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Lajin ominaispiirteet. Maastohiihto on monipuolinen ja vaativa kestävyyslaji. 

Maastohiihdossa vaihtelevia muuttujia ovat muun muassa kilpailumatkan pituus, ympäristön 

olosuhteet ja välineet. Viime vuosina laji on kehittynyt suuresti, mikä näkyy etenkin 

kilpailuvauhtien kasvuna. Maastohiihto vaatii hyvää energia-aineenvaihduntaa ja korkeaa 

teknistä osaamista. Maastohiihtotekniikat jaetaan kahteen pääryhmään, vapaan- ja perinteisen 

hiihtotavan tekniikkoihin, jotka sisältävät vielä useita osatekniikoita. Nykyisin arvokisoista 

suurin osa on yhteislähtö- ja viestikisoja, joissa menestyminen vaatii paljon maksimivauhtista 

hiihtoa, rytminvaihdoksia ja kiihdytyksiä. 

Huippuhiihtäjän ominaisuudet. Huippuhiihtäjälle tärkeänä ominaisuutena pidetään etenkin 

maksimaalista hapenottokykyä VO2max. Huippuhiihtäjillä arvot ovat yleensä miehillä 80 - 90 

ml/kg/min ja naisilla 70 - 80 ml/kg/min. Huippuhiihtäjillä on lisäksi korkea anaerobinen 

kynnystaso, parempi lihastason väsymisen vastustuskyky sekä parempi hermo-

lihasjärjestelmän suorituskyky. 

Harjoitteluanalyysi. Huippuhiihtäjät harjoittelevat noin 750–950 tuntia vuodessa, josta 

suurin osa (noin 80 %) on matalaintensiteettistä kestävyysharjoittelua. Harjoittelu sisältää 

lisäksi teho-, voima- ja nopeusharjoittelua. Noin 5-8 % harjoittelusta on kovan intensiteetin 

kestävyysharjoittelua ja noin 10 % voima- ja nopeusharjoittelua. 

Lajin tila ja valmennusjärjestelmä Suomessa. Maastohiihdon valmennusjärjestelmä on 

muuttunut viime vuosien aikana ja toiminnasta vastaa tällä hetkellä monipuolinen johtoryhmä. 

A-maajoukkueen ikärakenne on hyvin kokenut, ja useat urheilijat lopettanevat uransa 

lähivuosina. Nuoria urheilijoita olisi tärkeä saada nostettua maajoukkuetasolle, mutta 

haasteena ovat mm. kova kilpailu harrastajista muiden lajien kanssa, vaikeat lumiolosuhteet ja 

resurssipula nuorten valmennusryhmissä.  

Valmennuksen ohjelmointi. Valmennusprosessi koostuu huippuvaiheessa valmennuksen 

analyysistä, suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta sekä johtopäätösten tekemisestä. 

Harjoitteluvuosi jaetaan viiteen eri kauteen, joita ovat peruskestävyyskausi 1 & 2, 

kilpailukauteen valmistava kausi, kilpailukausi ja siirtymäkausi. 60 % 

kokonaisharjoittelumäärästä tapahtuu harjoittelukausilla ja 40 % kilpailukaudella. 

Harjoitusmuotoina toimivat pääasiassa maastohiihto, rullahiihto, sauvakävely ja juoksu. 

Urheilijan suorituskykyä testataan 2-3 kertaa vuodessa VO2max-testin ja 

hermolihasjärjestelmän toimintaa mittaavien testien avulla. Lisäksi kuormittuneisuutta on 

tärkeää seurata säännöllisesti muun muassa yösykkeiden, ortostaattisen testin ja 

kontrolliharjoitusten avulla. Palautumista tuetaan ravinnolla, lihashuollolla ja riittävällä 

unella. Naishiihtäjien valmennuksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä palautumiseen ja 

riittävään ja monipuoliseen ravitsemukseen.  

Asiasanat: maastohiihto, lajianalyysi, ohjelmointi 
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1 JOHDANTO 

Maastohiihto kilpaurheilulajina on yksi vaativimmista urheilulajeista. Laji vaatii urheilijalta 

korkeaa maksimaalista hapenottokykyä, nopeaa voimantuottoa, hyvää väsymyksen sietokykyä 

sekä hyviä varusteita. Lisäksi urheilijan täytyy sietää kisatilanteeseen liittyvää stressiä sekä 

ylläpitää hyvää terveydentilaa. Kilpailumatkat vaihtelevat maastohiihdossa yhden kilometrin 

sprinttimatkoista naisilla 30 kilometriin ja miehillä 50 kilometriin saakka. Kisoissa käytetään 

kahta eri tekniikkamuotoa, perinteistä ja vapaata tyyliä. Kilpailussa käytetyt radat ovat 

vaihtelevia, samoin kuin ympäristön olosuhteet. Oman haasteensa tuovat myös varusteet, 

kuten sukset ja sauvat. Maastohiihdossa eri muuttujia on runsaasti ja lajin vaatimukset ovat 

hyvin moninaiset, mikä tulisi huomioida myös harjoittelussa. (Rusko 2003.) 

Maastohiihto on ollut olympialajina ensimmäisistä talviolympialaisista lähtien. Lajina 

maastohiihto on kehittynyt vuosien aikana suuresti ja muun muassa harjoittelun tehostumisen 

ja välineiden ja ratojen kehittymisen myötä kilpailuvauhdit ovat kasvaneet enemmän kuin 

missään muussa olympialajissa. Lisäksi mukaan ovat tulleet takaa-ajokilpailut, yhteislähdöt ja 

sprintit, jotka ovat muuttaneet lajin luonnetta. Maastohiihdossa tärkeänä menestyksen 

edellytyksenä on kautta aikojen pidetty korkeaa maksimaalista hapenottokykyä VO2max. 

Lajin kehittymisen myötä tärkeään rooliin on kuitenkin noussut myös muita muuttujia, kuten 

anaerobinen kapasiteetti, ylävartalon tehontuotto, korkeavauhtiset tekniikat ja taktinen 

joustavuus. Nykyisessä harjoittelussa eri intensiteeteillä toteutettavan kestävyysharjoittelun 

lisäksi tärkeään rooliin nousevat ylävartalon tehokkuuden kehittäminen, voimaharjoittelu sekä 

hiihtäminen korkeilla nopeuksilla. (Sandbakk & Holmberg 2014.) 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella maastohiihtoa lajina, sen vaatimuksia ja 

ominaispiirteitä sekä tilaa Suomessa. Työssä vertaillaan vanhempaa perustietoa uusiin 

tutkimustuloksiin sekä pohditaan lajin muutosta ja mahdollista voima- ja 

nopeusominaisuuksien merkityksen lisääntymisestä maastohiihdossa. Lisäksi tarkoituksena on 

pohtia ja antaa esimerkkejä nuorten kansallisen tason naishiihtäjien harjoittelun 

ohjelmoinnista.  
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2 LAJIN OMINAISPIIRTEET 

Maastohiihto on hyvin monipuolinen ja haastava laji. Laji vaatii hyvää energia-

aineenvaihduntaa sekä korkeaa teknistä osaamista. Maastohiihtotekniikat voidaan jakaa 

kahteen pääryhmään, perinteisiin ja luisteluhiihtotekniikkoihin, jotka sisältävät yhteensä 

yhdeksän eri osatekniikkaa. Osatekniikoita vaihdellaan maastonkohdasta, kelistä ja hiihtäjän 

ominaisuuksista riippuen. Suoristustekniikkaa vaihdellaan osatekniikoiden välillä suorituksen 

aikana sprintissä kymmeniä ja normaalimatkoilla jopa satoja kertoja, jolloin tekniikoiden 

sujuva ja oikea-aikainen vaihtaminen nousee tärkeään rooliin. Sekä perinteisen että 

luistelutekniikoissa tärkeitä asioita ovat ajoitukset ja voimantuotto oikealla hetkellä, hyvä 

tasapaino ja rennot ja stabiilit liukuvaiheet. Liukuvaiheen aikana lihasten tulisi ehtiä rentoutua 

ja kehon painopisteen nousta korkealle. Hiihtäjän tulisi pystyä myös tehokkaaseen vartalon ja 

käsien käyttöön. (Ohtonen & Mikkola 2016.)  

Maastohiihdossa kilpailumaastot vaihtelevat, mutta karkeasti matkasta on yleensä yksi 

kolmasosa ylämäkeä, yksi kolmasosa alamäkeä ja yksi kolmasosa tasaista, mistä johtuen 

tekniikkaa joudutaan vaihtamaan usein.  Yli 50 % kilpailuajasta vietetään kuitenkin 

ylämäissä, joissa yksilöllinen suoritus vaihtelee kaikista eniten. Kokonaisenergiantuotosta 

normaalimatkan kilpailussa energiaa tuotetaan aerobisesti 85–95 % ja sprinteissä noin 70–75 

%. Yleensä intensiteetti on kovempi ylämäissä ylittäen jopa maksimaalisen hapenottokyvyn, 

jota kompensoidaan palauttavilla alamäkiosuuksilla. (Sandbakk & Holmberg 2014.) 

Maastohiihdossa hiihtonopeus riippuu urheilijan tuottamista eteenpäin vievistä voimista ja 

liikettä vastustavista kitkavoimista. Hiihtonopeus koostuu hiihtäjän horisontaalisesti 

liikkumasta matkasta yhden hiihtosyklin aikana eli syklin pituudesta sekä syklin 

suoritusnopeudesta eli frekvenssistä. Hiihtonopeutta lisätään joko syklin pituutta, frekvenssiä 

tai molempia lisäämällä. Sekä perinteisessä että luistelutekniikassa tuotetut huippuvoimat eli 

reaktiovoimat ovat maksimaalisissa lyhyissä vedoissa noin 200 % kehonpainosta ja 

matkavauhdeissa noin 170 % kehonpainosta. Perinteisen hiihdossa potkun kesto on lyhempi 

kuin luisteluhiihdossa ja esimerkiksi vuorohiihdossa voima tuotetaan pysähtyneeseen sukseen. 

