mukaan saadut tulokset viittaavat siihen, että sisäerityksessä tapahtuvat muutokset, etenkin 

verenkierrossa olevan insuliinikonsentraation lasku, vaikuttavat tehostuneeseen rasvan mene-

tykseen. 

 

Vaikka Volekin ym. (2002) tutkimuksen perusteella hyvin vähähiilihydraattisesta ruokavali-

osta on painonpudotuksen aikana positiivisia vaikutuksia kehonkoostumukseen voi liian vä-

häisestä saannista olla myös haittaa. Yksittäinen voimaharjoitus voi laskea lihaksen glyko-

geenivarastoja 23–44 % (Koopman ym. 2006) riippuen harjoituksen intensiteetistä, kestosta ja 

kokonaistyöstä. Lihaksen glykogeenivarastojen väheneminen voi johtaa suorituskyvyn las-

kuun (Slater & Phillips 2011; Phillips 2012), joten riittävästä hiilihydraattien saannista on 

energiavajeenkin aikana huolehdittava (Phillips 2012). Energianvajeen aikana hiilihydraattien 

saanti tulisi keskittää enemmän harjoittelun läheisyyteen (ennen, aikana ja jälkeen), jolloin 

harjoitettavuus ja palautuminen säilyvät tehokkaina (Slater & Phillips 2011; Ilander ym. 2014, 

146–147). Lihasglykogeenin resynteesi on nopeimmillaan ensimmäisen kahden tunnin aikana 

harjoituksen päätyttyä (Friedman ym. 1991), minkä takia hiilihydraatteja on hyvä nauttia pian 

harjoituksen päättymisen jälkeen (Broad & Cox 2008). Kirjallisuuden perusteella hiilihydraat-

teja tulisi harjoituksen jälkeen nauttia yhdessä proteiinin kanssa glykogeenivarastojen täyden-

tämiseksi ja proteiinisynteesin maksimoimiseksi (Phillips ym. 2007; Slater & Phillips 2011). 

Sopiva määrä on 0,8 g/kg hiilihydraatteja ja 0,4 g/kg proteiineja (Slater & Phillips 2011). 
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Glykemiaindeksi. Brand-Millerin ym. (2002) mukaan ruuat joilla on korkea glykemiaindeksi 

lisäävät rasvavarastojen kertymistä, kun taas alhaisen glykemiaindeksin ruuat parantavat kyl-

läisyyden tunnetta, minimoivat aterian jälkeisen insuliinin erityksen sekä ylläpitävät insuliini-

herkkyyttä. Slothin ym. (2004) tutkimuksen mukaan painonpudotus ei ole riippuvainen ruuan 

glykemiaindeksistä. Stieglerin ja Gunliffen (2006) mukaan nautittujen hiilihydraattien glyke-

miaindeksi näyttäisi määrittävän energiavajeen vaikutusta painonpudotukseen, mutta vaatii 

lisätutkimusta.  

 

3.2.3 Rasvan saannin vaikutukset 

 

Joidenkin lähteiden mukaan energiavaje tulisi toteuttaa myös rasvojen saantia vähentämällä. 

(Phillips ym. 2007; Phillips 2014; Murphy ym. 2015). Rasvalla on korkea energiatiheys. Yksi 

gramma rasvaa sisältää energiaa noin 9 kcal, kun proteiineille ja hiilihydraateille vastaava 

arvo on noin 4 kcal. (Ilander ym. 2014, 234.) Näin ollen rasvansaannin vähentäminen on te-

hokas tapa vähentää energiansaantia. Ilanderin ym. (2014, 237–238), mukaan teholajien ur-

heilijoille suositellaan energiavajeen muodostamista pääasiassa rasvansaantia vähentämällä, 

jolloin harjoittelutehoa, suorituskykyä ja palautumista edistäviä hiilihydraatteja voitaisiin 

syödä riittävästi. Suositus rasvansaannin osalta teholajien urheilijoille vaihtelevat hieman. 

Munteanu ym. (2014) suosittelee rasvansaanniksi kilpailuihin valmistavalla kaudella 0,8–1,3 

g/kg/vrk, kun taas Meron ym. (2007), 182 suositus rasvansaannille on 0,5–0,9 g/kg/vrk (10–

15 E%). 

 

Painonpudotuksen yhteydessä rasvansaanti ei saa kuitenkaan olla liian alhainen. Alhaisen 

rasvansaannin on todettu naisilla korreloivan alentuneen seerumin testosteronipitoisuuden 

kuten myös alhaisemman seerumin estrogeenipitoisuuden kanssa (Ingram ym. 1987). Niukal-

la rasvojen saannilla on myös negatiivinen vaikutus immuunijärjestelmän toimintaan (Venkat-

raman ym. 2000). Kirjallisuuden perusteella rasvan saannin tulisi säilyä, etenkin naisilla, 

energiavajeenkin aikana vähintään 20 E%, jotta liian vähäisen saannin negatiivisilta vaikutuk-

silta vältyttäisiin (Broad & Cox 2008; Ilander ym. 2014, 146–147). 

 

 

  



 

 11 

4 PAINONPUDOTUKSEN VAIKUTUKSET SUORITUSKYKYYN 

 

Eräs merkittävä syy painon pudottamiseen urheilijoilla on suorituskyvyn parantaminen (Fo-

gelholm 1994; Mettler ym. 2010). Kehonpainon väheneminen ja etenkin teho/paino -suhteen 

parantaminen aikaansaa kilpailullisen edun muihin urheilijoihin nähden (Mero ym. 2010; 

Garthe ym. 2011a), eritoten lajeissa, joissa työtä tehdään kehonpainoa vastaan (Garthe ym. 

2011a), kuten korkeushypyssä. Asteittaisen painonpudotuksen tutkimuksissa on havaittu suo-

rituskyvyn kannalta edullisia vaikutuksia. 

 

 Maksiminopeus 4.1

 

Tutkimuksissa ei ole havaittu asteittaisen painonpudotuksen jälkeen negatiivisia vaikutuksia 

suorituskykyyn maksiminopeudessa. Fogelholmin ym. (1993) ja Garthen ym. (2011a) tutki-

muksissa maksimaalisessa juoksunopeudessa ei tapahtunut muutoksia kolmen viikon, 1000 

kcal/vrk energiavajeen (Fogelholm ym. 1993) tai 4–12 viikon, painonpudotusnopeus 0,7–1,4 

%/vko (Garthe ym. 2011a) aikana. Huovisen ym. (2015) tutkimuksessa havaittiin suuremman 

energiavajeen ryhmällä (-750 kcal/vrk) suorituskyvyn paraneminen lentävällä 20 m:llä (1,8 

%) neljän viikon tutkimusjakson aikana. Samaisessa tutkimuksessa myös alhaisemman ener-

giavajeen ryhmällä (-300 kcal/vrk) suorituskyky lentävällä 20 m:llä parani, mutta parannus ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää. Tutkijoiden mukaan vastaavanlaista parannusta ei ole aikai-

semmissa tutkimuksissa havaittu, joten tarvitaan lisää tutkimuksia vahvistamaan havainto 

(Huovinen ym. 2015). 

 

 Vertikaalihypyt 4.2

 

Kehonpainoon suhteutettu lihasvoima ja vertikaalihyppysuorituskyky näyttäisivät parantuvan 

kolmen viikon energiavajeen (1000 kcal/vrk) myötä (Fogelholm ym. 1993). Fogelholmin ym. 

(1993) tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä parannus vertikaalihypyn korkeudes-

sa (+1,4 cm) lisäpainolla (50 % kehonpainosta) ja myös kasvua tuloksessa ilman lisäpainoa 

(+0,5 cm) kolmen viikon painonpudotusjakson jälkeen. Myös Meron ym. (2010), Mettlerin 

ym (2010), Garthen ym. (2011a) ja Huovisen ym. (2015) tutkimuksissa saatiin samanlaisia 

tuloksia. Garthen ym. (2011a) urheilijoilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä kasvu (7 ± 3 %) esikevennyshyppytuloksessa (+2,0 ± 0,7 cm) hitaamman pai-

nonpudotusnopeuden ryhmällä (0,7 % kehonpainosta/vko, noin -469 kcal/vrk), kun taas nope-
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amman painonpudotusnopeuden ryhmällä (1,4 % kehonpainosta/vko, noin -845 kcal/vrk) tu-

los säilyi muuttumattomana.  

 

Meron ym. (2010) naiskuntoilijoilla tehdyssä tutkimuksessa hyppykorkeus parani tilastollises-

ti merkitsevästi vain suuremman energiavajeen ryhmällä (-1100 kcal/vrk) ja näytti parantuvan 

myös alhaisemman energiavajeenryhmällä (-550 kcal/vrk), mutta tämä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää. Filairen ym. (2001) tutkimuksessa suorituskyky säilyi muuttumattomana seitse-

män päivän tutkimuksessa, jossa energiavaje oli suurimmillaan 1000 kcal/vrk. Myös Huovi-

sen ym. (2015) tutkimuksessa parannus hyppykorkeudessa oli tilastollisesti merkitsevää vain 

suuremman energiavajeen (-750 kcal/vrk) ryhmällä (+3,0 cm), mutta parani myös alhaisem-

man energiavajeen (-300 kcal/vrk) ryhmällä (+2,0 cm).  

 

Mettlerin ym. (2010) voimaharjoitelleilla miehillä tehdyssä tutkimuksessa vertikaalihyppy-

korkeus säilyi muuttumattomana kahden viikon vähäenergisen (60 E%) jakson aikana. Hypyn 

huipputeho laski, mutta tutkijat arvelevat laskun johtuneen ainakin osittain alentuneesta ke-

honpainosta, jolloin vähemmän voimaa tarvitaan saman hyppykorkeuden saavuttamiseen, 

ennemmin kuin suorituskyvyn laskun johdosta. 

 

Yhteenvetona vertikaalihyppysuorituskyky näyttäisi parantuvan kehonpainon laskiessa, pa-

rannuksen ollessa suurempaa energiavajeen ollessa korkeampi (Fogelholm ym. 1993; Mero 

ym. 2010; Garthe ym. 2011a; Huovinen ym. 2015). Garthen ym. (2011a) tutkimuksen perus-

teella painonpudotusnopeudella näyttäisi kuitenkin olevan vaikutusta suorituskyvyn parane-

miseen, hitaamman tahdin tuottaessa suorituskyvyn kannalta positiivisempia vaikutuksia. 

Myös Filairen ym. (2001) tutkimus näyttäisi tukevan tätä hypoteesia. 

 

 Maksimivoima 4.3

 

Myöskään maksimivoimatasoihin ei painonpudottamisella näyttäisi olevan haitallisia vaiku-

tuksia. Garthen ym. (2011a) tutkimuksessa hitaamman painonpudotusnopeuden (0,7 %/vko) 

ryhmällä yhden toiston maksimi (1 RM, one repetition maximum) parani tilastollisesti mer-

kitsevästi penkkipunnerruksessa (+7,5 kg), penkiltävedossa (+5,8 kg) ja kyykyssä (+9,0 kg). 

Myös nopeamman painonpudotustahdin ryhmällä (1,4 %/vko) tulokset näyttäisivät parantu-

neen, mutta parannus oli ainoastaan kyykyssä (+7,0 kg) tilastollisesti merkitsevää. Myös 

Mettlerin ym. (2010) tutkimuksessa ylävartalon voiman 1 RM tulos parani tilastollisesti mer-
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kitsevästi kahden viikon hypoenergisen ruokavalion (60 E%) jälkeen sekä korkean (noin 2,3 

kg/kg/vrk; 35 E%) että alhaisemman (noin 1,0 g/kg/vrk; 15 E%) proteiininsaannin ryhmällä. 

Molemmissa edellä mainituissa tutkimuksissa tutkittavat toteuttivat voimaharjoittelua koko 

painonpudotusjakson ajan, millä lienee vaikutusta parantuneisiin 1 RM tuloksiin. 

 

Myöskään muissa tutkimuksissa, joissa suorituskykyä on mitattu maksimivoimatulosten avul-

la, ei havaittu heikkenemistä 1 RM tuloksissa painonpudotusjakson jälkeen (Zachwieja ym. 

2001; Mero ym. 2010; Huovinen ym. 2011). Meron ym. (2010) tutkimuksessa penkkipunner-

rus tulos heikkeni suuremman energiavajeen (-1100 kcal/vrk) ryhmällä neljän viikon energia-

vajeen aikana, mutta tutkijat arvelevat laskun johtuvan huomattavasta laskusta kehonpainossa 

(-4,6 kg). 
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5 PAINONPUDOTUKSEN VAIKUTUKSET HORMONIPITOISUUKSIIN 

 

 Testosteroni ja SHBG 5.1

 

Testosteroni on steroidihormoni, jolla on anabolinen vaikutus lihaskudokseen. Testosteronia 

muodostuu miehillä kivesten välisoluissa (interstitial cells of Leydig) sekä hyvin pieniä mää-

riä lisämunuaisen kuorikerroksella ja naisilla munasarjoissa. Plasmassa valtaosa testosteronis-

ta on kiinnittyneenä kuljettajaproteiineihin ja vain noin 2 % testosteronista on vapaana plas-

massa. (Guyton & Hall 2006, 1003–1006.) Noin 33 % testosteronista on löyhästi sitoutuneena 

albumiiniin ja noin 65 % vahvasti sitoutuneena SHBG:iin (sukupuolihormoneja sitova globu-

liini, sex hormone-binding globulin) (Allen ym. 2002; Morisset ym. 2008). SHBG:n synteesi 

tapahtuu maksassa ja se on tärkein steroidihormoneja (testosteroni ja estrogeeni) sitova prote-

iini (Morisset ym. 2008). Albumiiniin sitoutunut ja plasmassa vapaana oleva testosteroni ovat 

biologisesti aktiivisia (Allen ym. 2002) ja niiden pitoisuuksien on havaittu olevan kääntäen 

verrannollinen plasman SHBG-pitoisuuden kanssa (Vermeulen 1988). 

