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FSI  fatigue symptom inventory, väsymysoirekysely 
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POLICE protection, optimal loading, ice, compression, elevation; suojaaminen, 
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POMS  Profile of Mood State, mielialaprofiili 
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RCT  randomized controlled trial, randomisoitu kontrolloitu tutkimus 
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TIIVISTELMÄ 

Pirkola, L. 2020. Yhdessä ja kahdessa osassa työpaikalla toteutetun voimaharjoittelun vaikutukset 

lihasvoimaan, akuuttiin väsymykseen, verenpaineeseen ja työntekoon voimaharjoittelemattomilla 

miehillä, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, valmennus- ja testausopin pro gradu -

tutkielma, 89 s. 

Johdanto. Voimaharjoittelulla on monia terveyshyötyjä, ja liikuntasuositusten mukaan aikuisten pitäisi 

harrastaa lihasvoimaa, liikehallintaa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa kaksi kertaa viikossa. Suurin osa 

suomalaisista ei kuitenkaan täytä näitä suosituksia. Kestävyysliikunnan osalta tiedetään, että jo pienet 

liikuntapätkät edistävät terveyttä, mutta voimaharjoittelun osalta samaa ei ole juuri tutkittu. Tämän 

tutkimuksen tarkoitus oli tutkia, onko pienempiin osiin jaettu työpaikalla toteutettu voimaharjoittelu 

lihasvoiman kehittymisen kannalta hyödyllistä ja miten se vaikuttaa verenpaineeseen ja työntekoon.  

Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 14 passiivista työtä tekevää tervettä voimaharjoittelematonta 25–

40-vuotiasta miestä. Tutkimus koostui kontrollijaksosta sekä 11 viikon voimaharjoittelujaksosta. 

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, jotka harjoittelivat kaksi kertaa viikossa samalla 

harjoitusvolyymillä. Yhdessä osassa harjoittelevat (A, n=7) tekivät voimaharjoituksen kerran päivässä, 

ja kahdessa osassa harjoittelevat (B, n=7) kaksi kertaa päivässä. Harjoittelu toteutettiin työpaikoilla 

yksinkertaisilla välineillä. Tutkittavilta mitattiin voimaominaisuuksia isometrisellä jalkaprässillä, 

isometrisellä penkkipunnerruksella ja esikevennyshypyllä, joiden lisäksi mitattiin verenpainetta ja 

kartoitettiin kyselyllä työkykyä, kipua, kokemuksia harjoittelusta sekä kokemusta harjoitusten fyysisestä 

kuormittavuudesta. Lisäksi tehtiin akuutin väsymyksen mittaus.  

Tulokset. Isometrinen maksimivoima kasvoi molemmilla ryhmillä tilastollisesti merkitsevästi sekä 

jalkaprässissä (A: 18,6 ± 5,1 %, p=0,001; B: 14,9 ± 11, 5 %, p=0,005) että penkkipunnerruksessa (A: 

17,4 ± 7,7 %, p=0,000; B: 19,9 ± 8,8 %, p=0,004), eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa. RFD penkkipunnerruksessa kasvoi molemmilla ryhmillä tilastollisesti merkitsevästi, mutta 

jalkaprässin RFD:ssä ei tapahtunut muutosta. Akuutissa väsymyksessä ei ollut ryhmien välillä eroa 

jalkaprässissä (A: -16,9 ± 9,2 %; B: -24,2 ± 4,0 %) eikä penkkipunnerruksessa (A: -31,0 ± 10,0 %; B: -

23,2 ± 8,6 %), kun huomioon otettiin päivän molemmat harjoitukset. Työkyky ei muuttunut 

kummallakaan ryhmällä harjoitusjakson aikana. Diastolinen verenpaine oli ryhmällä A merkitsevästi 

matalampi jakson lopussa verrattuna alkuun (6,7 ± 5,1 %, p=0,018). Harjoittelun seurauksena suurin osa 

tutkittavista koki jaksavansa paremmin töissä ja olevansa töissä virkeämpi. Ryhmällä B harjoittelu 

aiheutti enemmän ajankäytöllisiä ongelmia töissä, työnteon häiriintymistä sekä uusia kiputiloja kuin 

ryhmällä A.  