Luisteluhiihdossa potku tapahtuu liukuvaan sukseen ja se on pidempi ja puristavampi. 
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Sauvatyönnön kestoissa ei juurikaan ole eroja tekniikoiden välillä ja voimat sauvatyössä ovat 

noin 25–50 % kehonpainosta. Etenemisen kannalta sauvatyössä on tärkeää voimantuoton 

ajoitus ja kyky tuottaa suuria voimia pienemmillä sauvakulmilla. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

2.1 Perinteisen tekniikan biomekaniikka 

Hiihdon perinteinen tyyli koostuu pääasiassa kahdessa liikesuunnassa tapahtuvista 

tekniikoista, joita ovat vuorohiihto, tasatyöntö ja yksipotkuinen tasatyöntö. Luistelutekniikan 

käyttö on perinteisen kisoissa kielletty. Vuorohiihtoa käytetään pääasiassa hitaammissa 

olosuhteissa kuten esimerkiksi ylämäissä ja tasatyöntöä taas nopeammilla osuuksilla kuten 

alamäissä ja tasaisella.  Yksipotkuista tasatyöntöä käytetään yleisimmin edellä mainittujen 

välimaastossa, kuten loivassa ylämäessä. Hiihtäjät vaihtavat tekniikasta toiseen sujuvasti 

maastonkohtien ja olosuhteiden muuttumisen mukana. (Smith 2003.) Edellä mainittujen 

tekniikoiden lisäksi perinteisen hiihdossa käytetään jyrkimmissä ylämäissä myös haarakäyntiä 

Ohtonen & Mikkola 2016). 

2.1.1 Vuorohiihto 

 

KUVA 1. Vuorohiihtosykli (Smith 2003). 

Vuorohiihto (kuva 1) on syklinen, juoksun ja kävelyn liikemalleja noudattelevat tyyli, jossa 

kädet ja jalat liikkuvat siten, että vastakkainen käsi ja jalka liikkuvat yhtä aikaa eteen. 

Vuorohiihto sisältää työntö- ja potkuvaiheet. Toisen jalan potkaistessa siirrytään liukuun 

toisen jalan päälle, ja liu’un hidastuttua potkaistaan ja siirrytäänkin jälleen toisen jalan päälle 

liukuun. Potkun yhteydessä tapahtuvan suksen liikkeen lyhyen staattisen vaiheen aikana suuri 
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vertikaalinen voima painaa suksen keskiosan lumen pintaa vasten. Oikeanlaisen pitovoitelun 

avulla suksen ja lumen väliin saadaan riittävästi kitkaa, jotta potkulla voidaan tuottaa 

eteenpäin suuntautuvaa työntövoimaa. Eteenpäin suuntautuvan voiman suuruus vaihtelee 

kitkan ominaisuuksien mukaan, johon vaikuttaa voitelun lisäksi lumen ominaisuudet sekä 

suksen jäykkyys. Työntövoiman tuottaminen vuorohiihdon potkun aikana vaatii vertikaalisen 

ja horisontaalisen voiman tarkkaa ajoittamista ja sovittamista suksen liukunopeuteen. 

Työntövoimaa vuorohiihdossa tuottaa potkun lisäksi myös sauvalla tehtävä työntö. Käden ja 

sauvan liike tapahtuu sagittaalitasossa, ja sauva on yleensä hieman eteenpäin kallistunut (noin 

10–15 asteen kulmassa). Mitä enemmän sauvan kulma poikkeaa vertikaalitasosta, sitä 

suurempi on sen tuottama työntövoima.  (Smith 2003.) 

2.1.2 Tasatyöntö 

 

KUVA 2.  Tasatyönnön työntövaihe (asennot 2-5) sekä liukuvaihe (asennot 6-7) (Smith 

2003).  

Tasatyönnössä (kuva 2) molemmat kädet toimivat yhtä aikaa symmetrisellä liikkeellä ja 

sauvojen työskentelyä tehostaa myös vartalon koukistus työnnön mukana. Jalat pysyvät 

tasatyönnössä lähes liikkumattomana. Käsien ja vartalon tuottama työntövoima välittyy 

sauvojen kautta maahan. Työntöliikkeen jälkeen tulee liukuvaihe. Tasatyöntöä käytetään 

alamäkiosuuksilla ja helpoilla tasaisilla osuuksilla, mutta huippuhiihtäjät voivat käyttää sitä 

myös loivissa ylämäissä, mikä vaatii riittävää ylävartalon tehokkuutta. (Smith 2003.) 
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2.1.3 Yksipotkuinen tasatyöntö 

 

KUVA 3. Yksipotkuisen tasatyönnön potkuvaihe (asennot 1-3) ja työntövaihe (asennot 4-7) 

(Smith 2003). 

Yksipotkuista tasatyöntöä (kuva 3) käytetään useimmiten maastonkohdissa, joissa pelkällä 

tasatyönnöllä ei saada riittävää liukua aikaan, vaan tarvitaan lisäksi työntövoimaa tuottama 

potku liikkeen säilymiseksi. Potku tapahtuu vuorojaloin ylävartalon tekemien työntöjen 

välissä. Potku on samanlainen kuin vuorohiihdossa. Potku tapahtuu vuorojaloin suorilla 

latuosuuksilla, mutta mutkissa potku voi tapahtua samalla jalalla monta kertaa peräkkäin. 

(Smith 2003.) 

2.2 Luistelutekniikan biomekaniikka 

Luisteluhiihdossa suksen pohjassa käytetään ainoastaan luistovoidetta, eikä ollenkaan kitkaa 

tuottavaa pitovoidetta. Luistelutekniikoissa reaktiovoimat ovat suuntautuneet lähes 

kohtisuorasti suksen pintaa kohti. (Smith 2003.) Luistelutekniikka on kilpailuvauhdeista 

laskettuna noin 10–25 % nopeampaa kuin perinteinen. Luisteluhiihto voidaan jakaa kolmeen 

päätekniikkaan: perusluisteluun eli kuokkaan, yksivaiheiseen luisteluun eli Wassbergiin ja 

kaksivaiheiseen luisteluun eli Mogreniin. Lisäksi alamäissä ja tasaisella käytetään joskus 

sauvoitta luistelua. Luisteluhiihdossa eteenpäin vievä voima tuotetaan sauvojen avulla 

työntämällä siten, että sauvakulma maahan nähden on pienempi kuin 90 astetta sekä potkulla, 

jossa suksen täytyy olla kantillaan. Luisteluhiihdossa sauvojen kautta tuotetaan noin 2/3 ja 

suksien kautta 1/3 eteenpäin vievästä voimasta. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 
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2.2.1 Perusluistelu/kuokka/V1 

 

KUVA 4. Perusluistelun liikesykli. Asennoissa 1-4 tapahtuu sauvatyö sekä sauvatyön 

puoleisen jalan liuku ja potku. Asennoissa 5-8 tapahtuu toisen puolen liuku ja potku. (Smith 

2003.)  

V1 luistelutekniikkaa eli kuokkaa käytetään osuuksilla, joilla on paljon vastustavia voimia, 

kuten esimerkiksi ylämäissä. Kuokassa sauvatyö tapahtuu epäsymmetrisesti (sauvat asetetaan 

molemmille puolille hieman eri tavalla), ja sauvatyö tapahtuu vain toisen puolen jalkatyön 

aikana. Jos työntöä tehdään vasemmalle puolelle, vasemman käden sauva asetetaan lähes 

vertikaaliseen asentoon, kun taas oikea sauva kallistetaan kauemmas vertikaalitasosta ja 

sauvaa käännetään hieman vasemmalle. Kuokassa sukset ovat suhteellisen leveässä v-

asennossa mikä mahdollistaa suksen paremman liukumisen ylämäessä. Suksi asetetaan 

kantilleen ennen potkua työntövoiman tuottamiseksi, jolloin hiihtäjä pystyy liikkumaan 

eteenpäin ja siirtämään painoa sukselta toiselle. Sauvatyö tapahtuu yhtä aikaa, kun paino 

siirretään sukselle, jonka puolelle sauvatyötä tehdään. Muihin luistelutekniikkoihin verrattuna 

kuokan frekvenssi on usein korkeampi ja kuokassa painon siirto voidaan tehdä myös pienen 

hypyn avulla. Jalan tuottamat resultanttivoimat ovat yleensä maksimissaan noin 1,5-2 kertaa 

kehonpainon verran ja sauvatyön tuottamat voimat maksimissaan puolet hiihtäjän kehon 

painosta. Ylämäissä suurin osa työntövoimasta tuotetaan käsien ja vartalon lihaksilla. (Smith 

2003.) 

2.2.2 Kaksivaiheinen luistelu eli Mogren 
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KUVA 5. Mogren-tekniikassa työntö tapahtuu vain toisen puolen liu’un lopussa (Smith 

2003). 

Mogren–tekniikkaa (kuva 5) käytetään pääasiassa helpoissa maastonkohdissa. Samoin kuin 

kuokassa, myös Mogrenissa sauvatyö tapahtuu vain toisen puolen luisteluvedon aikana, ja 

sauvat ovat liikkeessä symmetrisesti suoraan eteenpäin. Työntö tapahtuu työntöpuolen liu’un 

lopussa ja työnnön aikana myös vartalo koukistuu voimakkaasti, mikä tehostaa sauvojen 

työntövoimaa. Painonsiirto toiselle sukselle tapahtuu työnnön lopussa. Mogrenissa liuku on 

hyvin pitkä verrattuna esimerkiksi kuokkaan ja suksien v-asento on hyvin kapea. (Smith 

2003.)  

2.2.3 Yksivaiheinen luistelu eli Wassberg/V2 

 

KUVA 6. Wassberg-tekniikassa työntö tehdään molemmille puolille eli jokaiselle liu’ulle 

(Smith 2003). 
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Wassberg-tekniikassa (kuva 6) sauvoilla tehdään tasatyöntö joka liu’ulle eli siis molemmille 

puolille. Wassbergia käytetään useimmiten tasaisilla tai loivilla ylämäkiosuuksilla. Sauvojen 

työ tapahtuu liu’un lopussa yhdistettynä voimakkaaseen luistelupotkuun. Verrattuna muihin 

tekniikkoihin sauvatyön frekvenssi on paljon suurempi ja työntö kestoltaan lyhempi. Työnnön 

yhteydessä ylävartalo koukistuu hieman.  (Smith 2003.) 