 

Hypotalamuksen erittämä GnRH (gonadotropiineja vapauttava hormoni, gonadotropin-

releasing hormone) toimii välittäjänä testosteronin muodostumiselle. GnRH stimuloi luteno-

soivan hormonin (LH) eritystä aivolisäkkeen etulohkosta, mikä on pääasiallinen stimulus tes-

tosteronin eritykselle. (Guyton & Hall 2006, 1003–1006.) Insuliini näyttäisi säätelevän veren 

testosteroni ja SHBG pitoisuuksia. Tutkimusten mukaan insuliini pitoisuus korreloi negatiivi-

sesti testosteroni ja SHBG pitoisuuksien kanssa. (Kraemer ym. 1998.) Morissetin ym. (2008) 

mukaan insuliini saattaa vaikuttaa veren SHBG-pitoisuuksiin ruokavalion kautta. Pudotettaes-

sa painoa energiansaannin laskun ja sitä kautta tapahtuvan kehonpainon alenemisen on naisil-

la havaittu liittyvän kasvaneisiin SHBG pitoisuuksiin. Kortisoli ja androgeenit inhiboivat 

SHBG:n tuotantoa, kun taas estrogeeni stimuloi sitä. (Morisset ym. 2008.) 

 

Testosteronipitoisuuden lasku näyttäisi korreloivan kehonpainon laskun kanssa (Roemmich & 

Sinning 1997; Mero ym. 2010). Tutkimusten perusteella sekä seerumin kokonaistestosteroni 

että vapaa testosteroni pitoisuudet näyttäisivät laskevan painonpudotuksen myötä. Energiava-

jeen suuruudella näyttäisi kuitenkin olevan vaikutusta testosteronipitoisuuden laskuun. Tut-

kimuksissa, joissa energiavaje on ollut hyvin suuri, ovat myös seerumin kokonaistestosteroni 

ja vapaa testosteronipitoisuudet laskeneet.  Mäestun ym. (2010) tutkimuksessa mieskehonra-

kentajilla testosteronipitoisuus laski 11 viikon tutkimusjakson aikana 20,3 ± 6,0  17,2 ± 
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6,5 nmol/L energiavajeen ollessa suurimmillaan 950 kcal/vrk. Samanlaisia tuloksia saatiin 

myös Meron ym. (2010) ja Mettlerin ym. (2010) tutkimuksissa, joissa energiavajeet olivat 

noin 1100 kcal/vrk ja noin 1350 kcal/vrk. Alemanyn ym. (2008) tutkimuksessa seerumin ko-

konaistestosteronipitoisuus laski 49 % ja vapaa testosteronipitoisuus 60 % kahdeksan päivän 

noin 1150 kcal/vrk energiavajeen aikana. Vastaavasti SHBG pitoisuus kasvoi 66 % proteiinia 

0,5 g/kg/vrk nauttivalla ja 23 % 0,9 g/kg/vrk ryhmällä. Meron ym. (2010) tutkimuksessa 

SHBG pitoisuus kasvoi molemmilla ryhmillä (energiavajeet 1100 kcal/vrk ja 550 kcal/vrk), 

mutta kasvu oli tilastollisesti merkitsevää vain suuremman energiavajeen ryhmällä (23 %). 

Kyseisessä tutkimuksessa proteiininsaanti oli energiavajeen aikana >1,4 g/kg/vrk.  

 

Edellä mainittujen tutkimusten perusteella suurempi proteiinin saanti näyttäisi vähentävän 

SHBG pitoisuuden nousua energiavajeen aikana. Selittävästä mekanismista suuremman prote-

iinin saannin ja alhaisemman SHBG pitoisuuden välillä ei ole varmuutta, mutta insuliinin 

uskotaan olevan yksi pääasiallisista SHBG:n synteesiin vaikuttavista tekijöistä (Longcope 

ym. 2000). Proteiinin saanti kasvattaa veren insuliinipitoisuutta (Rabinowitz ym. 1966) ja 

insuliini puolestaan on yhteydessä alhaisempiin SHBG-tasoihin (Plymate ym. 1988). Tämän 

perusteella voitaisiin ajatella myös hiilihydraattien vaikuttavan SHBG pitoisuuteen, sillä se on 

stimulus insuliinin vapautumiselle. Hiilihydraattien saannilla ja SHBG-pitoisuuksilla ei kui-

tenkaan ole havaittu olevan merkitsevää yhteyttä, minkä takia proteiinin saannin yhteys 

SHBG-pitoisuuksiin todennäköisesti sisältää useampia mekanismeja insuliinin mahdollisen 

vaikutuksen lisäksi. (Longcope ym. 2000.)  

 

Hieman vähäisempi energiavaje näyttäisi tutkimusten perusteella olevan vähemmän haitalli-

nen testosteronipitoisuuden laskulle. Huovisen ym. (2015) miesyleisurheilijoilla tehdyssä tut-

kimuksessa ei neljän viikon painonpudotusjakson aikana havaittu tilastollisesti merkitseviä 

muutoksia seerumin testosteronipitoisuudessa energiavajeen ollessa noin -750 kcal/vrk. 

Myöskään Meron ym. (2010) naiskuntoilijoilla tehdyssä tutkimuksessa pienemmän energia-

vajeen ryhmällä (-550 kcal/vrk) seerumin kokonaistestosteronipitoisuudessa ei tapahtunut 

neljän viikon tutkimusjakson aikana muutoksia. Tutkijat kuitenkin arvelevat testosteronipitoi-

suudessa tapahtuvan laskua, mikäli tutkimusjakso olisi ollut pidempi. 
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 Estrogeeni 5.2

 

Estrogeeni on steroidihormoni, jota muodostuu naisilla munasarjoissa sekä vähäisiä määriä 

lisämunuaisen kuorikerroksella ja miehillä kiveksissä (Guyton & Hall 2006, 1016–1018). 

Estrogeenia voidaan myös muodostaa testosteronista Sertolin soluissa (Sertole cells) (Guyton 

& Hall 2006, 1003–1006). Myös estrogeenin muodostumiselle välittäjänä toimii hypotala-

muksen erittämä GnRH, mikä stimuloi aivolisäkkeen etulohkoa erittämään lutenisoivaa hor-

monia (LH) ja follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH). Estrogeenin eritys vaihtelee naisilla 

kuukautiskierron mukaan ollen suurimmillaan munarakkuloiden kasvuvaiheen aikana. (Gu-

yton & Hall 2006, 1011–1015.) Verenkierrossa estrogeeni kulkee pääasiassa albumiiniin si-

toutuneena (Guyton & Hall 2006, 1016–1018) ja vähemmässä määrin SHBG:n sitoutuneena 

(Anderson 1974). Testosteronin tavoin ainoastaan muutama prosentti estrogeenistä kulkee 

veressä vapaana (Anderson 1974). 

 

Painon pudotuksen yhteydessä naisurheilijoilla on vaara energiavajeeseen liittyvää hypota-

laamiseen amenorreaan (kuukautisten poisjäänti), mikä johtaa myöhempään hypoestrogenis-

miin (De Souza & Williams 2005). Hypotalaaminen amenorrea johtuu heikentyneestä mu-

nasarjojen toiminnasta GnRH:n ja lutenisoivan hormonin erityksen inhiboitumisen myötä 

energiavajeen johdosta. Lutenisoivan hormonin eritykseen vaikuttavat neuronit, jotka aistivat 

hapetettavien aineenvaihdunnan polttoaineiden saatavuutta. (Wade & Jones, 2004.) Hypoe-

strogenismillä on puolestaan yhteys hedelmättömyyteen, syömishäiriöihin, murtumiin, osteo-

poroosiin sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin (De Souza & Williams 2005). Edel-

lä mainitusta käytetään yleisnimitystä naisurheilijan oireyhtymä (the female athletic triad) 

(Manore ym. 2007). Estrogeenillä on merkittävä rooli luun muodostuksessa ja luumassan säi-

lyttämisessä. Näin ollen krooninen hypoestrogenismi aiheuttaa luumassan vähenemisen urhei-

levilla naisilla (Ott 1990.) Siten energiavaje ei painonpudotuksen aikana saisi olla liian suuri. 

Manoren ym. (2007) mukaan energiansaatavuuden tulisi olla yli 30 kcal/kg/vrk, jotta kuukau-

tistoiminnan häiriöiltä vältyttäisiin. 

 

Westerlindin ja Williamsin (2007) tutkimuksessa vähänliikkuvilla normaalipainoisilla naisilla 

ei kuitenkaan havaittu muutoksia estrogeenimetaboliassa 4 kuukauden painonpudotusjakson 

aikana. Tutkittavien paino laski 3,7 kg ja rasvaprosentti 4,5 % ilman muutoksia rasvattomassa 

kehonpainossa tutkimusjakson aikana. 
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 Kortisoli 5.3

 

Kortisolin eritys tapahtuu lisämunuaisen kuorikerrokselta ja sitä stimuloi aivolisäkkeen etu-

lohkosta vapautuva ACTH (adrenocorticotropic hormone) vasteena stressireaktiolle. Suurin 

osa kortisolista (90–95 %) on plasmassa kiinnittyneenä plasmaproteiineihin, etenkin CBG:n 

(cortisol-binding globulin). Kortisoli heikentää proteiinisynteesiä ja lisää lihaskataboliaa sa-

malla stimuloiden maksassa tapahtuvaa glukoneogeneesiä kuten myös rasvahappojen mobili-

saatiota rasvakudoksesta. Näin ollen kortisoli tuottaa energiaa solujen metaboliaa varten. 

(Guyton & Hall 2006, 950–957.) Koska kortisolin vapautuminen liittyy kaikentyyppisen 

stressin kokemiseen, kortisolipitoisuus lisääntyy harjoittelun intensiteetin kasvaessa. (Katch 

ym. 2011, 115–116). Kortisoli voi myös heikentää testosteronin eritystä vaimentamalla 

GnRH:n vapautumista (Kampmiller ym. 2013). 

 

Asteittainen painonpudotus ei tutkimusten perusteella näyttäisi vaikuttavan kortisolipitoisuuk-

siin miehillä (Mettler ym. 2010; Huovinen ym, 2015) tai naisilla (Mero ym. 2010). Proteaun 

ym. (2006) tutkimuksessa seitsemän päivän suuri energiavaje johti 4 % laskuun kehonpainos-

sa yhdessä rasvattoman kehonpainon (3 %) ja rasvamassan (8 %) laskun kanssa, mikä aikaan-

sai huomattavan kasvun kortisolipitoisuudessa (81 %). Kyseisessä tutkimuksessa painonpudo-

tus kuitenkin toteutettiin nopealla menetelmällä, mikä selittänee kasvun kortisolipitoisuudes-

sa. 
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6 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

 

Ongelma 1. Parantaako painonpudotus suorituskykyä? 

 

Hypoteesi ja perustelu: Asteittainen painonpudotus 0,5–1,0 kg/vko 3–12 viikon ajan paran-

taa vertikaalihyppysuorituskykyä urheilijoilla (Fogelholm ym. 1993; Mero ym. 2010; Garthe 

ym. 2011a; Huovinen ym. 2015). 

 

Ongelma 2. Säästääkö asteittainen painonpudotus yhdessä korkea proteiinipitoisen ruokava-

lion kanssa rasvatonta kehonpainoa? 

 

Hypoteesi ja perustelu: Asteittainen painonpudotus 0,5–1,0 kg/vko 4–12 viikon ajan yhdes-

sä korkeaproteiinipitoisen ruokavalion kanssa johtaa rasvamassan vähenemiseen ilman muu-

toksia rasvattomassa kehonpainossa (Mero ym. 2010; Garthe ym. 2011a; Huovinen ym. 

2015). 

 

Ongelma 3. Aiheuttaako painonpudotus muutoksia anabolisissa ja katabolisissa hormonipi-

toisuuksissa? 

 

Hypoteesi ja perustelu: Asteittainen painonpudotus energiavajeen avulla johtaa testosteroni-

pitoisuuden laskuun ja SHBG pitoisuuden kasvuun. Estrogeeni ja kortisoli pitoisuuksissa ei 

tapahdu muutoksia (Westerlind & Williams 2007; Mero ym. 2010; Mettler ym. 2010; Huovi-

nen ym. 2015). 
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7 MENETELMÄT 

 

 Koehenkilöt 7.1

 

Koehenkilöinä tutkimuksessa toimi yhdeksän suomalaista kansallisen tason naiskorkeushyp-

pääjää (ennätys 181,9 ± 4,0 cm), jotka olivat iältään 18–27 -vuotiaita. Kaikki tutkittavat oli-

vat terveitä ja osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Tutkittavien taustatiedot on esitetty 

taulukossa 1. Ennen tutkimuksen aloittamista tutkimuksen kulku käytiin läpi koehenkilöiden 

kanssa sekä kerrottiin heidän oikeudestaan keskeyttää tutkimukseen osallistumisensa missä 

vaiheessa tahansa. Kaikki tutkittavat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta. Tutkimukselle saatiin hyväksyvä lausunto Jyväskylän yliopiston Eettiseltä 

toimikunnalta. 