Pohdinta ja johtopäätökset. Sekä yhdessä että kahdessa osassa toteutettu voimaharjoittelu ovat 

tehokkaita tapoja kasvattaa lihasvoimaa erityisesti aloittelijoilla. Voiman kasvun kannalta 

oleellisimmalta ei vaikuttaisi se, toteutetaanko harjoitus yhdessä vai kahdessa osassa 

(harjoitusfrekvenssi) vaan riittävän suuri kuormitus yhdellä harjoituskerralla tai harjoituspäivän aikana. 

On mahdollista, että kokeneemmat henkilöt hyötyvät enemmän yhdessä osassa harjoittelusta, ja yhdessä 

osassa tapahtuvalla voimaharjoittelulla voi olla myös positiivisia vaikutuksia diastoliseen 

verenpaineeseen. Tutkimuksen perusteella voimaharjoittelu työpaikalla voi edesauttaa työssä jaksamista 

ja voimaharjoittelu onnistuu myös ilman huippuvälineitä ja -harjoitustiloja sekä vähäisellä 

harjoituskertakohtaisella ajankäytöllä. 

Asiasanat: voimaharjoittelu, työpaikka, osissa, akuutti väsymys, maksimivoima, verenpaine



 

 

 

KIITOKSET 

Haluan osoittaa tämän pro gradu -työn valmistumisesta suuret kiitokset jokaiselle tutkittavalle 

sekä heidän edustamilleen yrityksille mukaan lähtemisestä ja sitoutuneesta harjoittelusta. Suuri 

kiitos työparilleni Pauliina Hietaselle, työnohjaajalleni professori Keijo Häkkiselle, 

liikuntatieteiden maisteri Pekka Matomäelle sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan väelle 

kaikesta avusta laitteistojen, tilojen, analyysien ja muiden vaiheiden kanssa. Kiitän myös 

suuresti harjoitusvälineitä lainannutta tahoa sekä kaikkia muita, jotka autoitte tavalla tai toisella 

tämän työn valmiiksi saamisessa.
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1 JOHDANTO 

Suomalaisten terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisten pitäisi harrastaa lihasvoimaa, 

liikehallintaa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa kaksi kertaa viikossa (UKK-instituutti 2019). 

ACSM:n suositusten mukaan jokaista päälihasryhmää tulisi harjoittaa 2–3 kertaa viikossa 

(ACSM 2014, 185). Suositusten ja liikunnan todellisen toteutumisen välillä vallitsee 

voimaharjoittelun osalta suuri epätasapaino: lihaskuntoharjoittelun suositukset täyttää 

suomalaisista aikuisista vain noin 17 % (Bennie ym. 2017).  

Riittävän lihasvoiman ja -massan ylläpito ovat tärkeitä terveyden ja toimintakyvyn kannalta. 

Voimaharjoittelulla on positiivisia terveysvaikutuksia esimerkiksi luustoon (Gregov & Salaj 

2014) ja kehonkoostumukseen (Fleck & Kraemer 2014, 110–113), ja sillä saattaa olla rooli 

myös yleisten kansansairauksiin vaikuttavien tekijöiden, kuten kohonneen verenpaineen 

(Cornelissen & Smart 2014) vähentämisessä tai sairauksien itsensä, esimerkiksi diabeteksen 

ilmenemisessä (Grøntved ym. 2012). Lihasmassa alkaa laskea ikääntymisen myötä 50 

ikävuodesta alkaen noin 1–2 % vuodessa ja lihasvoima vielä enemmän (Mitchell ym. 2012b), 

ja heikko lihasvoima voi vaikeuttaa päivittäisistä toimista selviämistä (Fleck & Kraemer, 383). 

Voimaharjoittelun avulla voidaan parantaa kykyä selviytyä vanhemmalla iällä päivittäisistä 

toiminnoista (Holviala ym. 2006). 

Terveyskunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi laaditut voimaharjoittelusuositukset 

ohjeistavat suorittamaan voimaharjoittelun kokonaisessa harjoituksessa, joka esimerkiksi 

sarjojen osalta sisältää 1–4 sarjaa harjoitetta kohti (ACSM 2014, 185). Kestävyysliikunnasta 

tiedetään, että jo 10 minuutin osiin jaettuna se on terveyden kannalta hyödyllistä (O’Donovan 

ym. 2010) ja jopa 20 sekunnin vedot kehittävät hapenottoa (Jenkins ym. 2019). Uusista 

liikuntasuosituksista onkin poistettu kokonaan liikkumisen keston alaraja (UKK-instituutti 

2019). Voimaharjoittelun osalta samaa ei olla juurikaan tutkittu. Voimaharjoittelua koostuu 

useista muutettavista komponenteista, kuten sarjojen määrästä, kuormasta ja 

harjoitusfrekvenssistä, eikä niiden keskinäisestä suhteesta ja tärkeydestä ole voiman 

kehittymisen kannalta yksimielistä tietoa. Siksi voi olla mahdollista, että voimaharjoittelun 

toteuttaminen ei vaadi yhtenäistä harjoitusta, vaan sen suorittaminen pienemmissä osissa voisi 
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myös aiheuttaa kasvua lihasvoimassa ja hyötyä terveydessä. Nykyisen kiireisen elämäntavan ja 

kansan riittämättömän voimaharjoittelun vuoksi olisi tärkeää selvittää, miten voimaharjoittelua 

voitaisiin toteuttaa mahdollisimman helposti ja huomaamatta arjen keskellä kuitenkin niin, että 

se olisi edelleen tehokasta. Tämän tutkimuksen tarkoitus onkin tutkia, onko pienempiin osiin 

jaettu kehonpainolla ja yksinkertaisilla välineillä suoritettu voimaharjoittelu lihasvoiman 

kehittymisen ja verenpaineen kannalta hyödyllistä ja miten se vaikuttaa työntekoon. 

 



 

3 

 

2 LIHASVOIMAN KEHITTYMISEN PERIAATTEITA 

2.1 Progressiivinen voimaharjoittelu 

Voimaharjoittelun perusperiaatteisiin kuuluu ajatus progressiivisesta ylikuormittamisesta 

(Fleck & Kraemer 2014, 10–11). Progressiivisessa voimaharjoittelussa harjoittelun 

kuormittavuutta lisätään asteittain, kun kehitystä tapahtuu (Fleck & Kraemer 2014, 10–11). 

Aluksi riittävä ärsyke voiman kehittymiseksi voidaan tuottaa pienemmällä kuormituksella, 

mutta harjoittelun jatkuessa samalla kuormituksella ei voida enää kasvattaa voimaa, vaan 

jotakin ohjelmassa on muutettava (Fleck & Kraemer, 11). Ajatuksen isä oli armeijan lääkäri 

Thomas DeLorme, joka käytti voimaharjoittelua kuntoutumisen menetelmänä USA:n 

armeijassa toisen maailmansodan aikana (Todd ym. 2012). DeLorme huomasi, että vammojen 

jälkeinen palautuminen oli nopeampaa ja tehokkaampaa, kun tehtiin voimaharjoittelua 

isommilla kuormilla ja kumosi myytin siitä, ettei heikkoja lihaksia saisi rasittaa kovilla 

painoilla. Aluksi hän teetti seitsemällä sarjalla kymmenen toistoa, ja painoa lisättiin, kun tämän 

pystyi suorittamaan. Myöhemmin hän käytti kolmea sarjaa ja kymmentä toistoa, 50 %:lla, 75 

%:lla ja 100 %:lla 10RM:sta (10 toiston maksimi). 3 x 10 -konseptista tuli harjoittelussa 

eräänlainen normi. Terminologian syntyi hänen vaimonsa ideasta, kun raskas voimaharjoittelu 

(heavy resistance exercise) ei kuvannut harjoittelua täysin vaan johti vääränlaisiin mielikuviin 

pelkästään raskailla painoilla tehtävästä harjoittelusta. Alettiin puhua progressiivisesta 

voimaharjoittelusta (progressive resistance exercise). (Todd ym. 2012.) 

Voimaharjoittelua ja sen kuormittavuutta voidaan muuttaa vaikuttamalla niin sanottuihin 

harjoitusohjelman akuutteihin muuttujiin (acute program variables) (Fleck & Kraemer 2014, 

187). Näitä ovat harjoitteet, harjoitteiden järjestys, sarjojen määrä, käytetty kuorma ja 

palautusjaksojen pituus (Fleck & Kraemer 2014, 187). Lisäksi kuormittavuuteen voidaan 

vaikuttaa kokonaisvolyymin ja harjoitusfrekvenssin kautta (Fleck & Kraemer 2014, 11). 