2.3 Fysiologia 

2.3.1 Hengitys- ja verenkiertoelimistö 

Maastohiihto on kestävyyslaji ja vaatii siten korkeaa aerobista tehoa ja kapasiteettia. 

Tärkeimpänä yksittäisenä maastohiihdon suorituskykyä fysiologisesti määrittävänä tekijänä 

pidetään maksimaalista hapenottokykyä (VO2max). VO2max kuvaa keuhkojen kykyä siirtää 

happea ilmasta vereen, veren ja hemoglobiinin kykyä sitoa happea, sydämen kykyä pumpata 

verta kehoon (minuuttitilavuus) sekä verenkierron kykyä kuljettaa happea työskenteleville 

lihaksille. Maksimaalisen hapenottokyvyn lisäksi merkittävää etenkin pidemmillä matkoilla 

on kyky käyttää mahdollisimman korkeaa osuutta maksimaalisesta hapenottokyvystä sekä 

sietää väsymystä. Väsymyksen sieto on perinteisesti yhdistetty energiansaantiin ja 

hiilihydraattivarastojen tyhjenemiseen.  (Rusko 2003.)  

Sydämen minuuttitilavuutta pidetään tärkeimpänä yksittäisenä VO2max:a määrittävänä 

tekijänä. Minuuttitilavuus on sykkeen ja sydämen iskutilavuuden tulo, joista iskutilavuutta 

pystytään parantamaan harjoittelun avulla. Huippuhiihtäjillä sydämen koko ja iskutilavuus 

ovatkin suurempia kuin harjoittelemattomilla henkilöillä, mikä selittää huippuhiihtäjien 

korkeampaa minuuttitilavuutta ja VO2max:a. Kestävyysharjoittelun myötä veren volyymi ja 

laskimopaluu kasvaa, jolloin sydän venyy tehokkaasti ennen supistumista, ja pystyy siten 

toimimaan tehokkaammin. Pidemmillä matkoilla, kuten 30 ja 50 kilometrillä tärkeään rooliin 

nousevat myös hapenkulutuksen perifeeriset tekijät, kuten kapillaarien tiheys, 

mitokondrioiden määrä ja lihasten oksidatiivinen kapasiteetti. (Rusko 2003.) 
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Tärkeimpiä verimuuttujia maastohiihdon suorituskyvyn kannalta ovat veren punasolumassa 

(RCM), hemoglobiinimassa (HbM) sekä veren kokonaisvolyymi (BV). Jos edellä mainitut 

muuttujat lisääntyvät harjoittelun seurauksena, myös VO2max kasvaa. Hemoglobiinin 

pitoisuus ei yleensä ole korkeampi huippuhiihtäjillä verrattuna harjoittelemattomaan väestöön, 

mikä johtuu korkeammasta veren volyymistä. (Rusko 2003.)  

Maastohiihdon aikana tärkeä suorituskykyä määrittävä tekijä on myös kyky pitää yllä korkeaa 

ventilaatiota sekä vastustaa hengityslihasten väsymystä. Huippuhiihtäjillä keuhkojen 

ventilaatio voi nousta jopa yli 200 litraan minuutissa ja sydämen minuuttitilavuus jopa 40 

litraa minuutissa. Maksimaalisessa suorituksessa hengityslihasten hapenkulutus voi olla jopa 

5-10 % VO2max:sta. (Rusko 2003.)  

2.3.2 Energia-aineenvaihdunta 

Maastohiihto vaatii suuret määrät energiaa. Lihasten energianlähteenä toimii 

adenosiinitrifosfaatti (ATP), jota tuotetaan fosfokreatiinista, hiilihydraattien glykolyyttisesta 

hajotuksesta sekä hiilihydraattien, rasvojen ja proteiinien aerobisesta hajotuksesta. Hiihdossa 

energiaa tuotetaan sekä aerobisesti että anaerobisesti, ja energiantuoton osuudet vaihtelevat eri 

hiihtomatkoilla. Taulukosta 1 voidaan havaita, että sprinteissä energiasta tuotetaan noin puolet 

aerobisesti ja puolet anaerobisesti kun taas pidemmillä matkoilla energia tuotetaan lähes 

kokonaan aerobisesti. Sprinttimatkoilla energiaa tuotetaan pääasiassa hiilihydraateista, kun 

taas pidemmillä markoilla rasvojen käytön osuus lisääntyy. (Rusko 2003.) 
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TAULUKKO 1. Energiankulutus, aerobisen ja anaerobisen energiantuoton osuudet sekä 

rasvojen ja hiilihydraattien käytön osuudet energiantuotosta eri hiihtomatkoilla (muokattu 

Rusko 2003). 

Matka/aika Energiankulutus (kJ)      Aer./anaer. (%) Rasvat/hiilihydraatit (%) 

1km/2min 400 50/50 1/99 

5km/15min 1600 90/10 5/95 

10 km 3000 95/5 10/90 

15 km 4500 97/3 20/80 

30 km 9000 99/1 40/60 

50 km 15 000 99/1 50/50 

 

Maastohiihtosuorituksessa lihaksen välitön energianlähde, fosfokreatiini, vähenee, eikä 

varastoja pystytä täysin täyttämään suorituksen aikana etenkään jaloissa, jotka eivät pääse 

täysin lepäämään alamäkiosuuksienkaan aikana. Fosfokreatiinia hyödynnetään etenkin 

suorituksen alussa, jolloin myös glykolyysi aktivoituu. Glykolyyttinen energiantuotto on 

merkittävää myös silloin kun energian vaatimus ylittää VO2max:n. Glykolyysin myötä 

lihakseen syntyy vetyioneja ja laktaattia. Siihen, paljon laktaattia syntyy, vaikuttaa muun 

muassa suorituksen pituus ja yksilöllisen puskurointikapasiteetti. (Rusko 2003.) Maastohiihto 

on kestävyyslaji, mistä johtuen aerobisen energiantuoton osuus on lajissa suurta. Nykypäivän 

hiihdossa kuitenkin myös anaerobisella energiantuotolla ja sen kapasiteetilla on iso merkitys. 

Anaerobinen energiantuotto maastohiihdossa on merkittävää etenkin jyrkissä ylämäissä, 

yhteislähtökisojen lähdöissä, loppukirikamppailuissa ja rytminvaihdoksissa, joissa 

energiantuoton vaatimukset ylittävät aerobisen kapasiteetin. Urheilijan onkin tärkeää selvitä 

happamuuden noususta näissä tilanteissa hyvällä puskurointikapasiteetilla. (Ohtonen & 

Mikkola 2016.) 

Maastohiihdossa tärkein energianlähde on ATP:n resynteesi hiilihydraatteja ja rasvoja 

hajottamalla, mikä vaatii erittäin korkeaa hapenkäyttökykyä (ability to utilize oxygen) 

työskentelevissä lihaksissa. Se, kumpaa substraattia käytetään, enemmän riippuu kilpailun 

kestosta ja ravitsemuksesta, eli käytännössä glykogeenivarastojen täyttöasteesta, ennen kisaa. 
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Lihakset saavat suorituksen aikana glukoosia lihaksen glykogeenivarastoista sekä 

verenkierrosta. Pitkässä suorituksessa väsymys on yhteydessä lihasten glykogeenivarastojen 

tyhjenemiseen. Veren glukoositasot riippuvat maksan glykogeeninhajotuksesta sekä 

glukoosin synteesistä maksasta. Glukoosia voidaan syntetisoida maksassa muun muassa 

aminohapoista, rasvoista ja laktaatista. Insuliini edistää glukoosin siirtymistä verenkierrosta 

lihassoluihin. Rasvaa lihasten energian tuottoon saadaan vapauttamalla vapaita rasvahappoja 

rasvakudoksesta. (Rusko 2003.) 

2.4 Voima- ja nopeusominaisuuksien merkitys 

Lyhyiden matkojen ja ratojen lisääntyminen hiihtokilpailussa ovat kasvattaneet kisavauhteja 

ja lisänneet hermo-lihasjärjestelmän toiminnan ja tekniikan merkitystä maastohiihdossa. 

Maastohiihdossa käytetään useita eri tekniikoita, joita hiihtäjän tulisi vaihdella 

mahdollisimman hyvin eri maastonkohtien vaatimusten mukaan. Hiihdon tulisi olla 

mahdollisimman taloudellista. Sekä taloudellisuus, että tekniikka ovat yhteydessä hermo-

lihasjärjestelmän toiminnan kanssa. Hermolihasjärjestelmän toiminnassa merkittävää on 

etenkin kyky rekrytoida lihassoluja, tuottaa voimaa ja tehoa sekä sietää väsymystä. 

Fysiologisten tekijöiden lisäksi kestävyyssuoritusta rajoittaa hermolihasjärjestelmän kyky 

rekrytoida lihassoluja sekä sietää väsymystä. (Rusko 2003.)  

Maastohiihto vaatii tuhansia dynaamisia lihassupistuksia, jotka ovat noin 20–50 % 

maksimivoimasta. Voimantuotto on sitä suurempaa, mitä lyhempi kisamatka on. 

Luistelutyylissä huippuvoimat ovat hieman matalammat kuin esimerkiksi vuorohiihdossa. 

Potkujen voimantuottoajat ovat yleensä 100–200 millisekuntia ja huippuvoimat 1500–2000 

Newtonia. Sauvatyössä voimat ovat esimerkiksi vuorohiihdossa ja tasatyönnössä noin 100–

400 Newtonia ja voimantuottoajat 300–400 millisekuntia. (Rusko 2003.) 

Huippuhiihtäjillä on havaittu olevan korkeammat huippuvoimat (peak force), lyhemmät 

voimantuottoajat, enemmän preaktiivisuutta sekä enemmän horisontaalista voimantuottoa. 