 

TAULUKKO 1. Tutkittavien keskimääräinen ikä, pituus, paino, BMI ja rasvaprosentti. SD, 

keskihajonta. 

 Ikä ± SD 

(vuotta) 

Pituus 

± SD (cm) 

Paino ± SD 

(kg) 

BMI ± SD 

(kg/m
2
) 

Rasva% 

± SD 

Naiskorkeushyppääjät 

(n=9) 

22,4 ± 2,9 176,5 ± 5,6 62,5 ± 2,4 20,1 ± 1,3 17,1 ± 2,6 

 

 Koeasetelma 7.2

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kilpailuihin valmistavan kauden valmentautumisen (har-

joittelun / ravinnon) vaikutuksia kehonkoostumukseen, suorituskykyyn sekä hormonipitoi-

suuksiin naiskorkeushyppääjillä. Tutkimuksen kulku voidaan nähdä kuviosta 1. Tutkimus 

kesti yhteensä kahdeksan viikkoa. Tutkittavat pitivät kolme viiden päivän ruoka- ja harjoitus-

päiväkirjajaksoa, joista ensimmäinen oli ennen alkumittauksia. Jokaisen jakson aikana tutkit-

tavat käyttivät myös askelmittaria yleisen fyysisen aktiivisuuden selvittämiseksi sekä rapor-

toivat aamupainonsa. Tutkimuksen ensimmäisten neljän viikon aikana tutkittavia ohjeistettiin 

pitämään ruokavalionsa samanlaisena sekä korjaamaan ensimmäisessä ruokapäiväkirjajaksos-

sa havaitut seikat. Seuraavan neljän viikon aikana tutkittavia ohjeistettiin vähentämään ener-

giasaantiaan tavoitepainon saavuttamiseksi. Tutkittavia ohjeistettiin ylläpitämään korkeaa 

proteiinisaantia (yli 1,6 g/kg/vrk) sekä rajoittamaan hiilihydraattien ja rasvojen käyttöä ener-

giavajeen aikaansaamiseksi. 
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KUVIO 1. Koeasetelma. 

 

Koko tutkimusjakson ajan tutkittavat harjoittelivat oman harjoitusohjelmansa mukaisesti. Jo-

kaiselle koehenkilölle annettiin yksilöllistä ruokavalio-ohjausta tutkimuksen aikana sekä kas-

vokkain että puhelimitse. Ruokavalioiden toteuttaminen oli tutkittavien omalla vastuulla. 

Kaikki suorituskykytestit olivat tutkittaville ennestään tuttuja. Ennen molempia testikertoja 

tutkittavat täyttivät terveyskyselyn. 

 

 Aineiston keräys 7.3

 

Tutkimusjaksolta kerätty aineisto sisälsi ruokapäiväkirja-analyysin, arvion energiankulutuk-

sesta, kehonkoostumuksen määrittämisen DXA:lla ja rasvapihdeillä, verinäytteet sekä fyysi-

sen suorituskyvyn testit. 

 

7.3.1 Ravinto- ja harjoituspäiväkirjat 

 

Tutkittavat täyttivät tutkimusjakson aikana kolme viiden päivän (kolme arki- ja kaksi viikon-

loppupäivää) ruoka- ja harjoituspäiväkirjaa, johon kirjattiin myös unen, opiskelun tai työn ja 

pyöräilyn määrä sekä omalla vaa’alla punnittu aamupaino. Lisäksi tutkittavat käyttivät askel-

mittaria (OMRON Walking style One, OMRON HEALTHCARE CO., LTD., Kyoto, Japan) 

yleisen fyysisen aktiivisuuden selvittämiseksi. Päiväkirjat täytettiin Google Driveen tehtyihin 

lomakkeisiin, jolloin tutkimushenkilöstö kykeni seuraamaan tutkimuksen etenemistä jatku-

vasti. 

 

Ruokapäiväkirjoihin kirjattiin ruokailun aika, paikka sekä syödyt ravintoaineet ja niiden mää-

rät mahdollisimman tarkasti. Ruokien punnitsemista suositeltiin. Analysoinnin helpottamisek-

5 vrk ruoka- ja 
harjoituspäiväkirja 

Alkutestit 
Verinäytteet, DXA, 

pihdit, 
suorituskyky 

5 vrk ruoka- ja 
harjoituspäiväkirja 

5 vrk ruoka- ja 
harjoituspäiväkirja 

Lopputestit  
Verinäytteet, DXA, 

pihdit, 
suorituskyky 

    

   18.-22.11.2015                  3.12.2015    16.-20.12.2015               20.-24.1.2016    3.2.2016 

 

VKO 1–4

 

VKO 5–8

 



 

 21 

si ja luotettavuuden lisäämiseksi tutkittavia ohjeistettiin ottamaan kuva syömistään aterioista 

sekä kirjaamaan ylös tekemiensä ruokien reseptit. 

 

Harjoituspäiväkirjoihin merkittiin tehtyjen harjoitusten sisällöt ja kestot mahdollisimman tar-

kasti. Tutkittavat kirjasivat harjoituspäiväkirjaan myös päivän aikaisen pyöräilyn (min) sekä 

kertyneiden askelten määrän askelmittarista. Mittarista kirjattiin ylös myös aerobisten askel-

ten (yhtämittaista kävelyä vähintään 10 minuuttia vähintään nopeudella 60 askelta/min), mit-

tarin arvioiman energiankulutuksen (kcal), poltetun rasvan (g) ja kuljetun matkan (km) mää-

rät. 

 

7.3.2 Verinäytteet ja kehonkoostumus 

 

Alkumittauksissa tutkittavilta otettiin aamulla paastoverinäyte kyynärlaskimosta sekä sor-

menpäästä istuma-asennossa laboratoriomestarin toimesta Jyväskylän yliopiston liikuntabio-

logian laitoksen laboratoriossa Vivecalla. Näytteistä analysoitiin hemoglobiini, hematokriitti, 

seerumin kokonaistestosteronin, estrogeenin, sukupuolihormoneja sitova globuliinin (SHBG) 

sekä kortisolin pitoisuudet. Verinäytteiden oton yhteydessä myös tutkittavien aamupaino mää-

ritettiin 0,1 kg tarkkuudella. Pituus mitattiin mittanauhalla 0,5 cm tarkkuudella alkumittausten 

yhteydessä.  

 

Tutkittavien kehonkoostumus määritettiin kaksi-energisellä röntgen-absorptiometrialla (DXA, 

dual energy X-ray absorptiometry) sekä kehon rasvaprosentti 4-pisteen ihopoimumenetelmäl-

lä (Durnin & Womersley, 1974). Ihopoimumittauksessa otettiin sormilla tukeva ote iho-

poimusta ja asetettiin pihdit poimun ympärille. Mittauspaikat olivat ojentajan, hauiksen, la-

vanaluksen ja suoliluunharjun ihopoimut kehon oikealta puolelta tutkittavan seistessä. DXA-

mittauksessa tutkittava aseteltiin mittauspöydälle seuraavasti: tutkittava ohjeistettiin asettu-

maan makaamaan selälleen mittauspöydän keskiviivan molemmin puolin pää noin 5 cm pöy-

dän yläpäässä olevan viivan alapuolelle. Tutkittavan selkäranka oikaistiin vetämällä tutkitta-

vaa nilkoista. Jalkojen asento vakioitiin styroksilevyn avulla. Käsien asento vakioitiin puoles-

taan pienten tyynyjen avulla, jotka asetettiin vartalon ja kainaloiden sekä vartalon ja kämme-

nien väliin. Sama mittaushenkilö suoritti kehonkoostumuksen mittauksen molemmilla mitta-

uskerroilla. 
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7.3.3 Suorituskykytestit 

 

Suorituskykytesteissä räjähtävää voimaa testattiin kontaktimatolla suoritetuilla vertikaalihy-

pyillä lisäpainoilla (20 kg) ja ilman, pudotushypyllä (40 cm) sekä reaktiivisuushyppelyllä. 

Nopeutta testattiin lentävällä lähdöllä suoritetulla 20 m:n juoksulla sekä paikaltaan lähdetyllä 

30 m:n juoksulla (0,01 s tarkkuudella). Tutkittavat valmistautuivat testeihin suorittamalla al-

kuverryttelyn omien rutiiniensa mukaisesti. Verryttely sisälsi hölkkäämistä, juoksuvetoja, 

venyttelyä ja koordinaatioita. Testien järjestys oli seuraava: paikaltaan 50 m (paikaltaan 30 m 

+ lentävä 20 m, lähtö 70 cm ensimmäisen kennon takaa), staattinen hyppy, esikevennyshyp-

py, staattinen hyppy lisäpainoilla (20 kg), pudotushyppy (40 cm) ja reaktiivisuushyppely. 

Kaikki suorituskykytestit toteutettiin Hipposhallissa Jyväskylässä Keskinen ym. (2007) ohjei-

den mukaisesti ja suoritusten välissä pidettiin 3–5 minuuttia palautusta. 

 

 Aineiston analysointi 7.4

 

7.4.1 Ruoka- ja harjoituspäiväkirjat 

 

3–7 päivää kestävän ruokapäiväkirjajakson uskotaan urheilijoilla tuottavan melko tarkan ja 

täsmällisen arvion energiansaannista ja makroravintoaineiden käytöstä. Ruokapäiväkirjojen 

on kuitenkin todettu aliarvioivan todellista energiansaantia urheilijoilla johtuen todennäköi-

sesti aliraportoinnista ja tarkoituksenmukaisesta energiansaannin vähentämisestä tutkimusjak-

son aikana. (Magkos & Yannakoulia 2003.) 

 

Ruokapäiväkirjojen analysoinnissa käytettiin Nutri-Flow -ravintotulkkiohjelmaa (Nutri-Flow 

Oy, Oulu). Ohjelma kertoo eri ravintoaineiden jakautumisen ruokavaliossa, ruokien energia-

määrät sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin. Tutkittaville laskettiin makroravintoai-

neiden absoluuttiset ja suhteelliset painokiloa kohden lasketut arvot. Myös makroravintoai-

neiden prosentuaaliset osuudet kokonaisenergiansaannista määritettiin siten, että esimerkiksi 

proteiinien kokonaismäärä kerrottiin 4:llä (hiilihydraatit/proteiinit sisältävät energiaa 4 kcal/g, 

rasvat 9 kcal/g ja alkoholi 7 kcal/g) ja jaettiin kokonaisenergiamäärällä. Tämän jälkeen saatu 

tulos vielä kerrottiin sadalla. 

 

Energiankulutuksen arvioinnissa käytettiin lepoenergiankulutuksen (REE, resting energy ex-

penditure) määrittämiseen Loucks (2011) urheilijoille suosittelemaa kaavaa: REE (kcal/d) = 
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30 kcal/d * FFM. Arviota lepoenergiankulutuksen määrittämiseen voidaan kuitenkin pitää 

vain suuntaa antavana, sillä se ei esimerkiksi huomioi lepoenergiankulutuksen yksilöllisyy-

teen vaikuttavia geneettisiä eroja (Ilander ym. 2014, 36). Myös kroonisessa energiavajeessa 

olevilla henkilöillä REE on normaalia alhaisempi (Melin ym. 2015).  

 

Fyysisen aktiivisuuden aiheuttama energiankulutus määritettiin Ainsworth ym. (2011) laati-

mien MET-taulukoiden avulla. MET-arvot (metabolic equivalent), ilmoittavat kuinka monin-

kertaisesti suoritusteho yrittää lepoenergiankulutuksen (REE). REE vaihtelee yksilöllisesti ja 

se voidaan mitata melko luotettavasti mittaamalla hapenkulutusta lepotilassa. REE:n vaihtelun 

seurauksena myös yhden MET:n arvo vaihtelee yksilöllisesti. Standardiarvoksi MET:lle on 

määritetty 3,5 ml/kg/min, jota voidaan käyttää tarkemman tiedon puuttuessa. (Ainsworth 

2013.) Ainsworthin ym. (2011) kokoamaan “the 2011 Compendium of Physical Activities” -

taulukoihin on koottu useimpien aktiviteettien ja urheilumuotojen arvioidut MET-arvot, joita 

voidaan käyttää apuna harjoituksen, muun fyysisen aktiivisuuden tai koko päivän energianku-

lutuksen määrityksessä. On kuitenkin huomioitava, että arvot eivät ota huomioon eroja ke-

honpainossa, rasvan määrässä, iässä, sukupuolessa, liikkumisen tehokkuudessa tai maantie-

teellisessä sijainnissa ja ympäristössä, jossa liikkuminen tapahtuu. Siten yksilölliset erot voi-

vat olla suuria ja yksilön todellinen energiankulutus voi olla lähellä tai kaukana ilmoitetusta 

MET-arvosta. (Ainsworthin ym. 2011.) 