Sarjojen määrän, frekvenssin, kuorman ja volyymin vaikutusta voiman kehittymiseen on 

käsitelty luvussa 3. 
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2.2 Voimaharjoittelun eri muodot 

Voima voidaan jakaa energiantuottotapojen sekä motoristen yksiköiden rekrytointimäärän ja -

tavan perusteella maksimi-, nopeus- ja kestovoimaan (Häkkinen 2018). Maksimivoima 

tarkoittaa suurinta tahdonalaista lihaksen tai lihasryhmän tuottamaa voimaa (Ahtiainen & 

Häkkinen 2018). Nopeusvoimassa, toisin kuin maksimivoimassa, mukana on myös nopeus, eli 

suurin mahdollinen voima tuotetaan niin nopeasti kuin mahdollista (Kyröläinen 2018). 

Kestovoimassa toistoja suoritetaan useita ja/tai suoritus on pitkäkestoinen. (Häkkinen 2018). 

Voidaan puhua myös voimasta (strength), tehosta (power), hypertrofiasta (hypertrophy) ja 

kestovoimasta (muscular endurance) (Fleck&Kraemer 2014, 198). Hypertrofinen harjoittelu 

tarkoittaa lihaskasvuun tähtäävää harjoittelua. Suositukset harjoittelun kuorman suuruudeksi, 

toistojen ja sarjojen määräksi, palautuksen pituudeksi ja harjoitusfrekvenssiksi riippuvat siitä, 

mitä ominaisuutta halutaan kehittää (taulukot 1 ja 2). 

TAULUKKO 1. Kuorma ja toistojen määrä kestovoimaa, hypertrofista voimaa, 

maksimivoimaa ja nopeusvoimaa harjoitettaessa. (Mukailtu lähteestä Häkkinen ym. 2007, 

alkuperäinen lähde Häkkinen 1990.) 

Voiman laji 

 

  

Kestovoima 

(aerobinen ja 

anaerobinen)  

Hypertrofinen 

voima 

  

Maksimivoima 

 

  

Nopeusvoima 

 

  

Kuorma (%)  0–60 60–80 70–100 30–80 

Toistot (kpl/sarja) 10–30 6–12 3–6 1–10 

 

TAULUKKO 2. ACSM:n suositukset voiman eri osa-alueiden harjoittamiseksi aloittelijoille. 

Mukailtu lähteestä ACSM 2009. 

Voiman laji 
Kuorma  

(% 1RM) 

Toistot  

(kpl) 

Sarjat  

(kpl) 

Palautus 

(min) 

Frekvenssi 

(d/vko) 

Voima  60–70 8–12 1–3 2–3 2–3 

Hypertrofia 70–85 8–12 1–3 1–2 2–3 

Teho 30–60 * 3–6 1–3 2–3 2–3 

 0–60 **     

Kestovoima Kevyt 10–15 - 0–2 2–3 

*ylävartalo ** alavartalo 
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Harjoittelun kuormia voidaan kuvata toistomaksimeina (RM), toistomaksimialueena (esim. 3–

5RM) tai prosentteina yhden toiston maksimista (% 1RM) (Fleck & Kraemer 2014, 197–8). 

Fleck & Kraemer (2014, 198) esittelevät kirjassaan toistomaksimijatkumon (repetition 

maximum continuum, kuva 1), jota tukee moni varhainen tutkimus (Clarke 1973, Atha 1981, 

Anderson & Kearney 1982, McDonagh & Davies 1984, Weiss ym. 1999, Fleckin & Kraemerin 

2014, 198 mukaan). Jatkumo kuvaa sitä, mitä toistomaksimialuetta harjoittelussa tulisi käyttää 

riippuen tavoitteesta (Fleck & Kraemer 2014, 198). Esimerkiksi maksimaalisen voiman 

harjoittaminen alueella 0–6 RM tarkoittaa sellaisen kuorman käyttämistä, että toistoja jaksetaan 

tehdä nollasta kuuteen. 

 

KUVA 1. Toistomaksimijatkumo. Optimaalinen kuorma ja toistojen määrä sarjassa riippuu 

siitä, mitä voiman osa-aluetta halutaan kehittää. Punaiset osiot kuvaavat toistoaluetta, joka on 

optimaalisin kyseiselle voiman lajille. Esimerkiksi maksimaalista voimaa voidaan parhaiten 

kehittää alueella 0–6RM. (Fleck & Kraemer 2014, 198.)  