Huippuhiihtäjät pystyvät hyödyntämään paremmin myös venymis-lyhenemissyklusta. (Rusko 

2003.)  
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Maastohiihdon kilpailuvauhdit ovat kasvaneet viime vuosina suuresti (kuva 7), mikä vaatii 

urheilijalta kykyä hiihtää kovilla vauhdeilla. Kovan hiihtovauhdin saavuttaminen vaatii 

tehokasta voimantuottoa sekä syklin pituuden kasvattamiseksi että syklien frekvenssien 

nopeuttamiseksi. (Sandbakk & Holmberg 2017.) Viime vuosina maastohiihdossa 

suoraviivaisempien työntötekniikoiden, kuten Wassbergin ja tasatyönnön käytön radikaali 

lisääntyminen on lisännyt ylävartalokapasiteetin vaatimuksia niin voima kuin 

kestävyyspuolellakin. Arvokisoista suurin osa on yhteislähtö- ja viestikisoja, joissa 

menestyminen vaatii paljon maksimivauhtista hiihtoa, rytminvaihdoksia ja kiihdytyksiä. 

Edellä mainitut elementit vaativat urheilijalta hyviä voima- ja nopeusominaisuuksia. (Ohtonen 

& Mikkola 2016.) 

 

KUVA 7. 15 kilometrin hiihdon ja 10 000 metrin juoksun miesvoittajien kilpailuvauhdin 

keskinopeuden kehitys vuodesta 1976 vuoteen 2012 (Sandbakk & Holmberg 2014). 
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Losnegard ym. (2011) tutkivat voimaharjoittelun vaikutusta määrällisesti paljon 

kestävyysharjoittelevilla huippuhiihtäjillä. Tutkimuksessa koehenkilöinä toimivat 11 miestä ja 

kahdeksan naista, jotka olivat iältään 18–27 – vuotiaita. Koehenkilöt jaettiin kahteen 

ryhmään, joista toinen oli kontrolliryhmä ja toinen harjoitusryhmä. Harjoitusryhmä teki kaksi 

voimaharjoitusta viikossa 12 viikon ajan normaalin kestävyysharjoittelunsa lisäksi. 

Voimaharjoitus kostui neljästä liikkeestä, joita tehtiin kolme sarjaa. Ensimmäisessä sarjassa 

toistoja tehtiin 10 (40 % 1RM), toisessa kuusi (60 % 1 RM) ja kolmannessa kolme (80 % 1 

RM). Harjoitusryhmä paransi yhden toiston maksimiaan seated pull-downissa sekä 

puolikyykyssä, kun taas kontrolliryhmän tuloksissa ei tapahtunut muutoksia. Harjoitusryhmän 

VO2max rullahiihdossa kasvoi ja tasatyöntö suoritus parani enemmän kuin kontrolliryhmällä. 

Kovalla voimaharjoittelulla oli vain vähän vaikutusta lihaksen poikkipinta-alan kasvuun, 

mutta se paransi sekä jalkojen että ylävartalon voimaa sekä maksimaalista hapenottokykyä ja 

tasatyöntösuoritusta. Harjoitteluryhmä paransi keskimääräistä tehoa 5 minuutin 

tasatyöntötestissä. (Losnegard ym. 2011.) 

Østerås ym. (2002) tutkivat maksimaalisen voimaharjoittelun vaikutusta voima-nopeus ja 

voima-teho – suhteisiin, sekä niiden vaikutusta aerobiseen suoritukseen. Maksimaalisen 

voimaharjoittelun on havaittu parantavan muun muassa tasatyönnön taloudellisuutta 

maastohiihdossa ja maksimaalisen voimaharjoittelun myötä tehontuoton ja liikenopeuden on 

havaittu kasvavan. Jo pienikin muutos yhden toiston maksimituloksessa voi vaikuttaa 

merkittävästi kestävyyssuoritukseen, mikä havaittiin tutkimuksessa hiihtoergometrituloksen 

paranemisena (aika uupumukseen kasvoi). Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että 

kestävyyssuoritukseen vaikuttaa etenkin voimantuottonopeuden ja tehontuoton kasvu, eikä 

niinkään yhden toiston maksimituloksen kasvu. Maksimaalinen voimaharjoittelu aiheuttaa 

neuraalisia adaptaatioita, ja maksimaalisen voimaharjoittelun lisääminen maastohiihtäjien 

harjoitteluun on erittäin suositeltavaa. (Østerås ym. 2002.) Tämän päivän maastohiihtäjillä 

voimaharjoittelu sisältää yleisimmin tukilihasten harjoittamista, maksimivoimaa, 

nopeusvoimaa ja kontrastivoimaa, joka on maksimivoiman ja nopeusvoiman yhdistelmä 

(Ohtonen & Mikkola 2016). 
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2.5 Psykologia 

Fyysisen harjoittelun lisäksi myös mielen harjoittelu on välttämätöntä pyrittäessä 

huippusuorituksiin. Urheilusuoritus nimittäin koostuu kolmen toiminnallisen järjestelmän 

yhteystyöstä, jotka ovat kognitiot, emootiot ja fysiologia. Nämä järjestelmät ovat yhteydessä 

toisiinsa siten, että ne kaikki vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi kognitiot eli ajatukset, 

itsepuhelu ja mielikuvat vaikuttavat tunteisiin ja fysiologisiin toimintoihin. 

Maastohiihtosuorituksessa oleellisia psyykkisiä taitoja ovat muun muassa keskittyminen, 

stressin hallinta, mielikuvien käyttö, rauhoittumiskyky ja häiritsevien ärsykkeiden 

poissulkeminen mielestä. Myös psyykkisiä taitoja tulisi harjoitella systemaattisesti. 

(Liukkonen & Jaakkola 2003.) 

Psyykkisen valmennuksen ja harjoittelun tärkein päämäärä on kehittää kykyä vaikuttaa omaan 

mielialaansa ja elimistönsä toimintaan mielen avulla, millä pyritään optimaaliseen 

voimavarojen hyödyntämiseen harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Psyykkisten taitojen 

harjoittamisen myötä urheilija pystyy keskittymään suoritukseensa paremmin sekä sietämään 

paremmin väsymystä ja epämiellyttäviä tuntemuksia suorituksen aikana. (Liukkonen & 

Jaakkola 2003.) 

Tasapainoisen harjoittelujärjestelmän luomiseksi on tärkeää, että urheilijan 

kokonaiselämäntilanne on tasapainossa. Tasapaino vaatii koulunkäynnin, työn, harrastusten ja 

sosiaalisen elämän onnistunutta yhteensovittamista. Valmennusohjelman rytmityksen tulisi 

tukea optimaalisen motivaation ja itseluottamuksen kehittymistä. On tärkeää, että urheilijalla 

on selkeitä tavoitteita, jotka etenevät portaittain ja edistävät hyvää itsetuntoa, jotta urheilija on 

motivoitunut harjoitteluun. Maastohiihtäjälle tärkeitä psyykkisen harjoittelun muotoja ovat 

muun muassa rentoutus- ja mielikuvaharjoittelu. Rentoutusharjoittelun avulla voidaan 

tehostaa hermolihasjärjestelmän toimintaa, jolloin lihasten koordinoitu toiminta paranee ja 

väsyminen hidastuu. Rentoutusharjoittelun avulla voidaan lisäksi tehostaa palautumista sekä 

ehkäistä mahdollista ylikuormitustilaa, ja se on myös perusta kaikelle muulle mentaaliselle 

harjoittelulle. Mielikuvaharjoittelun avulla urheilija voi päästä menestymisen kannalta 

optimaaliseen vireystilaan kilpailu- ja myös harjoitustilanteessa, mikä parantaa myös 
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keskittymistä ja stressinsietokykyä. Ennen kilpailua tapahtuvassa mielikuvaharjoittelussa 

urheilija voi esimerkiksi eläytyä mielikuvaan onnistuneesta suorituksesta. Yksi mentaalisen 

harjoittelun muoto on myös ideomotorinen liikekuvittelu, jota voidaan käyttää esimerkiksi 

suoritustekniikan kehittämiseen. Ideomotorisessa liikekuvittelussa urheilija tekee liikettä 

mielikuvissaan onnistuneesti, mikä edistää liikkeen onnistunutta tekemistä myös käytännössä. 

(Liukkonen & Jaakkola 2003.) 
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3 HUIPPUHIIHTÄJÄN OMINAISUUDET 

Maastohiihto on monipuolisuudestaan johtuen laji, jossa urheilija voi menestyä hyvin 

erityyppisillä vahvuuksilla. Maastohiihdossa tärkeänä ominaisuutena pidetään aerobista 

kapasiteettia eli maksimaalista hapenottokykyä VO2max. Huippuhiihtäjiltä onkin mitattu 

hyvin korkeita VO2max–arvoja, mutta sprinttimatkojen lisääntyminen mahdollistanut myös 

matalamman hapenottokyvyn (suhteessa kehonpainoon) omaavien urheilijoiden 

menestymisen. Huippuhiihtäjillä on lisäksi korkea anaerobinen kynnystaso, parempi 

lihastason väsymisen vastustuskyky sekä parempi hermo-lihasjärjestelmän suorituskyky. 

(Ohtonen & Mikkola 2016.) Taulukossa 2 on kuvattu norjalaisten huippuhiihtäjien 

ominaisuuksia, kuten ikää, painoa, pituutta ja maksimaalista hapenottokykyä.  

 

TAULUKKO 2. Olympiamitaleja saavuttaneiden norjalaisten normaali- ja sprinttimatkojen 

hiihtäjien ominaisuuksia (muokattu Tønnessen ym. 2015). 

 n Ikä (v) Paino (kg) Pituus (cm) VO2max 

(L/min) 

VO2max 

(mL/kg/min) 

Miehet, 

normaalimatka 

17 28 ± 4 76 ± 6 182 ± 6 6.42 ± 0.64 84.3 ± 5.2 

Miehet, 

sprintti 

7 26 ± 4 81 ± 6 182 ± 4 6.27 ± 0.55 77.9 ± 2.9 

Naiset, 

normaalimatka 

10 28 ± 5 59 ± 5 169 ± 4 4.27 ± 0.30 72.6 ± 5.1 

Naiset, sprintti 5 29 ± 8 62 ± 5 168 ± 5 4.28 ± 0.41 68.6 ± 3.7 

 

Maailmanluokan maastohiihtäjiltä on mitattu kaikkien aikojen korkeimpia maksimaalisen 

hapenottokyvyn arvoja. Parhailla mieshiihtäjillä maksimaalinen hapenottokyky on yleensä 

80–90 ml/kg/min ja naisilla 70–80 ml/kg/min. Ventilaatioarvojen on mitattu olevan hiihtäjillä 

jopa 250 litraa minuutissa ja veren volyymin jopa 9 litraa. Sydämen iskutilavuus voi olla 

huippuhiihtäjillä jopa yli 200 millilitraa ja minuuttitilavuus yli 40 litraa minuutissa. Tärkein 

hiihtosuoritusta määrittävä tekijä on kyky siirtää metabolista energiaa hiihtovauhdiksi. 