 

7.4.2 Verinäytteet  

 

Perusverenkuvan määrittämiseksi 3 ml verta otettiin kyynärlaskimosta VACUETTE EDTA -

putkeen (Greiner-Bio-One GmbH, Kremsmünster, Austria). Näyte analysoitiin välittömästi 

Sysmex XP 300 analysaattorilla (SysmexCo., Kobe, Japan). Seerumin hormonipitoisuuksien 

määrittämiseksi verta otettiin kyynärlaskimosta 5 ml VACUETTE geeliseerumiputkeen 

(Greiner-Bio-One GmbH, Kremsmünster, Austria). Näytteet sentrifugoitiin 3600 rpm 10 mi-

nuutin ajan Magafuge 1.0 R sentrifugilla. Seerumit pakastettiin -20 °C odottamaan analysoin-

tia. Näytteet analysoitiin Siemens Immulite 2000 XPi analysaattorilla (Siemens Healthcare 

LIanberis, United Kingdom). Verikaasujen määrittämiseksi otettiin 170 µl verinäyte kapillaa-

riin sormenpäästä. Näyte analysoitiin välittömästi GEM Premier 3000 analysaattorilla (Inst-

rumentation Laborator Co, Bedford MA, USA). 
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Seerumin hormonikonsentraatiot määritettiin kemiluminometrisellä immunologisella ana-

lyysimenetelmällä. Menetelmän erottelukyky on 0,5 nmol/l seerumin testosteronille, 5,5 

nmol/l kortisolille, 0,2 nmol/l SHBG:lle ja 55 pmol/l estrogeenille. Menetelmän toistettavuus 

(variaatiokertoimet) ovat seerumin testosteronille 13,0 % (3,0 nmol/l), 9,1 % (9,7 nmol/l) ja 

7,2 % (34,3 nmol/l), estrogeenille 16 % (326 pmol/l), 6,7 % (1692 pmol/l) ja 7,1 % (6607 

pmol/l), SHBG:lle 7,0 % (34 nmol/l) ja 6,5 % (113 nmol/l) sekä kortisolille 8,2 % (91 

nmol/l), 7,2 % (496 nmol/l) ja 9,4 % (855 nmol/l). 

 

7.4.3 DXA 

 

Kehonkoostumus määritettiin DXA-laitteella (GE Lunar Prodigy Advance, Madison, WI, 

USA). DXA-laitteet koostuvat kaksienergisiä röntgensäteitä lähettävästä generaattorista, tut-

kimuspöydästä, anturista ja tietokoneesta. Mittauksen aikana tutkittava makaa selällään kuva-

uspöydällä ja röntgensädegeneraattori kulkee hitaasti pöydän yli pitkittäissuunnassa. Sätei-

lyannos DXA:ssa on 2–5 𝜇Sv, mikä on alhainen verrattuna päivän aikana normaalisti saata-

vaan taustasäteilyn määrään (5–7 𝜇Sv). (Genton ym. 2002.)  

 

Perimmäinen fysikaalinen periaate DXA:ssa on kehon läpi välittyvien korkea- ja matalaener-

gisten säteilyhiukkasten vaimenemisen mittaaminen. DXA olettaa, että mittauskohde muodos-

tuu kahdesta ominaisuuksiltaan erilaisesta kudoksesta: luusta ja pehmytkudoksesta. (Genton 

ym. 2002.) Se jakaa tiedon kehonkoostumuksesta kolmeen osaan, rasvamassaan, rasvatto-

maan massaan ja luumassaan. DXA:n edut ruumiinrakenteen arvioinnissa urheilijoilla ovat 

sen sopivuus suurimmalle osalle urheilijoista, mittauksen nopeus (noin 5–15 min), kyky tuot-

taa tietoa eri kehon osien koostumuksista, alhainen säteilyannos sekä häiritsemättömyys. Hait-

tapuolia ovat laitteen kallis hinta, mittauspöydän koko, harjoitelleen mittaajan vaatimus, ur-

heilijoille ei omaa laitevalmistajan algoritmia kehonkoostumuksen analyysiin sekä eri laittei-

den välisten tulosten vertailukelvottomuus (Nana ym. 2014.)  

 

Tässä tutkimuksessa käytetylle Lunar Prodigy DXA laitteelle variaatiokertoimet ovat koko 

kehon massalle 0,63 %, rasvattomalle massalle 1,1 %, rasvamassalle 2,0 % ja luumassalle 1,1 

% (Kiebzak ym. 2000). Garthen ym. (2011a) tutkimuksessa arvioitiin Lunar Prodigy DXA 

laitteen toistettavuutta kymmenellä urheilijalla, jotka suorittivat kaksi mittausta 24 tunnin 

sisään. Variaatiokertoimeksi saatiin 3 % rasvamassalle ja 0,7 % rasvattomalle massalle. Luun-
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tiheyden on havaittu laskevan Lunar Prodigy DXA -laitteella painonpudotuksen myötä ilman, 

että luustossa tapahtuisi todellisia muutoksia. (Tothill 2005). 

 

7.4.4 Ihopoimut 

 

Rasvaprosentin määritys ihopoimujen avulla tapahtui laskemalla mitattujen ihopoimujen pak-

suudet (0,2 mm tarkkuudella) yhteen ja sijoittamalla saatu summa Durnin & Womersleyn 

(1974) laatimaan ennusteyhtälöön. Jokaisen poimun paksuus mitattiin kolmeen kertaan, joista 

laskettua keskiarvoa käytettiin tuloksena. Yhtälö ja mittaajan tekniikka vaikuttavat tulokseen, 

minkä takia eri mittaajien saamat tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Ihopoimumittaus 

soveltuu kuitenkin hyvin esimerkiksi laihduttamisen seurantaan (Fogelholm 2007, 48–50.) 

 

Ihopoimumittauksessa mittaus perustuu tietoon, että koko kehon rasvasta noin puolet sijaitsee 

ihonalaisena rasvakudoksena. Ihonalaisen rasvakudoksen jakautuminen eri puolille kehoa 

kuitenkin vaihtelee eri ihmisten välillä, joten mittauspaikkojen valitseminen vaikuttaa tulok-

seen. (Fogelholm 2007, 48–50.) Mitattavan ihopoimun paksuudessa on mukana ihon ja 

ihonalaisen rasvakudoksen paksuus. Ihokerrosten paksuus on yhteensä noin 1,8 mm, mutta eri 

henkilöiden ja mittauskohtien välillä on vaihtelua. Ihonalainen rasvakudos sisältää rasvasolu-

ja, joissa on triglysereiden lisäksi verisuonia, hermoja ja kudosnestettä sisältävää sidekudosta. 

Pihtien aiheuttama paine vähentää kudosnesteen määrää mittauskohdassa, joten turvotus ei 

vaikuta saatuun mittaustulokseen. Paineen vaikutuksesta jotkin rasvasolut saattavat kuitenkin 

liukua pois pihtien välistä. (Roche 1996, 167–179.) 

 

7.4.5 Suorituskykytestit 

 

Sekä paikaltaan 30 m että lentävän 20 m testejä voidaan pitää erittäin toistettavina. Pikajuok-

sijoilla (n=9) tehdyssä tutkimuksessa paikaltaan 30 m kahden peräkkäisen testin korrelaation 

on havaittu olevan 0,98 ja variaatiokertoimen 2 %. Lentävän 20 m testin osalta peräkkäisten 

testien korrelaation on havaittu olevan 0,99 ja variaatiokertoimen 1,2 % suomalaisilla pika-

juoksijoilla tehdyssä tutkimuksessa (n=14). (Keskinen ym. 2007, 166–167.) 

 

Myös vertikaalihypyt ovat hyvin toistettavia testejä. Kahden peräkkäisen testin korrelaatio on 

noin 0,95 ja variaatiokerroin 4–5 %. Lisäpainoilla tehtyjen hyppyjen korrelaatio vaihteli 0,79–

0,96 välillä ja variaatiokerroin 2–10 % välillä. (Keskinen ym. 2007, 153.) Pudotushyppyjen 
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toistettavuutta ei ole tutkittu, mutta niiden toistettavuuden oletetaan olevan heikompi, johtuen 

teknisesti ja fyysisesti vaikeammasta suoritustavasta. (Keskinen ym. 2007, 154.) Reaktii-

visuustestin toistettavuus puolestaan ei ole niin hyvä muihin vertikaalihyppytesteihin nähden. 

Suomalaisilla pikajuoksijoilla tehdyt mittaukset (n=11) osoittavat kahden peräkkäisen testin 

korrelaation olevan 0,77 ja variaatiokertoimen 7 %. (Keskinen ym. 2007, 156.) 

 

 Tilastolliset menetelmät 7.5

 

Tilastolliset analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 22.0 -ohjelmaa (IBM Corp. Armonk, 

NY, USA) sekä Microsoft Office: mac Excel 2011 -ohjelmaa (Microsoft Corp. Redmond, 

USA) käyttäen. Excelin avulla laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. SPSS-ohjelmalla suori-

tettiin kahden riippuvan otoksen t-testi, jolla tutkittiin muuttujien merkitsevyyksiä alkutilan-

teeseen verrattuna. Lisäksi SPSS-ohjelmalla laskettiin Pearsonin korrelaatiokertoimet. 
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8 TULOKSET 

 

 Energiansaanti ja energiankulutus 8.1

 

Arvioitu energiankulutus ennen tutkimuksen alkua oli 2390 ± 240 kcal/vrk, välimittauksissa 

2330 ± 220 kcal/vrk ja painonpudotuksen aikana 2190 ± 140 kcal/vrk. Energiankulutus säilyi 

alku- ja välimittausten välillä samanlaisena, mutta väli- ja loppumittausten välillä energianku-

lutuksessa tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku (-138 ± 134 kcal/vrk; p=0,015) (taulukko 

2, kuvio 2). Energiansaanti oli ennen tutkimuksen alkua 2060 ± 270 kcal/vrk, välimittauksis-

sa 2090 ± 230 kcal/vrk ja loppumittauksissa 1660 ± 180 kcal/vrk. Energiansaanti pysyi sa-

manlaisena alku- ja välimittausten välillä. Väli- ja loppumittausten välillä energiansaannissa 

tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku (-426 ± 215 kcal/vrk; p=0,0003) (taulukko 2, kuvio 

2). Arvioitu energiavaje (ero energiansaannin ja kulutuksen välillä) painonpudotuksen aikana 

oli 530 ± 160 kcal/vrk. 

 

KUVIO 2. Energiankulutus ja -saanti alku-, väli- ja loppumittauksissa. Arvot ovat keskiarvo-

ja, hajontapylväät kuvaavat keskihajontaa. *p<0,05; ***p<0,001 tilastollisesti merkitsevä ero 

väli vs. loppu.  

 

 Ravintoaineiden saanti 8.2

 

Taulukosta 2 voidaan nähdä makroravintoaineiden jakautuminen tutkimuksen eri vaiheissa. 

Alku- ja välimittausten välillä makroravintoaineiden saanti pysyi samanlaisena. Painonpudo-
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tuksen aikana proteiinin absoluuttisessa tai painokiloihin suhteutetussa saannissa ei tapahtunut 

tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Proteiinien osuuden kasvu kokonaisenergiansaannissa 

painonpudotuksen aikana jäi puolestaan juuri tilastollisen merkitsevyyden ulkopuolelle 

(p=0,051). Hiilihydraattien ja rasvojen absoluuttiset että painokiloihin suhteutetut saannit las-

kivat painonpudotuksen aikana tilastollisesti merkitsevästi. Myös rasvojen osuus kokonais-

energiansaannista laski tilastollisesti merkitsevästi (p=0,018). 

 

TAULUKKO 2. Energiansaanti ja makroravintoaineiden jakautuminen alku-, väli- ja loppu-

mittauksissa. 

Muuttuja Alku Väli Loppu Muutos
a 

p-arvo
b 

Energiansaanti 

(kcal/vrk) 

2060 ± 270 2090 ± 230 1660 ± 180 -426 ± 215 0,0003*** 

Energiansaanti 

(kcal/kg/vrk) 

33,0 ± 5,1 33,4 ± 3,9 27,0 ± 3,2 -6,4 ± 3,6 0,001*** 

Proteiini (g/vrk) 114,1 ± 14,3 123,2 ± 17,5 112,1 ± 7,4 -11,2 ± 20,8 0,145 

Proteiini 

(g/kg/vrk) 

1,8 ± 0,3 2,0 ± 0,3 1,8 ± 0,2 -0,2 ± 0,4 0,224 

Proteiini (E%) 23,1 ± 2,9 24,4 ± 2,5 27,9 ± 3,8 3,5 ± 4,6 0,051 

Rasva (g/vrk) 72,3 ± 8,9 66,9 ± 12,4 49,9 ± 10,9 -17,0 ± 7,2 0,0001*** 

Rasva 

(g/kg/vrk) 

1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,2 0,8 ± 0,2 -0,3 ± 0,1 0,00007*** 

Rasva (E%) 33,0 ± 4,4 29,8 ± 5,0 27,4 ± 4,3 -2,3 ± 2,3 0,018* 

Hiilihydraatit 

(g/vrk) 

219,9 ± 47,7 229,5 ± 34,8 181,1 ± 

27,1 

-48,4 ± 39,8 0,007** 

Hiilihydraatit 

(g/kg/vrk) 

3,5 ± 0,8 3,7 ± 0,6 2,9 ± 0,5 -0,7 ± 0,7 0,012* 

Hiilihydraatit 

(E%) 

43,7 ± 4,4 45,4 ± 4,7 44,5 ± 2,7 -0,9 ± 4,0 0,520 

Alkoholi (g/vrk) 0,6 ± 1,8 1,3 ± 3,9 0,6 ± 1,7   

a 
Muutos väli- ja loppumittausten välillä 

b 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 tilastollisesti merkitsevä ero väli vs. loppu 
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 Kehonkoostumus 8.3

 

Kehonkoostumuksen tulokset alku- ja loppumittauksissa nähdään taulukosta 3. Tutkittavien 

paino laski merkitsevästi tutkimusjakson aikana 1,7 ± 1,7 kg (p=0,002). DXA:lla mitatussa 

rasvaprosentissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta, mutta rasvapihdeillä mitat-

tu lasku rasvaprosentissa (-1,9 ± 1,2 %) oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,0003) (kuvio 3). 