2.3 Voiman kasvun fysiologiaa 

Harjoittelemattomilla henkilöillä 8–12 viikon mittaisella hypertrofistyyppisellä 

voimaharjoittelulla 10–20 % prosentin kasvu lihasvoimassa on tyypillistä (Arazi & Asadi 2011, 

De Souza ym. 2018, Bezerra ym. 2019, Evangelista ym. 2019, Franco ym. 2019). Myös 

suurempia, 30–50 % kasvuja on havaittu (Glowacki ym. 2004; Ochi ym. 2018). Yksilöllinen 
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vaihtelu voiman kasvussa voi olla huomattavaa: osa ei reagoi harjoitteluun ollenkaan tai voima 

jopa laskee, kun taas osalla kasvu voi olla kymmeniä prosentteja (Ahtiainen ym. 2016). 

Voiman kasvu tapahtuu hermostollisten ja lihastason tekijöiden kautta. Voimaharjoittelun 

myötä hermostossa tapahtuvia muutoksia ovat muun muassa uusien motoristen yksiköiden 

rekrytointi, motoristen yksiköiden syttymistiheyden kasvu, niiden parempi synkronisaatio, 

selkäydinrefleksien parantuminen ja antagonistin toiminnan väheneminen (Folland & Williams 

2007). Lihastason muutoksia ovat hypertrofia eli lihaksen koon kasvu sekä mahdollinen 

hyperplasia eli lihassolujen lukumäärän kasvu (Folland & Williams 2007). 

Voimaharjoittelua aloitettaessa kehitys tapahtuu pääasiassa hermostollisten mekanismien 

kautta (Moritani & DeVires 1979, Häkkisen 1990, 56, mukaan, Häkkinen & Komi 1983, Fleck 

& Kraemer 2014, 108, kuva 2). Harjoittelun jatkuessa hypertrofian vaikutus kasvaa ja ohittaa 

lopulta hermostollisten mekanismien vaikutuksen. Kokeneilla voimaharjoittelijoilla kehitystä 

voi mahdollisesti tapahtua uudelleen enenevissä määrin hermoston kautta. (Fleck & Kraemer 

2014, 108.) 

 

KUVA 2. Hermostollisten ja lihastason tekijöiden rooli voiman kasvussa harjoittelun edetessä. 

Alussa hermostollisten tekijöiden osuus on suuri, hypertrofian vaikutus on suurempi 

myöhemmin. (Fleck & Kraemer 2014, 108.) 
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2.3.1 Hermostolliset muutokset 

Voimaharjoittelun myötä pääsuorittajalihaksen eli agonistin toiminta voi parantua uusien 

motoristen yksiköiden käyttöönoton sekä niiden syttymistiheyden kasvun myötä (Folland & 

Williams 2007). Näistä muutoksista kertoo harjoittelun kanssa samaan aikaan tapahtuva 

agonistilihasten EMG:n (elektromyografia) kasvu (Folland & Williams 2007). Interpolated 

twitch -tekniikalla eli aktivoimalla sähköisesti tahdonalaisen lihastyön aikana työskenteleviä 

lihaksia hermottavien hermojen hermorunkoa on havaittu, että tahdonalaisesti ei usein pystytä 

aktivoimaan kaikkia lihaksia, ja että tätä kykyä voidaan parantaa harjoittelulla (Shield & Zhou 

2004). Motoristen yksiköiden suuri syttymistiheys taas näkyy hyvänä nopean voimantuoton 

kykynä, toisin sanottuna voimantuoton kasvunopeudessa eli RFD:ssä (rate of force 

development) (Rodríquez-Rosell ym. 2017). Syttymistiheyden ja uusien motoristen yksiköiden 

rekrytoinnin lisäksi myös paremmalla motoristen yksiköiden synkronisaatiolla eli 

samanaikaisella syttymisellä voi olla vaikutus voimantuottoon (Folland & Williams 2007, 

Fleck & Kraemer 2014, 105–106), jolloin puhutaan todellisen hermoston aktivointikyvyn 

kehittymisen sijaan oppimisesta (Häkkinen 1990, 56). Synkronisaation rooli 

maksimimaalisessa suorituksessa on tosin epäselvä (Folland & Williams 2007, Fleck & 

Kraemer 2014, 105–106). 