(Sandbakk & Holmberg 2014.) 
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Fysiologisten ominaisuuksien lisäksi huipputason hiihtäjiä muista erottaa myös monet 

tekniikkaan ja hermo-lihasjärjestelmän toimintaan liittyvät tekijät. Ohtosen ja Mikkolan 

(2016) mukaan huippuhiihtäjän tekniikalle on ominaista hiihtoasennon selvä eteenpäin 

kallistuminen, se että työnnön alussa lantio on korkealla ja että vartaloa ja käsiä käytetään 

tehokkaasti. Huippuhiihtäjillä vaakavoimien tuotto potkuissa ja työnnöissä on nopeaa ja 

suurta, elastisen energian käyttö tehokasta ja hyötysuhde korkea. Hiihtotekniikan koostuessa 

hiihtosyklin pituudesta ja frekvenssistä, on havaittu, että nopeimmilla hiihtäjillä syklin pituus 

on pidempi verrattuna hitaampiin hiihtäjiin. Nopeimmilla hiihtäjillä työnnön ja potkun 

voimantuottoajat ovat lyhempiä, jolloin he pystyvät tuottamaan pidempään liukuun 

tarvittavan eteenpäin vievät voiman lyhemmässä ajassa. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 
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4 HARJOITTELUANALYYSI 

Maastohiihtäjien harjoittelusta suurin osa koostuu kestävyysharjoittelusta, joka jaetaan usein 

intensiteetiltään 3-5 eri luokkaan. Kestävyysharjoittelua toteutetaan useimmiten polarisoidun 

mallin mukaan, jolloin tehdään paljon matalaintensiteettistä harjoittelua sekä vähän tai 

kohtuullisesti korkeaintensiteettistä harjoittelua. Tyypillisimpiä harjoittelumuotoja ovat hiihto, 

rullahiihto ja juoksu. Kestävyysharjoittelun lisäksi viime vuosina huomiota on alettu kiinnittää 

enemmän myös ylävartalon voiman ja kestävyyden kehittämiseen sekä systemaattiseen 

voiman, tehon ja nopeuden kehittämiseen. (Sandbakk & Holmberg 2014.) 

TAULUKKO 3. Norjalaisten & ruotsalaisten olympiamitalin viime vuosikymmenellä 

voittaneiden normaali- ja sprinttimatkojen hiihtäjien harjoittelun ominaispiirteet (muokattu 

Sandbakk & Holmberg 2014). 

Normaalimatkan hiihtäjät Sprinttihiihtäjät 

800–900 tuntia harjoittelua/vuosi, josta 85 % 

aerobista kestävyysharjoittelua 

750–850 tuntia harjoittelua/vuosi, josta 75–

80 % aerobista kestävyysharjoittelua 

500–600 h/300–350 harjoitusta matalan 

intensiteetin harjoittelua (60–80 % 

maksimisykkeestä) 

450–500 h/300 harjoitusta matalan 

intensiteetin harjoittelua (60–80 % 

maksimisykkeestä) 

30–40 harjoitusta kohtalaisella intensiteetillä 

(80–90 % maksimisykkeestä) 

25–30 harjoitusta kohtalaisella intensiteetillä 

(80–90 % maksimisykkeestä) 

60–70 harjoitusta vuodessa korkealla 

intensiteetillä (>90 % maksimisykkeestä) 

50–60 harjoitusta vuodessa korkealla 

intensiteetillä (>90 % maksimisykkeestä) 

5-15 anaerobista harjoitusta (korkeat veren 

laktaattitasot) 

15–25 anaerobista harjoitusta (korkeat veren 

laktaattitasot) 

Tehon ja nopeuden systemaattinen 

kehittäminen koko kauden ajan, 1x 

nopeusharjoitus, 2-3 sarjaa short-impulse –

harjoittelua ja 1-2 x voimaharjoitus / viikko 

Tehon ja nopeuden systemaattinen 

kehittäminen koko kauden ajan, 1-2 

nopeusharjoitusta, 2-3 sarjaa short-impulse –

harjoittelua ja 2 x voimaharjoitus / viikko 

400–500 tuntia lajinomaista harjoittelua 

(hiihto/rullahiihto/sauvajuoksu) 

400–500 tuntia lajinomaista harjoittelua 

(hiihto/rullahiihto/sauvajuoksu) 

 

 

(hiihto/rullahiihto/sauvajuoksu) 

Harjoittelua, tasaisella, jyrkissä ja 

vaihtelevissa maastoissa 

Harjoittelua tasaisella ja vaihtelevissa 

maastoissa 
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Huipulle pääseminen maastohiihdossa vaatii vuosien työtä ja korkeita harjoitusmääriä. 

Menestyminen kansainvälisellä huipulla vaatii noin 800–900 tuntia harjoittelua vuodessa. 

Suurin osa harjoittelusta on matalatehoista peruskestävyysharjoittelua, jota täydennetään 

muun muassa teho- ja voimaharjoittelulla. Suomen hiihtomaajoukkueessa kaudella 2014–

2015 naisilla harjoittelusta 7,8 % oli tehoharjoittelua ja 8,0 % voimaharjoittelua. Miehillä 

tehoharjoittelua oli samalla kaudella 6,0 % ja voimaharjoittelua 6,9 %.(Ohtonen & Mikkola 

2016.) Sandbakkin & Holmbergin (2017) katsauksen mukaan maastohiihtäjät harjoittelevat 

noin 750–950 tuntia vuodessa, josta 80 % kevyellä intensiteetillä, 1-5 % kohtalaisella 

intensiteetillä ja 5-8 % kovalla intensiteetillä. 10 % harjoittelusta on voima- ja 

nopeusharjoittelua. 60 % harjoittelusta tapahtuu toukokuun ja lokakuun välillä ja loput 40 % 

kilpailukaudella. Harjoittelun jakaantumista vuoden aikana on havainnollistettu kuvassa 7. 

 

KUVA 8.  Harjoittelun jakaantuminen vuoden aikana norjalaisilla huippuhiihtäjillä (muokattu 

Sandbakk 2017). 

Solli ym. (2017) tutkivat kaikkien aikojen menestyneimmän naismaastohiihtäjän harjoittelun 

ominaispiirteitä hänen viiden parhaan kautensa aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin kyseisen 

hiihtäjän harjoittelupäiväkirjaa, haastatteluja sekä fysiologisia tuloksia. Harjoittelun 

intensiteetti jaettiin matalan intensiteetin harjoitteluun, kohtalaisen intensiteetin harjoitteluun 

ja korkean intensiteetin harjoitteluun. Harjoittelumuotoja olivat juoksu, pyöräily ja 

hiihto/rullahiihto. Viiden menestyksekkään kauden aikana harjoitusmäärät olivat vuodessa 

noin 937 ± 25 tuntia. Harjoittelusta 90,6 % oli kestävyysharjoittelua, 8,0 % voimaharjoittelua 
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ja 1,4 % nopeusharjoittelua. Kestävyysharjoittelusta noin 92 % oli matalatehoista harjoittelua, 

noin 3 % kohtalaisen intensiteetin harjoittelua ja noin 5 % korkean intensiteetin harjoittelua. 

Vuosittaisesta harjoittelusta noin 18–25 % oli korkeanpaikan harjoittelua.  (Solli ym. 2017.) 
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5 LAJIN TILA JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA 

Maastohiihdon valmennusjärjestelmä on uudistunut viime vuosien aikana. Nykyisin 

toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat valmennuspäällikkö, maajoukkueiden 

valmentajat, huoltopäällikkö, fysiologian asiantuntija Kilpa- ja huippu-urheilun 

tutkimuskeskukselta sekä olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kestävyys- 

lajiryhmävastaava. A-maajoukkueella on yksi päätoiminen valmentaja sekä apuvalmentaja ja 

sprinttimaajoukkueen valmentaja, jotka työskentelevät 50 % työpanoksella. 

Valmennusjärjestelmän piiriin kuuluvat Hopeasomparyhmä (12–15 -vuotiaat), Habita –ryhmä 

(16-17 –vuotiaat), Haastajaryhmä eli B-maajoukkue sekä A-maajoukkue. Lisäksi 

valmennusjärjestelmän yhteyteen kuuluvat yläkoululeiritykset, urheiluakatemiajärjestelmä ja 

puolustusvoimien urheilukoulu. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

Suomen maastohiihdon A-maajoukkue on tällä hetkellä ikärakenteeltaan hyvin kokenut, ja 

lähivuosina onkin odotettavissa, että suurin osa tämän hetkisistä urheilijoista lopettanee 

uransa. 2015 vuonna tilanne vaikutti siltä, että miesten puolella tulossa olisi laadukkaita 

kansainväliset vaatimukset täyttäviä urheilijoita, mutta naisten puolella tilanne nähtiin 

haastavampana. Uusien, menestyvien maajoukkueurheilijoiden löytämistä on vaikeuttanut 

etenkin kilpailu nuorista harrastajista muiden lajien kanssa, jonka vuoksi hiihdon 

harrastajamäärät ovat vähentyneet nuorten sarjoissa. Harrastajamääriä ovat osaltaan 

vähentäneet myös vaikeat ja vaihtelevat lumiolosuhteet etenkin Etelä-Suomessa. Nuorten 

urheilijoiden nostamista kansainväliselle tasolle on vaikeuttanut resurssipula nuorten 

maajoukkueen sekä haastajaryhmän toiminnassa.  (Ohtonen & Mikkola 2016.) 
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6 HARJOITTELUN OHJELMOINTI 

Tässä osiossa kuvataan teoreettisen urheilijan, 20-vuotiaan nuorten maajoukkueeseen 

kuuluvan naishiihtäjän harjoittelun ohjelmointia.  