Myös rasvattomassa kehonpainossa tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku (-0,6 ± 0,7 kg; 

p=0,024). Myös rasvamassan kohdalla näytti olevan laskeva trendi (p=0,083). Luuntiheydessä 

ja luumassassa ei tapahtunut muutoksia tutkimuksen aikana. 

 

TAULUKKO 3. Kehonkoostumusmuuttujat alku- ja loppumittauksissa sekä muutokset. 

BMC, bone mass content=luumassan määrä; BMD, bone mineral density=luun mineraalitihe-

ys. 

Muuttuja Alku Loppu Muutos p-arvo
 

Kehonmassa (kg) 62,5 ± 2,4 60,9 ± 2,8 -1,7 ± 1,1 0,002** 

Rasva% (DXA) 17,1 ± 2,6 15,9 ± 2,8 -1,2 ± 2,1 0,123 

Rasva% (pihdit) 24,0 ± 2,2 21,0 ± 2,0 -1,9 ± 0,2 0,0003*** 

Rasvamassa (kg) 10,3 ± 1,8 9,4 ± 2,0 -1,0 ± 1,4 0,083 

Rasvaton massa (kg) 53,1 ± 3,0 52,5 ± 2,7 -0,6 ± 0,7 0,024* 

BMC (g) 3120 ± 264 3120 ± 241 0,3 ± 31,3 0,974 

BMD (g/cm
2
) 1,399 ± 0,088 1,401 ± 0,081 0,002 ± 0,02  0,780 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  tilastollisesti merkitsevä ero alku vs. loppu. 

 

KUVIO 3. Tutkittavien rasvaprosentti ja -massa alku- ja loppumittauksissa. Arvot ovat kes-

kiarvoja, hajontapylväät kuvaavat keskihajontaa. *** p<0,001 tilastollisesti merkitsevä ero 

mittausajankohtien välillä. 
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 Suorituskyky 8.4

 

Tutkittavien suorituskykytestien tulokset nähdään taulukosta 4. Kaikki tutkittavat eivät kyen-

neet suorittamaan kaikkia fyysisen suorituskyvyn testejä johtuen vammoista tai sairastumisis-

ta. Siten ryhmän koko (n) on merkitty taulukkoon 4 erikseen jokaiselle suorituskykymuuttu-

jalle. Suorituskykymuuttujissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia tutkimuksen 

aikana. 

 

TAULUKKO 4. Suorituskykymuuttujat alku- ja loppumittauksissa. SH, staattinen hyppy; 

EKH, esikevennyshyppy; SH20, staattinen hyppy 20 kg lisäpainolla; PH40 pudotushyppy 40 

cm korkeudelta. 

Muuttuja n Alku Loppu Muutos p-arvo 

SH (cm) 7 43,5 ± 3,2 44,5 ± 2,5 1,0 ± 1,8 0,197 

EKH (cm) 7 45,6 ± 2,3 45,2 ± 2,8 -0,3 ± 1,7 0,643 

Juoksuaika (s)
a 

6 2,42 ± 0,06 2,42 ± 0,06 0,00 ± 0,03 0,897 

Juoksuaika 30 m (s)
a 

6 4,27 ± 0,08 4,26 ± 0,10 -0,00 ± 0,06 0,898 

SH20 (cm) 7 31,8 ± 2,3 32,5 ± 1,8 0,7 ± 0,8 0,050 

PH40 (cm) 7 44,7 ± 3,2 45,4 ± 4,5 0,7 ± 3,5 0,633 

Reaktiivisuushyppely (w) 6 55,6 ± 8,4 54,8 ± 5,7 -0,8 ± 4,7 0,710 

a
 paikaltaan 50 m (paikaltaan 30 m + lentävä 20 m, lähtö 70 cm ensimmäisen valokennon ta-

kaa) 

 

 Hormonipitoisuudet, hemoglobiini ja hematokriitti 8.5

 

Tutkittavien hemoglobiini-, hematokriitti- ja hormonipitoisuudet nähdään taulukossa 5. Kah-

della tutkittavalla oli täysin poikkeavat SHBG- ja kortisoliarvot, johtuen e-pillereiden käytös-

tä, joten nämä arvot on jätetty pois keskiarvojen laskuista. Hemoglobiini- tai hematokriittiar-

voissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia alku- ja loppumittausten välillä. 

Hormonipitoisuuksien kohdalla seerumin kokonaistestosteronipitoisuudessa (kuvio 4) tapah-

tui tilastollisesti merkitsevä lasku (-0,449 ± 0,334 nmol/l p=0,004). Myös kortisolipitoisuu-

dessa (kuvio 5) näytti olevan laskeva trendi (p=0,087). 
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TAULUKKO 5. Hemoglobiini-, hematokriitti- ja hormonipitoisuudet alku- ja loppumittauk-

sissa. 

Muuttuja n Alku Loppu Muutos p-arvo 

Hemoglobiini (g/l) 9 141 ± 4 141 ± 6 0 ± 4 0,766 

Hematokriitti (%) 9 41 ± 1 41 ± 1 0 ± 1 0,471 

Testosteroni (nmol/l) 9 1,4 ± 0,6 1,0 ± 0,6 -0,5 ± 0,3 0,004** 

Estrogeeni (pmol/l) 9 465 ± 318 249 ± 130 -215 ± 379 0,127 

SHBG (nmol/l) 7 61,5 ± 24,7 64,5 ± 19,7 2,9 ± 9,6 0,449 

Kortisoli (nmol/l) 7 550 ± 71 472 ± 117 -77 ± 100 0,087 

**p<0,01 tilastollisesti merkitsevä ero alku vs. loppu. 

 

 

KUVIO 4. Tutkittavien seerumin kokonaistestosteronipitoisuudet alku- ja loppumittauksissa. 
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KUVIO 5. Tutkittavien kortisolipitoisuudet alku- ja loppumittauksissa. 

 

 Mitattujen muuttujien väliset suhteet 8.6

 

Muuttujien välisiä suhteita on tarkasteltu Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Tarkastelu 

on suoritettu mitatuille absoluuttisille arvoille sekä tutkimuksen aikana havaituille muutoksil-

le. Ravitsemusmuuttujien kohdalla muutoksella tarkoitetaan väli- ja loppumittausten välistä 

muutosta. 

 

8.6.1 Kehonkoostumusmuuttujien väliset suhteet 

 

Rasvaprosentin muutos korreloi vahvasti painon muutoksen (r=0,93; p=0,0003) (kuvio 6) 

sekä rasvamassan muutoksen (r=0,99; p=6,23E
-8

) kanssa. Rasvaprosentin muutoksen ja ras-

vattoman massan muutoksen välillä vallitsi puolestaan negatiivinen korrelaatio eli rasvan vä-

hentyessä enemmän lihasmassaa säästyi (r=-0,68: p=0,042) (kuvio 7). DXA:lla ja rasvapih-

deillä mitattujen rasvaprosenttien välillä ei ollut riippuvuutta alku- (r=0,45; p=0,230) tai lop-

pumittauksissa (r=0,50; p=0,169). Molemmilla menetelmillä mitattujen rasvaprosenttien muu-

tokset kuitenkin korreloivat keskenään (r=0,87; p=0,02) (kuvio 8).  
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KUVIO 6. Rasvaprosentin muutoksen (x-akseli) ja painon muutoksen (y-akseli) välinen suh-

de. r=0,93; p=0,0003. 

 

 

KUVIO 7. Rasvaprosentin muutoksen (x-akseli) ja rasvattoman massan muutoksen (y-akseli) 

välinen suhde. r=-0,68: p=0,042. 
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KUVIO 8. DXA:lla ja rasvapihdeillä mitattujen rasvaprosenttien muutosten välinen riippu-

vuus. r=0,87; p=0,02. 

 

8.6.2 Kehonkoostumus vs. ravintoaineet, suorituskyky ja hormonipitoisuudet 

 

Rasvaprosentin muutos oli yhteydessä proteiinin saannin muutoksen kanssa (r=-0,71; 

p=0,031). Loppumittausten BMC puolestaan korreloi loppumittausten painokiloihin suhteute-

tun energiansaannin kanssa (r=0,75; p=0,019). Korkeampi kehonpaino oli yhteydessä suu-

rempaan painokiloihin suhteutettuun energiansaantiin alkumittauksissa (r=0,69 p=0,039). 

Rasvaton massa ei korreloinut minkään ravitsemusmuuttujan kanssa.  

 

Suurempi kehonpaino oli yhteydessä hitaampiin paikaltaan 30 m aikoihin alkumittauksissa 

(r=0,91; p=0,011), mutta loppumittauksissa kyseisten muuttujien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää riippuvuutta. Kehonpainon muutos oli yhteydessä staattisen hypyn muutoksen 

kanssa (r=0,76; p=0,047). Staattisen hyppy lisäpainoilla muutos korreloi niin rasvaprosentin 

muutoksen (r=0,84; p=0,018) kuin rasvamassan muutoksen (r=0,84; p=0,018) kanssa. 

 

Seerumin kokonaistestosteronipitoisuudella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä min-

kään kehonkoostumusmuuttujan kanssa, mutta testosteronin ja BMC:n sekä testosteronin 

muutoksen ja loppumittausten rasvaprosentin välillä näytti olevan positiivisen riippuvuuden 

trendit (r=0,60; p=0,086 ja r=0,62; p=0,076). Loppumittausten SHBG:n ja kehonpainon muu-
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toksen välillä oli puolestaan vahva positiivinen riippuvuus (r=0,80; p=0,03). Kortisoli ja est-

rogeeni eivät korreloineet minkään kehonkoostumusmuuttujan kanssa. 

 

8.6.3 Ravitsemus vs. hormonit 

 

Ravitsemuksen ja hormonien osalta havaittiin alhaisemman rasvan osuuden kokonaisener-

giansaannista olevan yhteydessä alhaisempiin seerumin testosteroniarvoihin loppumittauksis-

sa (r=0,71 p=0,034) (kuvio 9). 

 

 

KUVIO 9. Seerumin testosteronipitoisuuden ja rasvan osuuden kokonaisenergiansaannista 

välinen riippuvuus loppumittauksissa. r=0,71; p=0,034. 

 

8.6.4 Hormonimuuttujien väliset yhteydet 

 

Hormonimuuttujien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita lukuun ottamat-

ta alkumittausten estrogeenipitoisuutta, joka korreloi alkumittausten seerumin kokonaistesto-

steronipitoisuuden (r=0,73; p=0,027) kanssa. 
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9 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli seurata kilpailuihin valmistavan kauden valmentautumi-

sen (harjoittelun, ravinnon) vaikutuksia kehonkoostumukseen, suorituskykyyn sekä hor-

monipitoisuuksiin naiskorkeushyppääjillä. 

 

 Energiansaanti ja -kulutus 9.1

 

Tutkittavien energiansaantia arvioitiin ruokapäiväkirjojen avulla, joiden on kuitenkin todettu 

urheilijoiden kohdalla aliarvioivan todellista energiansaantia johtuen aliraportoinnista ja tar-

koituksenmukaisesta energiansaannin vähentämisestä tutkimusjakson aikana (Magkos & 

Yannakoulia 2003). Myös analyysiohjelman puutteet eri ruoka-aineiden kohdalla saattoivat 

vääristää tuloksia. Energiankulutusta arvioitiin harjoituspäiväkirjojen, askelmittarin ja MET-

taulukoiden avulla. Energiankulutuksen arviointiin sisältyy kuitenkin suuria epätarkkuusteki-

jöitä liittyen MET-kertoimiin ja laskukaavoihin sekä tutkittavien raportointiin. On myös huo-

mioitava, ettei viiden päivän seurantajakso tuota välttämättä todellista kuvaa tutkittavan nor-

maaleista ruoka- ja harjoituskäytänteistä. Myös yksilölliset erot vaikuttavat todelliseen ener-

giankulutukseen. Näin ollen energiansaannin ja -kulutuksen tuloksia voidaan pitää enemmän 

suuntaa-antavina. 

 

Alku- ja välimittausten aikana tutkittavien energiansaanti säilyi samanlaisena (2390 ± 240 

kcal/vrk ja 2330 ± 220 kcal/vrk) (taulukko 2, kuvio 2). Myös energiankulutus säilyi saman-

laisena alku- ja välimittausten välillä (2390 ± 240 kcal/vrk ja 2330 ± 220 kcal/vrk), mutta 

väli- ja loppumittausten välillä energiankulutuksessa tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku (-

138 ± 134 kcal/vrk; p=0,015) (taulukko 2, kuvio 2), mihin osaltaan vaikutti kilpailukauden 

läheisyyden tuoma kevyempi harjoittelu sekä loppumittausten ruoka- ja harjoituspäiväkirja-

jaksolle osunut kova pakkasjakso, joka todennäköisesti vähensi huomattavasti yleistä liikku-

mista. Tutkittavat olivat alkumittausten aikana keskimäärin 321 ± 352 kcal/vrk ja välimittaus-

ten aikana keskimäärin 239 ± 273 kcal/vrk energiavajeessa. Mittausajankohtien välillä tutkit-

tavien painossa ei kuitenkaan tapahtunut muutosta (62,5 ± 2,4 kg vs. 62,7 ± 2,5 kg), joten 

virheitä on todennäköisesti tapahtunut tutkittavien raportoinnissa ja energiansaannin tai -

kulutuksen arvioinnissa. Lisäksi voidaan kyseenalaistaa analysointiin liittyvien laskentatapo-

jen luotettavuus ja soveltuvuus hoikille naisurheilijoille. Toisaalta nykyisin on tiedossa, että 
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paino voi säilyä muuttumattomana liian alhaisesta energiansaannista huolimatta kroonisen 

aliravitsemuksen hidastaman perusaineenvaihdunnan seurauksena (De Souza ym. 2014). 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella noin 550 kcal päivittäinen energiavaje yhdistettynä 

noin 0,5 kg (0,7 % kehonpainosta) viikoittaiseen painonpudotusnopeuteen näyttäisi tuottavan 

kehonkoostumuksen (Garthe ym. 2011a), räjähtävän suorituskyvyn (Garthe ym. 2011a) ja 

hormonipitoisuuksien (Mero ym. 2010) kannalta positiivisimmat tulokset. Suuren energiava-

jeen (noin 1000 kcal) ja/tai alhaisemman proteiininsaannin (0,6–1,4 g/kg/d) on puolestaan 

havaittu aiheuttavan haitallisia vaikutuksia kehonkoostumukseen (Gornall & Villani 1996; 

Zachwieja ym. 2001; Layman ym. 2003; Alemany ym. 2008), suorituskykyyn (Filaire ym. 