Agonistin toiminnan parantamisen lisäksi voimaharjoittelu voi muuttaa antagonistin eli 

vastavaikuttajalihaksen toimintaa (Häkkinen ym. 1998, Folland & Williams 2007). 

Antagonistin vähentynyt toiminta mahdollistaa agonistin suuremman voiman (Häkkinen ym. 

1998, Fleck & Kraemer 2014, 102). On havaittu, että kolme kuukautta voimaharjoitelleilla 

agonistien aktivaatio on samanlaista kuin neljä vuotta harjoitelleilla, kun taas antagonistin 

aktivaatio on kauemmin harjoitelleilla pienempää (Balshaw ym. 2018). 

Myös selkäydinrefleksien (Aagaard ym. 2002) ja aivokuoren (Kidgell ym. 2017) toiminta voi 

parantua voimaharjoittelun vaikutuksesta. H-refleksiä käytetään kuvaamaan 

alfamotoneuronien syttyvyyttä, ja V-aalto kertoo alfamotoneuronien toiminnan suuruudesta 

tahdonalaisen lihasaktivaation aikana (Aagaard ym. 2002). Nämä refleksit ovat tutkimuksessa 

kasvaneet voimaharjoittelun seurauksena, mikä voi kertoa sekä selkäydintason että ylempien 
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tasojen paremmasta toiminnasta, esimerkiksi motoneuronien paremmasta herkkyydestä, 

vähemmästä inhibitiosta sekä suuremmasta aivoilta tulevasta käskytyksestä. (Aagaard ym. 

2002.) Terveillä harjoittelemattomilla voimaharjoittelu vaikuttaa kortikospinaalisen syttymisen 

sijaan vähäisempään aivokuoren inhibitioon (Kidgell ym. 2017). 

2.3.2 Lihastason muutokset 

Lihaksen kasvu voi teoreettisesti tapahtua lihassolujen koon (hypertrofia) tai lukumäärän 

(hyperplasia) kasvun myötä (Folland & Williams 2007). Hypertrofia on pääasiallinen 

mekanismi, jonka kautta lihaskasvua tapahtuu. Hyperplasian rooli lihaskasvussa on ihmisillä 

tehtyjen tutkimusten perusteella todennäköisesti vähäinen (Häkkinen 1990, 74, Folland & 

Williams 2007). Hypertrofian ja hyperplasian lisäksi lihassolujen suuntautuminen suhteessa 

sidekudokseen tai jänteeseen voi kasvaa, jolloin puhutaan pennaatiokulman kasvusta. (Folland 

& Williams 2007.) 

Lihassolun ja lihaksen poikkipinta-ala kasvaa lihassäikeiden (myofibrilli) koon ja lukumäärän 

kasvun myötä (MacDougall ym. 1986).  Mekaaninen kuormitus on mahdollisesti tärkein 

ärsyke, joka saa aikaan hypertrofiaa (Wackerhage ym. 2019). Solutasolla puhutaan 

kostameerien (Z-levyihin liittyneiden rakenteiden, jotka kiinnittyvät muihin soluihin ja 

yhdistävät solun tukirangan solunulkoiseen matriksiin), sekä Z-levyjen roolista mekaanisten 

ärsykkeiden aistimisessa (Wackerhage ym. 2019). Mekaanisen kuormituksen lisäksi 

mahdollisia lihaskasvua aiheuttavia tekijöitä ovat harjoittelun aiheuttamat lihasvauriot sekä 

metabolinen stressi. Lihasvauriot liittyvät mikroskooppisiin rakenteellisiin muutoksiin, joiden 

seurauksena syntyy paikallinen tulehdusreaktio, proteiinia aletaan hajottaa, kalsiumin säätely 

häiriintyy ja esimerkiksi kreatiinikinaasia vapautuu vaurioituneista lihaksista verenkiertoon 

(Wackerhage ym. 2019). Metabolisen stressin merkkejä ovat matala kreatiinifosfaattitaso, 

korkea laktaattitaso ja matala pH, joita aiheutuu, kun lihastyötä ei pystytä suorittamaan 

pelkästään aerobisella energiantuottotavalla. (Wackerhage ym. 2019.) 