20-vuotiaana urheilijan tulisi olla ylittänyt nuoruus- ja valintavaiheen ja hänen oletetaan 

olevan huippuvaiheen alussa. Tällöin urheilija on jo hyvin itsenäinen ja hänen 

elämänhallintansa tulisi olla kunnossa. Huippuvaiheessa korostuu myös urheilijan oma vastuu 

valmennuksesta ja sen ymmärtämisestä. Tärkeää on, että urheilija on tässä vaiheessa päässyt 

hyvien harjoitusolosuhteiden ja ammattimaisen päivittäisvalmennuksen pariin. 

Huippuvaiheessa harjoittelumäärän tulisi nousta noin 750–900 tuntiin vuodessa.  (Ohtonen & 

Mikkola 2016.) Koska tässä työssä kyseessä on vasta huippuvaiheen kynnyksellä oleva 

urheilija, harjoitusmäärät olisi hyvä pitää vielä suositellun alueen alarajalla (noin 700 tuntia 

vuodessa). Harjoitusmäärään vaikuttaa luonnollisesti myös edellisen kauden harjoitusmäärä, 

ja harjoitusmäärää tulisi nostaa maltillisesti joka vuosi. 

Valmennusprosessi koostuu huippuvaiheessa valmennuksen analyysistä, suunnittelusta, 

toteutuksesta, seurannasta sekä johtopäätösten tekemisestä. Analyysivaiheessa sekä urheilija 

että valmentaja analysoivat edellistä kautta ensin itsenäisesti ja sen jälkeen yhdessä. 

Analyysissä tarkastellaan muun muassa tavoitteissa onnistumista, harjoitusohjelman 

toteutumista ja urheilijan terveydentilaa kauden aikana. Analyysiä käytetään apuna 

valmennusprosessin seuraavassa vaiheessa eli suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa urheilija ja 

valmentaja määrittävät yhteistyössä seuraavan kauden kilpailulliset ja harjoitukselliset 

tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa tehdään myös tulevan kauden vuosisuunnitelma, joka sisältää 

harjoittelumäärän ja jakaantumisen jakso- ja viikkotasolle sekä harjoittelun laadun ja 

harjoittelutavat. Vuosisuunnitelmaan merkataan myös harjoittelun painotukset, leirit, testit ja 

kilpailut sekä mahdolliset terveystarkastukset ja muut menot. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

Toteutusvaiheessa harjoittelua toteutetaan valmentajan tekemien päivittäistason 

harjoitusohjelmien mukaan. Käytännön toteutuksen lisäksi urheilija dokumentoi tehdyt 

harjoitukset harjoituspäiväkirjaan, joka on tärkein harjoittelun seurannan ja analysoinnin 
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työväline. Harjoituspäiväkirjojen täyttäminen on usein hyvin puutteellista, joten onkin tärkeää 

saada urheilija sitoutumaan harjoituspäiväkirjan käyttöön. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

Valmennusprosessin seurantavaiheessa mitataan harjoittelun vaikutuksia ja urheilijan kunnon 

tilaa esimerkiksi testiharjoituksilla, laboratoriotesteillä ja kilpailuilla. Seurannan avulla saatuja 

tuloksia arvioidaan suhteessa tehtyyn harjoitteluun. Valmennusprosessin johtopäätösvaiheessa 

saavutettujen tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä harjoittelun onnistumisesta ja 

tarvittaessa muokataan harjoittelua. (Ohtonen & Mikkola 2016.)  

6.1 Harjoituskausi 

Harjoitteluvuosi jaetaan maastohiihdossa viiteen eri kauteen, joita ovat peruskuntokausi 1 (PK 

1), peruskuntokausi 2 (PK 2), kilpailuun valmistava kausi (KVK), kilpailukausi (KK) sekä 

siirtymäkausi (SK). PK 1 ajoittuu toukokuusta heinäkuuhun. PK 1 –kaudella tavoitteena on 

määräpainotteinen, ja nousujohteinen kestävyysharjoittelu lihaksiston hiussuoniston 

kehittämiseksi. PK 1 on myös ainut harjoituskausi, jolloin on mahdollista tarvittaessa kehittää 

voimaa. Tällöin kauteen sisältyy myös voimapainotus. PK 1 –kaudella tärkeää on riittävä 

lihaskestävyysharjoittelu, jota toteutetaan esimerkiksi rullasuksilla sauvoitta hiihdon ja 

tasatyönnön avulla. Harjoituskaudella nopeusominaisuuksia ja hiihdon taloudellisuutta 

ylläpidetään lajinomaisesti toteutetulla hapottomalla nopeusharjoittelulla. Kovia tehoja 

tehdään PK 1 –kaudella erittäin maltillisesti. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

PK 2 –kausi ajoittuu heinäkuusta lokakuulle saakka. Tällöin tehoharjoittelun osuutta nostetaan 

hallitusti, ja harjoittelua jaksotetaan selkeästi tehoharjoittelun ja tasapainottavan aerobisen 

harjoittelun välillä. Ominaisuuksien harjoittelujaksot kestävät kerrallaan 1-2 viikkoa. 

Voimaharjoittelua tehdään voimatasojen ylläpitämiseksi ja kauden loppupuolella 

voimaharjoittelua muutetaan hermottavampaan suuntaan. Huippuvaiheen urheilijoilla PK 2 

sisältää usein 1-2 Keski-Euroopan harjoitusleiriä hyvien hiihto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 

(Ohtonen & Mikkola 2016.) 
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KVK ajoittuu lokakuusta joulukuuhun. Kauden alussa huippuvaiheen urheilivat leireilevät 

useimmiten korkealla tehden määrävoittoista harjoittelua. Kaudella pääpainona on aerobinen 

määräharjoittelu, jota täydennetään lyhyillä 20–60 sekunnin kilpailuvauhtisilla vedoilla 

hiihdon taloudellisuuden kehittämiseksi. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

6.1.1 Esimerkkiviikko ja -vuorokausi 

Harjoituskaudella harjoitellaan tyypillisesti viikkorytmillä 6 + 1, mikä tarkoittaa kuutta 

harjoituspäivää ja lepopäivää niiden jälkeen. Kotiharjoitusviikolla harjoitellaan tyypillisesti 

kaksi kertaa päivässä, lukuun ottamatta jakson keskimmäistä päivää, jolloin harjoitellaan vain 

kerran päivässä. Lepopäivää ennen toteutetaan pidempi aerobinen harjoitus (2:30–4:00 h), 

jolla valmistellaan kehoa lepoon tai käynnistetään levosta.  Tehollisesti kovemmilla viikoilla 

voidaan käyttää myös 6 + 1 mallin sijaan esimerkiksi 5 +1 j 4 +1 – malleja. (Ohtonen & 

Mikkola 2016.)  

Taulukossa 4 on esitelty harjoituskauden esimerkkiviikko, joka sijoittuu peruskuntokausi 2:lle 

ja on leiriviikko Vuokatissa. Esimerkkiviikko on muokattu Ohtosen & Mikkolan (2016) 

esittämästä A-maajoukkueen leiriviikon ohjelmasta hieman kevyemmäksi versioksi, koska 

tässä työssä kohdeurheilijana on nuori, vasta huippuvaiheen kynnyksellä oleva naishiihtäjä. 

Tavoiteltu harjoittelun tuntimäärä on viikolla 22 tuntia. Harjoitusohjelma sisältää rullahiihtoa 

ylämäkeen, maastohiihdon tekniikkakontrolleja hiihtoputkessa, tehoharjoittelua sauvarinteen 

muodossa, sekä kevyitä voimaharjoituksia lihasten vireystilan ylläpitämiseksi. Kevyeen 

voimaharjoitteluun sisältyy tukilihaksille kohdistuvaa pitoharjoittelua sekä suuria lihasryhmiä 

kuormittavia perusliikkeitä. Voimaharjoittelu tulee toteuttaa lihasvaurioita välttäen. Leirillä 

toteutetaan lisäksi hyppytestit, eli kevennyshyppy ja 10 päkiähypyn tehotesti 

leirikuormituksen sekä kauden pitkäaikaiseen kuormituksen seurantaan. Leirin 

päiväohjelmaan kuuluu viisi ruokailua eli aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. 

Urheilija käyttää lisäksi urheilujuomaa jokaisessa harjoituksessa sekä palautusjuomaa 

(hiilihydraatti + proteiini) harjoitusten jälkeen. Ravistelu tarkoittaa ravistelukäsittelyä 

fysioterapeuttien toimesta. Taulukossa 5 on kuvattu tarkka päiväohjelma esimerkkipäivän 

muodossa.  
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TAULUKKO 4.  Harjoituskauden esimerkkiviikko, joka on peruskuntokausi 2:lle ajoittuva 

leiriviikko (muokattu Ohtonen & Mikkola 2016). 

 

 

 

 

 

 

Päivä Aika Harjoitus Kesto 

Maanantai 16:00 Huoltava jalkalenkki 1h + hyppytestit & voima 1:30 

    

Tiistai 9:30 

16:00 

20:00 

Juoksutesti, verryttely + MK 20 min 

Rullahiihto (P), PK, TT-painotus + lihastasapaino 

Palauttava ravistelu 

1:30 

2:00 

0:30 

    

Keskiviikko 09:00 

13:00 

16:30 

20:00 

Rullahiihto (V), PK/AerK 6 x 10 min ylämäkeen 

Palauttava ravistelu 

Hiihto (P), PK, tekniikkakontrolli  

Tekniikka-analyysit 

2:00 

0:30 

1:30 

    

Torstai 09:00 

17:00 

20:00 

Yhdistelmäharjoitus rullahiihto TT + vaellus  

Koordinaatio/ketteryys + lihastasapainoharjoitus  

Hieronta 

3:00 

1:00 

1:00 

    

Perjantai 09:00 

13:00 

16:30 

20:00 

Sauvarinne 5 x 6-8 min 2xVK+AnaK+2xMK 

Palauttava ravistelu 

Hiihto (V) PK, tekniikkakontrolli 

Tekniikka-analyysit 

2:00 

0:30 

1:30 

    

Lauantai  09:30 

 

16:30 

Rullahiihto (V), sis. 10 x 10 s maaliintuloja 

pareittain 

Huoltava jalkalenkki 1h + hyppytestit & voima 

2:00 

 

1:30 

    

Sunnuntai 09:00 Rullahiihto (TT+P) PK/AerK 10 x 8-10 min 

ylämäkeen 

2:30 
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TAULUKKO 5. Harjoituskauden esimerkkipäivä peruskuntokausi 2 leiriviikon perjantailta 

(muokattu Ohtonen & Mikkola 2016). 