2001; Umeda ym. 2004) ja hormonipitoisuuksiin (Alemany ym. 2008; Mero ym. 2010). Tässä 

tutkimuksessa tutkittavien keskimääräinen energiavaje painonpudotuksen aikana oli 530 ± 

160 kcal/vrk, mikä on aikaisempien tutkimusten perusteella sopiva painonpudotuksen haital-

listen vaikutusten välttämiseksi.  

 

Energiavaje toteutettiin kokonaisenergiansaantia laskemalla, mikä tapahtui pääosin hiilihyd-

raattien ja rasvan saantia vähentämällä. (taulukko 2) Tutkimusten mukaan vähähiilihydraatti-

nen ruokavalio lisää rasvamassan menetystä ja säästää lihasmassaa, mikä aikaansaa korkean 

lihas-/rasvamassa -suhteen ja tuottaa näin useiden urheilulajien kannalta kilpailuedun (Phillips 

2012). Rasvalla puolestaan on korkea energiatiheys. Yksi gramma rasvaa sisältää energiaa 

noin 9 kcal, kun proteiineille ja hiilihydraateille vastaava arvo on noin 4 kcal. (Ilander ym. 

2014, 234.) Näin ollen rasvansaannin vähentäminen on tehokas tapa vähentää energiansaan-

tia. Ilanderin ym. (2014, 237–238), mukaan teholajien urheilijoille suositellaan energiavajeen 

muodostamista pääasiassa rasvansaantia vähentämällä, jolloin harjoittelutehoa, suorituskykyä 

ja palautumista edistäviä hiilihydraatteja voitaisiin syödä riittävästi. 

 

9.1.1 Makroravintoaineet 

 

Proteiinin saanti. Tutkittavia suositeltiin pitämään proteiininsaanti korkeana tutkimuksen 

aikana, sillä aiemmissa tutkimuksissa on havaittu korkeaproteiinisen (25–30 E%, 1,6 

g/kg/vrk) ruokavalion säästävän lihasmassaa ja edistävän rasvamassan vähenemistä painon-

pudotuksen aikana (Mero ym. 2010; Mettler ym. 2010; Mäestu ym. 2010; Huovinen ym. 

2015). Tässä tutkimuksessa tutkittavien painokiloihin suhteutettu proteiinin saanti säilyi läpi 

tutkimuksen saman suuruisena (1,8–2,0 g/kg/vrk) (taulukko 2). Proteiinin osuus kokonais-



 

 38 

energiansaannista kasvoi painonpudotuksen aikana (3,5 ± 4,6 %), mutta jäi juuri tilastollisen 

merkitsevyyden ulkopuolelle (p=0,051). Proteiinin osuus kokonaisenergiansaannista oli väli-

mittauksissa 24,4 ± 2,5 % ja painonpudotuksen aikana 27,9 ± 3,8 %. Sekä painokiloihin suh-

teutettu että osuus kokonaisenergiansaannista oli aikaisempien tutkimusten mukaan riittävä 

positiivisten muutosten aikaansaamiseksi painonpudotuksen aikana.  

 

Hiilihydraattien saanti. Tutkimusten mukaan vähähiilihydraattinen ruokavalio lisää rasva-

massan menetystä ja säästää lihasmassaa, mikä aikaansaa korkean lihas-/rasvamassa -suhteen 

ja tuottaa näin useiden urheilulajien kannalta kilpailuedun (Phillips 2012). Tässä tutkimukses-

sa hiilihydraattien sekä absoluuttinen (-48,4 ± 39,8 g) että painokiloihin suhteutettu saanti (-

0,7 ± 0,7 g/kg/vrk) laskivat painonpudotuksen aikana huomattavasti (p=0,007 ja p=0,012) 

(taulukko 2). Hiilihydraattien osuus kokonaisenergiansaannista puolestaan säilyi samanlaisena 

läpi tutkimuksen. Painonpudotustutkimuksissa, joissa on saavutettu kehonkoostumuksen kan-

nalta positiivisia muutoksia, on hiilihydraattien saanti ollut keskimäärin 3,0–3,7 g/kg/vrk (40–

54 E%). Tässä tutkimuksessa vastaavat arvot olivat 2,9 ± 0,5 g/kg/vrk ja 44,5 ± 2,7 E%. 

Zachwiejan ym. (2001) mukaan hiilihydraattien saannin pitäisi pysyä yli 3,0 g/kg/vrk ener-

giavajeen aikana suorituskyvyn ylläpitämiseksi, mistä tässä tutkimuksessa jäätiin hieman. 

Naisten hiilihydraattien tarve on miehiin nähden kuitenkin hieman vähäisempi (Slater & Phil-

lips 2011), sillä naiset käyttävät samalla intensiteetillä harjoiteltaessa enemmän rasvoja ja 

vähemmän hiilihydraatteja kuin miehet (Broad & Cox 2008). Myöskään Meron ym. (2010) 

naiskuntoilijoilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa hiilihydraattien saanti oli alhaisemman ener-

giavajeenryhmällä (-550 kcal/d) noin 2,5 g/kg/vrk (156 g) ei havaittu negatiivisia vaikutuksia 

kehonkoostumuksen, suorituskyvyn tai hormonipitoisuuksien osalta. Näin ollen tässä tutki-

muksessa tutkittavien hiilihydraattien saanti ei todennäköisesti ollut liian alhainen. 

Rasvan saanti. Rasvalla on korkea energiatiheys. Yksi gramma rasvaa sisältää energiaa noin 9 

kcal, kun proteiineille ja hiilihydraateille vastaava arvo on noin 4 kcal. (Ilander ym. 2014, 

234.) Näin ollen rasvansaannin vähentäminen on tehokas tapa vähentää energiansaantia. Ilan-

derin ym. (2014, 237–238), mukaan teholajien urheilijoille suositellaan energiavajeen muo-

dostamista pääasiassa rasvansaantia vähentämällä, jolloin harjoittelutehoa, suorituskykyä ja 

palautumista edistäviä hiilihydraatteja voitaisiin syödä riittävästi. Tutkittavien rasvan saannis-

sa tapahtui huomattavia muutoksia painonpudotuksen aikana. Absoluuttinen rasvan saanti 

laski -17,0 ± 7,2 g (p=0,0001), painokiloihin suhteutettu -0,3 ± 0,1 g/kg (p=0,00007) ja osuus 

kokonaisenergiansaannista -2,3 ±  4,3 % (p=0,018) (taulukko 2). Rasvan saannin tulisi erityi-
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sesti naisilla säilyä energiavajeenkin aikana vähintään 20 E%, jotta liian vähäisen saannin 

negatiivisilta vaikutuksilta vältyttäisiin (Broad & Cox 2008; Ilander ym. 2014, 146–147). 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien rasvan osuus kokonaisenergiansaannista oli 27,4 ± 4,3 (tau-

lukko 2), mitä voidaan aikaisempiin tutkimuksiin nähden pitää riittävänä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta tutkittavien olleen painonpudotuksen aikana keskimäärin 530 ± 

160 kcal/vrk energiavajeessa, joka aikaansaatiin pääasiassa hiilihydraattien ja rasvan saantia 

vähentämällä proteiinin saannin säilyessä samanlaisena koko tutkimuksen ajan. Tutkittavien 

painokiloihin suhteutetut makroravintoaineiden saannit olivat 1,8 g/kg proteiineja, 0,8 g/kg 

rasvaa ja 2,9 g/kg hiilihydraatteja. Verrattuna teholajinurheilijoiden saantisuosituksiin proteii-

nien ja rasvojen saanti oli sopivalla tasolla ja hiilihydraattien saanti alhainen painonpudotuk-

sen aikana (Mero ym. 2007, 182).  

 

 Kehonkoostumus 9.2

 

Kehonkoostumuksen määrittämiseen käytettiin tässä tutkimuksessa päämenetelmänä Lunar 

Prodigy Advance DXA-laitetta. DXA:a voidaan pitää voidaan pitää sopivana menetelmänä 

kehonkoostumuksen muutosten arviointiin, sillä sen variaatiokertoimet ovat koko kehon mas-

salle 0,63 %, rasvattomalle massalle 1,1 %, rasvamassalle 2,0 % ja luumassalle 1,1 % (Kieb-

zak ym. 2000). Garthen ym. (2011a) tutkimuksessa arvioitiin Lunar Prodigy DXA -laitteen 

toistettavuutta kymmenellä urheilijalla, jotka suorittivat kaksi mittausta 24 tunnin sisään. Va-

riaatiokertoimeksi saatiin 3 % rasvamassalle ja 0,7 % rasvattomalle massalle. Näin ollen 

DXA:a voidaan pitää hyvänä menetelmänä painonpudotuksen aikaansaamien kehonkoostu-

musmuutosten määrittämiseen urheilijoilla. Katsottaessa tutkittavien hemoglobiini ja hemato-

kriittiarvoja (taulukko 5) voidaan todeta etteivät tutkittavat kärsineet nestehukasta, mikä vai-

kuttaisi saatuihin tuloksiin. 

 

Tutkittavien paino laski tutkimuksen aikana 1,7 ± 1,7 kg (p=0,002), rasvaton massa väheni 

0,6 ± 0,7 kg (p=0,0024) ja rasvamassa pieneni 1,0 ± 1,4 (p=0,083) (taulukko 3). DXA:lla 

mitattu rasvaprosentti laski keskimäärin 1,2 ± 2,1 %, mutta ei saavuttanut tilastollista merkit-

sevyyttä (p=0,123). Pihdeillä mitattu rasvaprosentin lasku (-1,9 ± 0,2 %) oli puolestaan tilas-

tollisesti merkitsevä (p=0,0003). Kahdella tutkittavalla rasvamassa lisääntyi huomattavasti 

(+1,4 kg) tutkimuksen aikana, millä lienee vaikutusta siihen, ettei rasvamassan tai -prosentin 

lasku saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä. Toisella edellä mainituista tutkittavista myös 
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rasvaton kehonpaino vähentyi huomattavasti (-2,1 kg). Kyseinen tutkittava oli hallikauden 

ajan loukkaantuneena, mikä selittänee ainakin osittain havaitut epäedulliset kehonkoostumuk-

sen muutokset tutkittavan kohdalla. 

 

Kehon rasva. Välttämätön kehon rasvan määrä terveysongelmien välttämiseksi on arvioitu 

olevan miehillä 5 % ja naisilla 12 % (Heymsfield ym. 2005, Huovinen ym. 2011 mukaan). 

Yhdelläkään tutkittavista rasvaprosentti ei laskenut tämän rajan alle. Kahdella alhaisimman 

rasvaprosentin saavuttaneella henkilöillä rasvaprosentit olivat 12,7 % ja 12,8 %. Rasvapro-

senttien välillä ollut vaihteluväli oli kuitenkin suuri (alkumittauksissa 14,1–22,8 % ja loppu-

mittauksissa 12,7–20,9). Aikaisempien tutkimusten mukaan rasvan määrä alussa määrittää 

rasvan ja proteiinin katabolian osuudet energiavajeen aikana eli korkeamman rasvaprosentin 

omaavat henkilöt menettävät painonpudotuksen aikana vähemmän proteiinia ja enemmän 

rasvaa suhteessa menetettyyn kehonpainoon. Vastaavaa yhteyttä ei kuitenkaan havaittu tässä 

tutkimuksessa. Rasvaprosentin muutoksen havaittiin kuitenkin olevan yhteydessä proteiinin 

saannin muutoksen kanssa (r=-0,71; p=0,031) eli korkeampi proteiinin saanti johti alhaisem-

man rasvaprosentin saavuttamiseen. 

 

DXA ja pihdit. DXA:lla ja rasvapihdeillä mitattujen rasvaprosenttien välillä oli melko suuri 

ero (n. 5–7 %) eikä niiden välillä ollut tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta alku- (r=0,45; 

p=0,230) tai loppumittauksissa (r=0,50; p=0,169). Tämä kyseenalaistaa pihtimittauksessa 

käytetyn Durnin ja Womersleyn (1974) neljän pisteen ihopoimumenetelmän soveltuvuuden 

hoikkien naisurheilijoiden kohdalla, sillä DXA-mittausta voidaan pitää melko tarkkana ja 

luotettavana mittausmenetelmänä rasvaprosentin määrittämiseen (Kiebzak ym. 2000). Mittaa-

jan kokemuksella lienee myös jonkin verran vaikutusta saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa 

havaitut rasvaprosenttien muutokset olivat kuitenkin eri menetelmien välillä samansuuntaisia 

(r=0,87; p=0,02) (kuvio 8), minkä vuoksi ihopoimumittaukset lienevät hyvä ja helppo apuvä-

line kehonkoostumuksen muutosten havaitsemiseksi. Fogelholm (2007, 48–50) onkin toden-

nut ihopoimumittauksen toimivaksi apuvälineeksi laihdutuksen edistymisen seurantaan.  

 

Muut tekijät, jotka vaikuttavat lähtötilanteen rasvaprosentin lisäksi suhteelliseen rasvasta ja 

proteiineista saadun energian määrään painonpudotuksen aikana ovat energiavajeen suuruus 

ja ruokavalion makroravintoaineiden suhteet (Dulloo & Jacquet 1999). Noin 550 kcal päivit-

täinen energiavaje yhdistettynä noin 0,5 kg (0,7 % kehonpainosta) viikoittaiseen painonpudo-

tusnopeuteen näyttäisi tuottavan optimaalisimmat tulokset rasvamassan menetyksessä suh-
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teessa lihasmassan menetykseen (Garthe ym. 2011a). Myös korkea proteiininsaanti (>2,0 

g/kg/d, >30 E%) näyttäisi aikaansaavan positiivisia vaikutuksia kehonkoostumuksessa (Mett-

ler ym. 2010). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan onnistuttu säilyttämään lihasmassaa huoli-

matta korkeasta proteiininsaannista (1,8 ± 0,2 g/kg/vrk; 27,9 ± 3,8 E%) ja optimaalisesta 

energiavajeesta 530 ± 160 kcal/vrk painonpudotuksen aikana. Paino putosi neljän viikon pai-

nonpudotusjakson aikana keskimäärin 1,7 ± 1,7 kg eli noin 0,4 kg/vko, mikä vastaa käsitystä 

optimaalisesta painonpudotusnopeudesta (Mero ym. 2010; Garthe ym. 2011). 

 

Rasvaton kehonpaino. Mahdollisia syitä siihen, miksi rasvattoman kehonpainon menetykseltä 

ei vältytty tässä tutkimuksessa on useita. Yksi vaikuttava tekijä on tutkittavien sitoutuminen 

painonpudotusruokavalioon. Erityisesti hallikaudella loukkaantuneena olleiden henkilöiden 

motivaatiota painon pudottamista kohtaan voidaan pitää kyseenalaisena, millä lienee jonkin 

verran vaikutusta saatuihin tuloksiin tutkittavien määrän ollessa pieni (n=9). Myös tutkittavi-

en mahdollisesti puutteellista tietämystä siitä, kuinka painonpudotusruokavalio tulee toteuttaa 

voidaan pohtia. Tutkittaville annettiin ohjeita ruokavalioon sekä ennen painonpudottamisen 

alkua että intervention aikana sitä pyydettäessä. Ohjeet olisivat kuitenkin voineet olla vielä 

tarkemmat ja erilaisista ateriavaihtoehdoista olisi voitu antaa esimerkkejä oikeanlaisen ruoka-

valion koostamiseen. Toisaalta vain kaksi tutkittavaa menetti rasvatonta massaa huomattavasti 

(-2,2 ja -1,1 kg) muilla tutkittavilla vähenemisen ollessa keskimäärin 320 g, millä oli toden-

näköisesti vaikutusta siihen, että rasvattoman massan väheneminen saavutti tilastollisen mer-

kitsevyyden rajan. 

 

Syitä rasvattoman kehonpainon menetykseen voidaan löytää myös ruokavalion puolelta. Tut-

kimusten mukaan olisi tärkeää jakaa proteiinin saanti tasaisesti päivän jokaiselle aterialle 

etenkin energiansaannin ollessa rajoitettu (Ilander ym. 2014, 209–214; Murphy ym. 2015). 

Mikäli proteiinipitoisia aterioita on nautittu ainoastaan joillakin aterioilla proteiinisynteesi 

hidastuu, mikä altistaa lihasmassan menetykselle. Mooren ym. (2012) tutkimuksessa havait-

tiin proteiinisynteesin olevan suurempaa, kun 80 g vehnäproteiinia nautittiin 3 tunnin välein 

20 g annoksina verrattuna 6 tunnin välein nautittuun 40 g annokseen tai 1,5 tunnin välein nau-

tittuun 10 g annokseen. Proteiinisynteesin ylläpitämiseksi tulisi energiavajeen aikana nauttia 

ennen nukkumaan menoa suurempi proteiiniannos (noin 40 g) yöpaaston aikaisen lihasmassan 

menetyksen estämiseksi (Res ym. 2012). Tässä tutkimuksessa tutkittavat nauttivat keskimää-

rin 17,2 ± 7,1 g proteiinia ennen nukkumaan menoa, mikä on noin puolet Res ym. (2012) 

suosittelemasta määrästä. Näin ollen, vaikka proteiininsaanti oli yleisesti riittävällä tasolla 
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(1,8 ± 0,2 g/kg/vrk; 27,9 ± 3,8 E%) energiavajeen aikana, on sen saannin jakautumisen mah-

dollinen epätasaisuus sekä suositukseen nähden vähäinen proteiininsaanti ennen nukkumaan 

menoa saattanut vaikuttaa rasvattoman massan menetykseen painonpudotuksen aikana. Toi-

saalta sekä Mooren ym. (2012) että Resin ym. (2012) tutkimukset on tehty voimaharjoitelleil-

la mieshenkilöillä, joten mainitun proteiinimäärän tarve hoikille naisurheilijoille voidaan ky-

seenalaistaa. 

 

Myös proteiinin laadulla on merkitystä. Korkealaatuinen proteiini auttaa lihasmassan säilyt-

tämisessä painonpudotuksen aikana (Murphy ym. 2015). Eläinproteiinit sisältävät korkealaa-

tuista proteiinia enemmän kuin kasviproteiinit, joten eläinproteiinien nauttiminen esimerkiksi 

kananmunien, maidon ja heraproteiinin muodossa on suositeltavaa urheilijoille painonpudo-

tuksen aikana (Tipton & Witard 2007; Phillips & Van Loon 2011; Murphy ym. 2015). Lihak-

sen proteiinisynteesin maksimoimiseksi tulisi nauttia aminohappokoostumukseltaan haaraket-

juisia proteiineja. Leusiini on tällainen haaraketjuinen proteiini, joka kykenee stimuloimaan 

proteiinisynteesiä (Phillips & Van Loon 2011) ja näin ollen sillä on merkittävä rooli rasvat-

toman kehonpainon säilyttämisessä pudotettaessa painoa yhdessä korkeaproteiinisen ruokava-

lion kanssa (Layman 2004). Myös tällä on saattanut olla vaikutusta rasvattoman massan me-

netykseen, mikäli nautittu proteiini ei ole ollut korkealaatuista.  

 

Keho sopeutuu suhteellisen korkeisiin proteiinimääriin kasvattamalla aminohappojen katabo-

liaa (Millward ym. 2001). Näin ollen, mikäli proteiinin saanti on suuri normaalissa ruokavali-

ossa, on korkeaa proteiininsaantia ylläpidettävä jatkuvasti, jotta lihasmassan menetykseltä 

vältyttäisiin (Murphy ym. 2015). Tässä tutkimuksessa tutkittavien proteiininsaanti pysyi läpi 

tutkimuksen samanlaisena, suosituksiin nähden korkeana (1,8–2,0 g/kg/vrk). Koska painon-

pudotuksen aikana proteiinin saantia tulisi lisätä (Phillips ym. 2007; Phillips 2014; Murphy 

ym. 2015), voidaan pohtia, olisiko tutkittavien jo ennestään melko korkeata proteiininsaantia 

pitänyt lisätä, jotta lihasmassan menetykseltä oltaisiin vältytty. 

 

Mahdollisia syitä rasvattoman kehonpainon vähenemiseen voidaan etsiä myös hiilihydraattien 

saannista. Tutkittavien hiilihydraattien saanti oli painonpudotuksen aikana alhainen (181,1 ± 

27,1 g; 2,9 ± 0,5 g/kg). Alhaisen hiilihydraattien saannin on todettu kasvattavan kehon prote-

iinien kataboliaa (Lemon & Mullin 1980; Roy ym. 1997). Riittävästä hiilihydraattien saannis-

ta on huolehdittava, jotta kehon proteiineja säästetään proteiinisynteesiin eikä hapeteta ener-

gian saamiseksi (Howarth ym. 2010). Energianvajeen aikana hiilihydraattien saanti tulisi kes-
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kittää enemmän harjoittelun läheisyyteen (ennen, aikana ja jälkeen), jolloin harjoitettavuus ja 

palautuminen säilyvät tehokkaina (Slater & Phillips 2011; Ilander ym. 2014, 146–147).  

 

Ravitsemuksen ja mitattujen muuttujien väliset riippuvuudet. Rasvattoman massan muutos ei 

korreloinut energiansaannin tai makroravintoaineiden muutosten kanssa, joten rasvattoman 

massan menetyksen on todennäköisesti aiheuttaneet useat eri tekijät. Ruokapäiväkirjojen täy-

tön ja analysoinnin epätarkkuudet ovat kuitenkin saattaneet vaikuttaa tuloksiin. Proteiinin 

saanti puolestaan korreloi kehon painon ja rasvamassan kanssa. Kehonpainon muutos korreloi 

proteiinin painokiloihin suhteutetun saannin muutoksen (r=-0,67; p=0,045) kanssa eli paino 

putosi enemmän proteiinin saannin ollessa korkeampi. Rasvaprosentin muutos sen sijaan kor-

reloi sekä proteiinin absoluuttisen saannin muutoksen (r=-0,71; p=0,031) että painokiloihin 

suhteutetun saannin (r=-0,712 p=0,025) kanssa, mistä voidaan todeta rasvan määrän muuttu-

neen sitä enemmän mitä tasaisempana proteiinin saanti säilyi tutkimuksen aikana. 

 

 Suorituskyky 9.3

 

Suorituskykymuuttujissa ei tapahtunut tutkimuksen aikana tilastollisesti merkitseviä muutok-

sia. Loppumittauksia edeltävänä päivänä kaikki tutkittavat, jotka eivät kärsineet vammoista 

hyppäsivät kisan (Jyväskylä Indoor Games 2.2.2016). Näin ollen kilpailemisella saattoi olla 

jonkinlaisia vaikutuksia lopputestien suorituskykytestien tuloksiin. Kuitenkin myös alkumit-

tauksia edeltävänä päivänä suoritettiin tekniikkaharjoitus mittausolosuhteiden vakioimiseksi. 

Myös arvokisoissa karsinta ja finaali ovat korkeushypyssä usein peräkkäisinä päivinä, minkä 

takia suorituskyvyn ei tulisi heikentyä päivien välillä. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu vertikaalihyppy tuloksen paranevan painonpudotuk-

sen myötä (Fogelholm 1993; Mero ym. 2010; Mettler ym. 2010; Garthe ym. 2011a; Huovinen 

ym. 2015). Aikaisemmissa tutkimuksissa vertikaalihyppy tulos on parantunut tilastollisesti 

merkitsevästi energiavajeen ollessa suurempi (-750 – -1100 kcal/vrk). Tässä tutkimuksessa 

energiavaje oli keskimäärin -530 ± 160 kcal/vrk, mikä tuotti +1,0 ± 1,8 parannuksen staatti-

sen hypyn tulokseen esikevennyshyppytuloksen säilyessä muuttumattomana. Staattisen hypyn 

parannus ei kuitenkaan saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä. Saadut tulokset ovat saman-

suuntaisia Meron ym. (2010) tutkimuksen alhaisemman energiavajeen ryhmän kanssa. Lisä-

painoilla (20 kg) suoritetun staattisen hypyn korkeudessa näytti olevan nouseva trendi (+0,7 

± 0,8) (p=0,05). Aikaisemmista tutkimuksista Fogelholmin (1993) havaitsi tilastollisesti mer-
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kitsevän parannuksen vertikaalihypyn korkeudessa (+1,4 cm) lisäpainolla (50 % kehonpainos-

ta) kolmen viikon painonpudotusjakson jälkeen. Kehon painon sekä rasvan muutosten positii-

viset korrelaatiot staattisen hypyn lisäpainoilla ja ilman tuloksissa tapahtuneisiin muutoksiin 

antavat viitteitä siitä ettei kehonpainolla olisi niin suurta merkitystä suorituskykyyn kuin aja-

tellaan, mutta todennäköisempi selitys lienee pieneen otoskokoon sisältyvä sattuma. 

 

Maksimaalisessa kiihdytysnopeudessa tai maksiminopeudessa ei tapahtunut muutoksia tutki-

muksen aikana (taulukko 4), mikä on linjassa aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. Pu-

dotushyppykorkeudessa tai reaktiivisuushyppelyn tehossa ei myöskään tapahtunut muutosta 

tutkimuksen aikana (taulukko 4). Pohdittavaksi kuitenkin jää olisiko suorituskykymuuttujissa 

tapahtunut muutosta parempaan suuntaan, mikäli tutkittavat eivät olisi kisanneet edellisenä 

päivänä, sillä kilpailukauden aikana suorituskyvyn tulisi olla parhaimmillaan. Tieto siitä, että 

kehonkoostumus määritettäisiin seuraavana aamuna, luultavasti vaikutti tutkittavien kisan 

jälkeiseen ruokailuun siten, ettei palautumisen kannalta todennäköisesti syöty riittävästi. 