 

6.1.2 Ravinto 

Huippu-urheiluvaiheeseen siirryttäessä ravitsemuksen lähtökohtana tulisi edelleen olla 

normaalit, laadukkaat ruokalajit. Tällöin ravitsemuksen tärkeimmät osa-alueet, eli proteiinit, 

hiilihydraatit, rasvat, vitamiinit, kivennäisaineet ja neste, tulee huomioitua. Valmentaja vastaa 

ravinto-ohjelman suuntaviivojen antamisesta, kun taas vastuu käytännön toiminnasta on 

urheilijalla. Kestävyysurheilijalle on tärkeää riittävä energian ja etenkin hiilihydraattien 

saanti. Taulukossa 6 on suuntaa antavat arvot makroravinteiden jakaantumisesta harjoittelu- ja 

kilpailukaudella. Harjoittelukaudella harjoitellaan yleensä kaksi kertaa päivässä, jolloin 

kokonaisenergian tarve on suurempaa. Kilpailukaudella harjoittelun määrä vähenee, jolloin 

myös kokonaisenergiantarve pienenee. (Mero 2016.) 

Kellonaika Toiminta Kesto 

7:00 Herätys  

7:10 Aamumittaukset: paino ja yösykekeräyspurku 0:05 

7:20 Aamupala  

8:00 Aamulepo 1:15 

9:15 Valmistautuminen harjoitukseen 0:15 

9:30 Sauvarinne 5x6-8min, 2xVK+AnaK+2xMK 2:00 

   

11:30 Palautusjuoma, proteiinia 40 % /HH 60 % /60g  

11:40 Suihku  

12:00 Lounas  

13:00 Palauttava ravistelu 0:30 

14:30 Päiväunet 1:00 

15:30 Välipala: kahvi/tee, mysli, jogurtti, leipä  

16:15 Valmistautuminen ja siirtyminen harjoitukseen 0:15 

16:30 Hiihto (V) PK, tekniikkakontrolli 1:30 

   

18:10 Palautusjuoma: Proteiini 40 % / HH 60 % / 60 g  

18:15 Suihku  

18:30 Päivällinen  

20:00 Tekniikka-analyysit videolta 0:45 

21:00 Iltapala  

22:30 Nukkumaan  
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TAULUKKO 6. Esimerkki kestävyysurheilijan makroravinteiden jakaantumisesta harjoittelu- 

ja kilpailukaudella (Mero 2016). 

 

Kestävyysurheilijan tulisi syödä päivittäin aamupala, lounas, päivällinen, iltapala sekä ainakin 

yksi välipala. Kestävyysurheilijan ravitsemuksessa tärkeää on etenkin hyvien 

energiavarastojen turvaaminen ennen harjoituksia ja kilpailuja. Noin 1-4 tuntia ennen 

harjoitusta nautitaan hiilihydraatti/proteiiniateria. Harjoituksen jälkeen nautitaan välittömästi 

palautusjuoma, jonka tulisi sisältää sekä hiilihydraatteja että proteiineja (esim. hiilihydraatteja 

1 g/painokilo ja 20 g proteiinia). On myös tärkeää, että urheilija syö runsaasti vihanneksia, 

hedelmiä ja marjoja, koska ne lisäävät kehon emäksisyyttä, mikä taas edesauttaa fysiologisten 

harjoitusvaikutusten syntymistä. (Mero 2016.) 

Kestävyysurheilijalle hyödyllisiä erikoisravinteita ovat muun muassa jo edellä mainitut 

palautusjuomat, hiilihydraattivalmisteet, emäksisyyttä lisäävä beeta-alaniini, monivitamiini- ja 

monikivennäisvalmisteet, piristävät ja rasva-aineenvaihduntaa kiihdyttävät kofeiini ja guarana 

sekä kilpailukaudella natriumnitraatti ja natriumbikarbonaatti. (Mero 2016.) 

Naisurheilijoita valmennettaessa ravitsemuksessa tulisi kiinnittää erityisen tarkkaan huomiota 

riittävään energiansaantiin. Miehiin verrattuna naisten kehon paino ja siten myös 

energiankulutus ovat pienempiä, mutta naisten syömiseen liittyy helposti paljon paineita ja 

kulttuurisia tekijöitä. Naisurheilijoilla hoikkuuden tavoittelu johtaa helposti liian niukkaan 

 Harjoittelukausi Kilpailukausi 

Kokonaisenergia 

kcal 

kcal/kg 

 

3000–6000 

45–70 

 

 

2500–4500 

30–45  

Proteiini 

g/kg 

% 

 

2,0–3,0 

15–20 

 

2,0–2,5 

15–20 

Hiilihydraatti 

g/kg 

% 

 

6–10 

60–75 

 

4–8 

60–75  

Rasva 

g/kg 

% 

 

1,0–1,5 

20–30 

 

1,0–1,5 

15–25 
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ruokavalioon, mikä heikentää suorituskykyä ja altistaa katabolialle, hormonaalisille häiriöille, 

syömisen ongelmille, ylirasitukselle ja sairauksille. Energiansaannin mahdollisesta 

niukkuudesta johtuen naisilla onkin erityisen tärkeää, että ravinto on hyvin laadukasta. 

Naisurheilijat syövät usein hyvin vähärasvaisesti, minkä takia on tärkeää huomioida riittävä 

hyvälaatuisten rasvojen saanti. Päivittäin urheilevan naisurheilijan energiansaannin tulisi olla 

yli 2000 kilokaloria vuorokaudessa. Naisurheilijan energiansaannin riittävyydestä kertoo 

etenkin urheilijan jaksaminen, palautuminen, vireystila, kuukautisten toiminta ja tasaisena 

pysyvä paino. Miehiin verrattuna naisurheilijat reagoivat myös herkemmin veren sokerin 

heilahteluihin, ja tuntevat väsymystä, jos ateriarytmi ei ole riittävän säännöllinen. 

Naisurheilijoiden kohdalla olisikin tärkeää pitää kiinni säännöllisistä ruokailuista 5-7 kertaa 

päivässä. Naisurheilijan on hyvä tarkkailla myös elimistön rautatilannetta säännöllisesti, 

esimerkiksi mittaamalla hemoglobiinia 1-2 kertaa vuodessa sekä seuraamalla seerumin 

ferritiini- ja seerumin transferriinireseptorin pitoisuuksia. Luuston hyvinvoinnin kannalta on 

tärkeää kiinnittää huomiota riittävän kalsiumin, D-vitamiinin ja proteiinin saantiin. (Ojala & 

Laaksonen 2012.) 

6.1.3 Testit 

Maastohiihtäjän kuntoa testataan urheilijan fyysisen suorituskyvyn seuraamiseksi. Hiihtäjälle 

suositellaan 2-3 pitkää aerobisen kapasiteetin maksimaalista laboratoriotestiä vuodessa 

harjoituskauden alussa, syksyllä ja kilpailukauden alussa. Maksimitesti tulisi suorittaa 

lajinomaisesti joko sauvakävellen tai rullahiihtäen juoksumatolla. Maksimitestin lisäksi 

urheilijalla tulisi olla säännöllisesti käytettävä kuormitustesti kuormitustilan seurantaa varten, 

joka pystytään toteuttamaan kotioloissa, jolloin harjoituksesta mitataan esimerkiksi sykettä, 

aikaa ja laktaattia. Monet maajoukkueurheilijat käyttävät kuormitustilan seurannassa niin 

kutsuttua pikkumattotestiä, jossa juostaan 4 x 4 minuuttia nousevilla kuormilla. 

Kuormitustilan seurannassa voidaan käyttää myös ortostaattista syketestiä ja yösykeseurantaa. 

Fyysistä suorituskykyä testataan maksimitestin lisäksi muun muassa kehonkoostumuksen 

mittausten, verikokeiden, MAST-testin (maximal anaerobic skiing test), hyppytestien ja 

voimatestien avulla. Hyppytesteinä käytetään useimmiten kevennyshyppyä sekä 10 

päkiähypyn tehotestiä. Voimatestinä on käytetty yhden toiston maksimia 

penkkipunnerruksessa ja lisäksi tehotestejä on toteutettu muun muassa penkkipunnerruksessa 
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ja jalkakyykyssä. Fyysistä suorituskykyä tulisi testata maksimitestin tapaan kolme kertaa 

vuoden aikana. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

6.2 Kilpailukausi 

Kilpailukausi kestää pääosin joulukuulta maaliskuun loppuun saakka. Kilpailukaudella 

harjoittelun määrä vähenee, jotta kokonaiskuormitus ei olisi liian suurta ja 

suorituskykyominaisuudet paranisivat. Viikon päivärytmitys noudattaa useimmiten 

kilpailukaudella kaavaa huoltava, lepo, aerobinen + nopeus/voima, aerobinen, valmistava teho 

ja kilpailu. Tärkeiden kilpailujen välissä tehdään tilanteen salliessa runsaampaa 

määräharjoittelua. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

6.2.1 Esimerkkiviikko ja -päivä 

Taulukossa 7 on esitelty kilpailukauden esimerkkiviikko, joka on muokattu Ohtosen & 

Mikkolan (2016) esittämän esimerkkiviikon pohjalta. Esimerkkiviikon viikonloppuna 

urheilijalla on kaksi kilpailua, mikä on hyvin tyypillistä kilpailukaudelle. Lauantaina 

hiihdetään normaalimatkan kilpailu perinteisellä hiihtotyylillä ja lauantaina viestikilpailu 

vapaalla hiihtotyylillä. Myös kilpailukaudella urheilija syö viisi kertaa päivässä. 