Myös yön yli pidettävällä paastolla aamulla otettujen verikokeiden takia saattoi olla vaikutus-

ta suorituskykyyn. Tulevaisuuden kannalta voidaan pitää kuitenkin positiivisena asiana sitä, 

ettei suorituskyvyssä tapahtunut huomattavaa heikentymistä huolimatta edellisen päivän ko-

vasta kisasta ja oletettavasti heikommista palautumiskäytänteistä. Näin ollen voidaan olettaa 

suorituskyvyn säilyvän esimerkiksi arvokisoissa karsinnan ja finaalin välillä etenkin, kun kar-

sinnan jälkeinen palautuminen tapahtuu optimaalisesti. 

 

 Hormonipitoisuudet 9.4

 

Hormonipitoisuuksien kohdalla seerumin kokonaistestosteronipitoisuudessa (kuvio 4) tapah-

tui tilastollisesti merkitsevä lasku (-0,449 ± 0,334 nmol/l p=0,004) (taulukko 5). Myös kor-

tisolipitoisuudessa (kuvio 5) näytti olevan laskeva trendi (p=0,087). Muiden hormonien koh-

dalla ei havaittu muutoksia tutkimuksen aikana. 

 

Testosteroni. Testosteroni on linkitetty kehon rasvamassan laskuun, lihasmassan lisääntymi-

seen sekä luumuuttujien paranemiseen (Isidori ym. 2005). Myös tämä tutkimus näyttäisi tu-

kevan korkeamman testosteronipitoisuuden yhteyttä suurempiin BMC arvoihin, vaikka muut-

tujien välinen yhteys jäikin tilastollisen merkitsevyyden ulkopuolelle (r=0,60; p=0,086). Kir-

jallisuuden perusteella testosteronipitoisuuden lasku näyttäisi korreloivan kehonpainon laskun 

kanssa (Roemmich & Sinning 1997; Mero ym. 2010). Seerumin testosteronipitoisuuden las-
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kun on havaittu olevan yhteydessä myös rasvattoman massan laskun kanssa (Roemmich & 

Sinning 1997). Tässä tutkimuksessa seerumin testosteronipitoisuus laski tilastollisesti merkit-

sevästi (-0,449 ± 0,334 nmol/l p=0,004) (taulukko 5), mutta vastaavanlaisia yhteyksiä kehon-

painon tai rasvattoman massan vähenemisen kanssa ei kuitenkaan havaittu. Voidaan kuitenkin 

epäillä, että testosteronin lasku olisi yksi rasvattoman massan laskuun liittyvä tekijä. Tässä 

tutkimuksessa oli kuitenkin alhaisempi energiavaje edellä mainittuihin tutkimukseen nähden, 

mikä yhdessä muutaman tutkittavan heikomman tutkimukseen sitoutumisen kanssa on saatta-

nut estää testosteronin ja kehonkoostumuksen muutosten välisten riippuvuuksien ilmentymi-

sen. Alhaisemman rasvan osuuden kokonaisenergiansaannista havaittiin olevan yhteydessä 

alhaisempiin seerumin testosteroniarvoihin loppumittauksissa (r=0,71; p=0,034) (kuvio 9). 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu vähärasvaisen ruokavalion olevan yhteydessä 

alentuneisiin seerumin testosteronipitoisuuksiin (Ingram ym.1987; Volek ym. 1997). Vähä-

rasvaisessa ruokavaliossa välttämättömien rasvahappojen saanti saattaa jäädä hyvin pieneksi, 

mikä puolestaan aikaansaa häiriöitä eikosanoidien välityksellä toimivassa hormonituotannos-

sa ja siten aiheuttaa testosteroni ja estrogeenipitoisuuksien alenemisen (Ilander ym. 2014, 

237). 

 

Estrogeeni. Westerlindin ja Williamsin (2007) tutkimuksessa vähänliikkuvilla normaalipai-

noisilla naisilla ei havaittu muutoksia estrogeenimetaboliassa 4 kuukauden painonpudotusjak-

son aikana, jossa tutkittavien paino laski 3,7 kg ja rasvaprosentti 4,5 % ilman muutoksia ras-

vattomassa kehonpainossa tutkimusjakson aikana. Estrogeenipitoisuudessa ei havaittu muu-

toksia myöskään tässä tutkimuksessa (taulukko 5). Estrogeenin eritys kuitenkin vaihtelee nai-

silla kuukautiskierron mukaan ollen suurimmillaan munarakkuloiden kasvuvaiheen aikana 

(Guyton & Hall 2006, 1011–1015), mikä havaittiin myös tässä tutkimuksessa tutkittavien 

estrogeeniarvojen vaihteluvälin ollessa huomattava alkumittauksissa 151–1160 pmol/l. Lop-

pumittauksissa vaihteluväli oli kuitenkin merkittävästi vähäisempi (128–558 pmol/l). Koska 

mittaukset suoritettiin samaan aikaan kuukaudesta (3.12.2015 ja 3.2.2015), kuukautiskierron 

voidaan olettaa olleen samassa vaiheessa molemmilla mittauskerroilla. Näin ollen estrogeenin 

eritys on todennäköisesti ainakin joidenkin tutkittavien kohdalla laskenut. Painonpudotuksen 

yhteydessä naisurheilijoilla onkin vaara energiavajeeseen liittyvää hypotalaamiseen amenor-

reaan (De Souza & Williams 2005), mikä johtuu energiavajeen aiheuttamasta heikentyneestä 

munasarjojen toiminnasta GnRH:n ja lutenisoivan hormonin erityksen inhiboitumisen myötä 

(Wade & Jones, 2004). Tutkittavien kuukautiskierron säännöllisyyttä ja niissä tutkimuksen 

aikana tapahtuneita muutoksia ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan kirjattu, joten mahdollisista 
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kuukautiskierrossa tapahtuneista häiriöistä ei ole tietoa. Kuukautiskierron pituus kuitenkin 

vaihtelee yksilöittäin, joten huolimatta mittausajankohtien vakioinnista, on kierto saattanut 

olla eri vaiheessa molemmilla mittauskerroilla. Myös ruuasta saatavan alhaisen rasvan määrän 

on todettu olevan yhteydessä alhaisempiin estrogeenipitoisuuksiin (Goldin ym. 1994). Yhteyt-

tä rasvan saannin ja estrogeenipitoisuuden välillä ei kuitenkaan havaittu tässä tutkimuksessa.  

 

SHBG.  Aikaisempien tutkimusten perusteella pudotettaessa painoa energiansaannin laskun ja 

sitä kautta tapahtuvan kehonpainon alenemisen on naisilla havaittu liittyvän kasvaneisiin 

SHBG-pitoisuuksiin (Morisset ym. 2008). Meron ym. (2010) naiskuntoilijoilla tehdyssä tut-

kimuksessa SHBG-pitoisuus kasvoi painonpudotuksen myötä molemmilla ryhmillä (energia-

vajeet 1100 kcal/vrk ja 550 kcal/vrk), mutta kasvu oli tilastollisesti merkitsevää vain suurem-

man energiavajeen ryhmällä (23 %). SHGB pitoisuudessa ei havaittu muutosta tässä tutki-

muksessa  tutkimusjakson aikana (taulukko 5) eikä kehonpainon ja SHBG:n muutosten välillä 

havaittu riippuvuutta. Loppumittausten SHBG:n ja kehonpainon muutoksen välillä vallitsi sen 

sijaan vahva positiivinen riippuvuus (r=0,80; p=0,03) eli tutkittavilla, joiden paino laski eni-

ten havaittiin myös matalimmat SHBG-pitoisuudet. Suurin SHBG pitoisuuden nousu tässä 

tutkimuksessa oli 13,7 nmol/l, mikä on selkeästi alhaisempi Meron ym. (2010) naiskuntoili-

joilla tehdyn tutkimuksen keskimääräiseen SHBG pitoisuuden nousuun (+19 nmol/l) nähden.  

 

Korkeamman proteiinin saannin uskotaan vähentävän SHBG-pitoisuuden nousua energiava-

jeen aikana. Tässä tutkimuksessa tutkittavien proteiinin saanti oli suosituksiin nähden korkea 

(≤ 1,8 g/kg/vrk). Selittävästä mekanismista suuremman proteiinin saannin ja alhaisemman 

SHBG pitoisuuden välillä ei ole varmuutta, mutta insuliinin uskotaan olevan yksi pääasialli-

sista SHBG:n synteesiin vaikuttavista tekijöistä (Longcope ym. 2000.) Proteiinin saanti kas-

vattaa veren insuliinipitoisuutta (Rabinowitz ym. 1966) ja insuliini puolestaan on yhteydessä 

alhaisempiin SHBG-tasoihin (Plymate ym. 1988). Tämän tutkimuksen tulosten ja aikaisempi-

en tutkimusten perusteella korkea proteiinin saanti yhdessä kohtalaisen energiavajeen kanssa 

näyttäisi siis estävän SHBG-pitoisuuden nousua painonpudotuksen aikana. 

 

Kortisoli. Asteittainen painonpudotus ei tutkimusten perusteella näyttäisi vaikuttavan kor-

tisolipitoisuuksiin miehillä (Mettler ym. 2010; Huovinen ym, 2015) tai naisilla (Mero ym. 

2010). Myös tämä tutkimus tukee aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Kortisolipi-

toisuudessa näytti kuitenkin oleva laskeva trendi (p=0,087) (taulukko 5, kuvio 5). Kortisolin 

vapautuminen liittyy kaikentyyppisen stressin kokemiseen, joten kortisolipitoisuus lisääntyy 
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esimerkiksi harjoittelun intensiteetin kasvaessa (Katch ym. 2011, 115–116). Alkumittauksien 

aikana tutkittavilla oli menossa kovemman harjoittelun jakso kun taas loppumittausten aikana 

kilpailukausi oli käynnissä ja harjoittelu kevyempää. Näin ollen harjoittelussa tapahtuneella 

muutoksella on saattanut olla vaikutusta alentuneisiin kortisolipitoisuuksiin. 

 

 Yhteenveto ja johtopäätökset 9.5

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli seurata kilpailuihin valmistavan kauden vaikutuksia 

kehonkoostumukseen, suorituskykyyn ja hormonipitoisuuksiin naiskorkeushyppääjillä. Yksi 

tutkimuksen päähavainnoista oli, että suorituskyvyssä ei tapahtunut negatiivisia muutoksia 

painonpudotuksen myötä. Tässä tutkimuksessa ei onnistuttu säilyttämään lihasmassaa pai-

nonpudotuksen aikana johtuen todennäköisesti ainakin osittain joidenkin tutkittavien vähäi-

semmästä sitoutumisesta tutkimukseen. Kuitenkin huolimatta lihasmassan menetyksestä, suo-

rituskyky säilyi samalla tasolla, joten pienestä lihasmassan menetyksestä painonpudotuksen 

aikana ei näyttäisi olevan haittaa suorituskyvylle. 

 

Eräs merkittävä havainto oli myös DXA:lla ja rasvapihdeillä mitattujen rasvaprosenttien väli-

nen riippumattomuus pihtimittauksen antaessa huomattavasti korkeampia arvoja. Näin ollen 

Durnin ja Womersleyn (1974) neljän pisteen ihopoimumenetelmää ei voida pitää hoikille 

naisurheilijoille soveltuvana rasvaprosentin määritysmenetelmänä. Eri menetelmillä mitattu-

jen muutosten suuruudet olivat kuitenkin riippuvaisia toisistaan, jolloin pihtimittauksen voi-

daan todeta soveltuvan helppoutensa puolesta hyvin painonpudotuksen seurantaan. 

 

Hormonipitoisuuksissa ei testosteronia lukuun ottamatta tapahtunut muutoksia tutkimuksen 

aikana. Testosteronipitoisuudessa tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku, mikä on havaittu 

myös aiemmissa painonpudotustutkimuksissa. Kirjallisuudessakin havaittu vähärasvaisen 

ruokavalion seerumin testosteronipitoisuutta alentava vaikutus havaittiin myös tässä tutki-

muksessa, kun alhaisemman rasvan osuuden kokonaisenergiansaannista havaittiin korreloivan 

alhaisempiin seerumin testosteroniarvoihin loppumittauksissa. Mielenkiintoinen lienee myös 

SHBG-pitoisuuden pysyminen muuttumattomana huolimatta energiavajeesta, mikä vahvistai-

si kohtuullisen energiavajeen (noin 550 kcal/vrk) paremmuutta painonpudotuksessa suurem-

piin energiavajeisiin nähden.  
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On kuitenkin huomioitava, että tutkimukseen osallistuneiden määrä oli pieni (n=9), joten ko-

vin yleisiä johtopäätöksiä ei voida luotettavasti tehdä. Myös joidenkin tutkittavien heikompi 

sitoutuminen tutkimukseen luultavasti väärensi jonkin verran saatuja tuloksia. Osa tehdyistä 

havainnoista voi selittyä tutkimusmenetelmien epätarkkuudella sekä tutkimuksen ulkopuolelle 

jäävillä tekijöillä, kuten lääkityksellä, erilaisilla stressitekijöillä sekä kuukautiskierron vai-

heella. Urheilijoiden painonpudotusta on yleisesti tutkittu vasta vähän ja pääasiassa miehillä, 

joten tulevaisuudessa tutkimusta tulisi edelleen jatkaa, pyrkiä saamaan enemmän tutkittavia 

sekä kohdistaa myös naisurheilijoihin. Tutkimuskohde säilyttänee merkittävyytensä ja kasvat-

tanee suosiotaan, sillä kilpailu huipulla kiristyy jatkuvasti, jolloin jokainen pienikin hyöty on 

maksimaalista suorituskykyä tavoitteleville huippu-urheilijoille tärkeä.  
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