Urheilujuomien käyttö on kilpailukaudella hieman vähäisempää, koska urheilija harjoittelee 

yleensä vain kerran päivässä. Alkuviikosta harjoitusohjelma sisältää aerobista harjoittelua, 

venyttelyä ja hierontaa, joiden tarkoituksena on elimistön huolto ja palautumisen tukeminen. 

Keskiviikkona ohjelmassa on hermottava voimaharjoitus, joka toteutetaan useimmiten joko 

kontrastivoima- tai nopeusvoimaharjoituksena. Kontrastivoimaharjoituksessa tehdään aluksi 

lyhyt maksimivoimasarja, jota seuraa kevyillä painoilla tehtävä nopeusvoimasarja. 

Kilpailuviikolla torstai on useimmiten matkustuspäivä, jolloin tehdään kevyt, palauttava 

hiihto- tai juoksuharjoitus. Perjantain hiihtoharjoituksen tavoitteena on suksien testaaminen, 

kisalatuun tutustuminen ja valmistavan harjoituksen suorittaminen. Juosten tehtävien aamu- ja 

iltalenkkien tarkoituksena on optimoida urheilijan vireystilaa sekä pitää juoksuharjoittelu 

mukana ohjelmassa. (Ohtonen & Mikkola 2016.) Taulukossa 8 on esitelty esimerkkipäivä 

kilpailukaudelta, joka on lauantain kilpailupäivä. 
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TAULUKKO 7. Kilpailukauden esimerkkiviikko (muokattu Ohtonen & Mikkola 2016). 

 

 

 

 

 

Päivä Aika Harjoitus Kesto 

Maanantai 10:00 

15:00 

20:00 

Hiihto (P), huolto PK 

Hieronta 

Iltalenkki + venyttelyt 

2:00 

1:30 

0:30 

    

Tiistai  

19:00 

Lepopäivä 

Iltalenkki + liikkuvuus & venyttely 

 

0:40 

    

Keskiviikko 09:00 

16:00 

Hiihto (V), 6 x 15–20 s kisavauhteja 

Juoksuverryttely 30 min + voimaharjoitus 

2:00 

1:15 

    

Torstai  Matkustuspäivä 

Hiihto/Juoksu PK 

Ravistelut 

 

1:00 

0:30 

    

Perjantai 08:00 

10:00 

 

20:00 

Aamulenkki juosten 

Hiihto (P), suksien testaus, valmistava harjoitus (15 

min) nousevalla teholla (AerKkisavauhti+) 

Iltalenkki + ravistelut 

0:20 

1:00–

1:30 

0:30 

    

Lauantai  08:00 

11:00 

16:30 

17:30 

Aamulenkki juosten 

Hiihtokilpailu (P) 10 km 

Ravistelut 

Hiihto (V) suksien testaus 

0:20 

 

 

0:45 

    

Sunnuntai 08:00 

11:00 

16:00 

Aamulenkki juosten  

Hiihtokilpailu (V) viesti 3 x 5 km 

Matkustus kotiin tai seuraavalle kilpailupaikalle 

0:20 



 

31 

 

TAULUKKO 8. Kilpailupäivän esimerkki (muokattu Ohtonen & Mikkola 2016). 

 

6.2.2 Palautuminen 

Maastohiihdon kilpailut sijoittuvat useimmiten viikonlopulle, jolloin kisoja on kaksi tai jopa 

kolme päivää peräkkäin. Palautumista tuetaan heti kilpailujen jälkeen palautusjuomalla, jossa 

on useimmiten proteiinia 40 % ja hiilihydraattia 60 %. Viikonlopun jälkeen alkuviikon aikana 

on tarkoituksena palautua edellisen viikon kisoista ja huoltaa elimistöä. Palautumista ja 

Kellonaika Toiminta Kesto 

08:00 Herätys  

08:15 Aamulenkki juosten 0:20 

08:35 Aamupala (puuro, leipä, kahvi/tee)  

09:00 Aamulepo 1:00 

10:00 Valmistautuminen kilpailuun, vaatteet välineet jne.  

11:00 Matkustus kisapaikalle  

11:45 Suksien testaus 0:20 

12:00 Verryttely: PK 20 min + 7 min AerK AnK + 15 min PK 0:40 

   

12:40 Mahdollinen suksien testaus 0:05 

12:45 Kuiva paita, pipo ja hanskat lähtöpaikalle  

12:50 Lähtöpaikalla transponderit + juoksua ja hyppyjä 0:10 

13:00 Kilpailu (P) 10 km 0:35 

13:35 Maalissa  

13:40 Kuiva paita, pipo ja hanskat + urheilujuomat/palautusjuomat 

(HH/prot) 

0:05 

   

14:00 Verryttely, hiihto tai juoksu PK 0:30 

14:30 Matkustus hotellille  

15:00 Lounas  

15:30 Päiväunet 1:00 

16:30 Ravistelut 0:30 

17:00 Välipala  

17:30 Mahdollinen suksien testaus tai kevyt juoksu 0:30 

18:30 Päivällinen  

   

19:30 Kisan purkupalaveri: kunto, huolto, taktiikka, väliajat 0:30 

20:00 Seuraavan kisan palaveri, sää, huolto, taktiikat jne. 0:30 

21:00 Iltapala  

22:00 Nukkumaan  
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huoltoa hoidetaan alkuviikolla muun muassa matalatehoisen peruskestävyysharjoittelun 

avulla, venyttelyllä ja hieronnalla. Maanantaisin tehdään usein matalatehoinen hiihtolenkki ja 

tiistaina pidetään vapaapäivä lukuun ottamatta kevyttä iltalenkkiä ja liikkuvuus- ja 

venyttelyharjoituksia. Näiden kahden kevyen päivän jälkeen keskiviikkona kehoa aletaan 

virittelemään jälleen kohti kilpailuvirettä lyhyiden kisavauhtisten vetojen merkeissä sekä 

usein myös voimaharjoittelemalla, joka kilpailukaudella on yleensä joko kontrasti- tai 

nopeusvoimaa. (Ohtonen & Mikkola 2016.) Palautumista voidaan tukea myös 

rentoutusharjoittelulla (Liukkonen & Jaakkola 2003). 

Palautumista ja elimistön kuormitustilaa on tärkeää seurata koko kauden ympäri. 

Kuormitustilaa voidaan seurata tietyin väliajoin kontrolliharjoitusten avulla, ja päivittäin 

muun muassa ortostaattisen sykereaktion ja yösykkeiden avulla. (Ohtonen & Mikkola 2016.) 

Myös kilpailujen jälkeen on tärkeää seurata näitä muuttujia, ja tarpeen tullen reagoida, jos 

vaikuttaa siltä ettei palautuminen ole riittävää.    

Palautumisessa on hyvin suuria eroja yksilöiden välillä samoin kuin myös miesten ja naisten 

välillä. Harjoittelumäärissä ei miesten ja naisten välillä ole suurta eroa, mutta miesten 

hormonitoiminta mahdollistaa nopeamman palautumisen naisiin verrattuna etenkin teho- ja 

voimaharjoituksissa. Tästä syystä naishiihtäjän valmennuksessa onkin kiinnitettävä erityistä 

huomioita harjoituksista palautumiseen etenkin silloin, kun tehdään paljon teho- ja 

voimaharjoittelua. Harjoittelun kokonaisuuden tulee olla tasapainossa ja palautumiseen 

vaikuttavat tekijät riittävästi huomioituna. (Huotari & Lakanen 2012.) 

 



 

33 

 

7 POHDINTA 

Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella maastohiihtoa lajina sekä pohtia nuorten 

naishiihtäjien harjoittelun ohjelmointia. Maastohiihto on hyvin monipuolinen ja haastava laji, 

mikä tuo runsaasti haasteita myös harjoittelun ohjelmointiin. Maastohiihto vaatii runsasta ja 

kovaa harjoittelua, sekä useiden eri ominaisuuksien (kestävyys, voima, nopeus) kehittämistä, 

minkä vuoksi harjoittelun oikeanlainen rytmitys on erittäin oleellista.  

Maastohiihtoon uuden haasteen ovat tuoneet kilpailuvauhtien kasvu ja voima- ja 

nopeusominaisuuksien merkityksen korostuminen. Asian huomioiminen on erittäin tärkeää 

harjoittelun ohjelmoinnissa, ja valmentajan tuleekin miettiä, kuinka voiman ja nopeuden 

kehittäminen ja ylläpitäminen saadaan yhdistettyä runsaaseen ja kovaan 

kestävyysharjoitteluun. Voiman kehittäminen PK 1 -kaudella sekä sen ylläpitäminen 

myöhemmillä kausilla taitaakin olla vähintä, mitä hiihtäjän harjoittelussa voiman suhteen 

tulisi tehdä. Voiman ja nopeuden siirtäminen lajisuoritukseen on myös tärkeää huomioida 

muun muassa lajinomaisen nopeusharjoittelun muodossa.   

Maastohiihdon parissa on viimeaikoina suosittu harjoittelua niin kutsutun polarisoidun mallin 

mukaan, jossa harjoittelua tehdään paljon matalalla intensiteetillä, hyvin vähän kohtalaisella 

intensiteetillä ja jonkin verran korkealla intensiteetillä. Miettimisen arvoista on myös 

blokkiharjoittelun käyttö, jossa tietyllä kaudella panostetaan aina tietyn ominaisuuden 

kehittämiseen, eikä niin, että kaikkia ominaisuuksia kehitetään ympäri vuoden päällekkäin.  

Naishiihtäjien valmennus vaatii maastohiihdossa joitakin erityishuomioita. Samoin kuin 

miehissä, myös naisten puolella vaaditaan erittäin kovaa ja runsasta harjoittelua. Naisten 

palautumisominaisuudet ovat kuitenkin hieman erilaiset kuin miehillä, jolloin palautumiseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota. Naisurheilijoiden kohdalla on tärkeää kiinnittää huomioita 

riittävään ja monipuoliseen ravitsemukseen, sekä yhteiskunnan naisille luomiin paineisiin.  
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