Satelliittisolut ovat lihasrungossa olevia soluja, jotka lihasvaurion seurauksena aktivoituvat, 

lisääntyvät nopeasti ja liittyvät olemassa olevaan lihassoluun (Hawke 2005). Teorian mukaan 
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lihassolu voi kasvaa yhden tuman ansiosta vain rajallisen määrän, ja tätä suurempaan kasvuun 

vaaditaan lisää tumia (Hawke 2005, kuva 3). Satelliittisolut aktivoidaan aikaisessa vaiheessa 

harjoittelua, niiden määrä lisääntyy ja myöhemmässä vaiheessa, kun tarvitaan lisää lihastumia, 

ne yhdistyvät olemassa oleviin lihassoluihin (Folland & Williams 2007). Näyttäisi siltä, että 

satelliittisolut ovat lihaskasvun kannalta merkittävässä roolissa, ja että niiden kyky lisätä uusi 

tuma lihassoluun on lihaskasvun edellytys (Petrella ym. 2008). 

 

KUVA 3. Lihassolun kasvaminen. A. Lihasvaurion seurauksena uinuvat satelliittisolut 

aktivoituvat, lisääntyvät ja liittyvät lihassoluun. Suuressa vauriossa satelliittisolut muodostavat 

uuden solun. B. Yhden tuman ”hallinnoimana” lihassolu voi kasvaa vain tietyn verran. Tästä 

eteenpäin tarvitaan uusia tumia. (Hawke ym. 2005.) 

2.4 Voiman muuttuminen iän myötä 

Lapsilla voimatasot kasvavat normaalin kasvun ja kehityksen myötä (Malina ym. 2004, 217–

218, Fry ym. 2015). Varhaisessa lapsuudessa, 3–7-vuotiaana, tyttöjen ja poikien voimatasot 

ovat samanlaiset (Fry ym. 2015). Tässä ikävaiheessa ikään liittyvät voimaerot selittyvät pitkälti 

kehon massan kasvulla (Fry ym. 2015). Staattinen voima kasvaa pojilla tasaisesti kuudesta 

ikävuodesta 13–14 vuoden ikään asti ja tytöillä 16–17-vuotiaaksi asti (Malina ym. 2004, 218). 
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Sukupuolten välinen pieni ero on havaittavissa aiemmin lapsuudessakin (Malina ym. 2004, 

219), joskin eräässä tutkimuksessa sitä ei havaittu vielä 6–12-vuotiaillakaan (Faigenbaum ym. 

2003). Joka tapauksessa ero tulee selvästi esille poikien nuoruuden kasvupyrähdyksen aikana 

(Malina ym. 2004, 219). Murrosiässä pojilla testosteronin tuotto kasvaa 30 kertaa suuremmaksi 

kuin ennen murrosikää ja veren testosteronipitoisuudet ovat 15-kertaiset verrattuna tyttöihin ja 

naisiin (Handelsman ym. 2018). Lihasmassa- ja voimaerot johtuvatkin pitkälti eroista 

testosteronissa (Handelsman ym. 2018). Naisten ylävartalon absoluuttinen voima on noin 55 % 

ja alavartalon noin 72 % miesten tasoista (Laubach 1976, Bishop ym. 1987, Wilmore ym. 1978, 

Sharp 1994, Fleckin & Kraemerin 2014, 323 mukaan). Voima saavuttaa huippunsa 30 

ikävuoden tietämillä ja säilyy muuttumattomana kahden vuosikymmenen ajan (Deschenes 

2004). 

Lihasmassa alkaa laskea ikääntymisen myötä 50 ikävuodesta alkaen noin 1–2 % vuodessa ja 

lihasvoima vielä enemmän (Mitchell ym. 2012b). Voiman lasku kiihtyy vanhemmalla iällä: 75 

vuoden iässä miehillä voima laskee 3–4 % vuodessa ja naisilla 2,5–3 % vuodessa (Mitchell ym. 

2012b). Vanhetessa hermosolujen kuoleminen johtaa lihassolujen vähenemiseen, ja tämä 

lihasmassan kato on suuri syy voiman laskulle (Deschenes 2004). Myös anabolisten hormonien, 

kuten testosteronin, kasvuhormonin ja IGF-1:n (insuliininkaltainen kasvutekijä 1) 

vähentyneellä tuotolla on vaikutusta asiaan. Lihaskato on suurinta nopeissa, II-tyypin soluissa. 

(Deschenes 2004.) Lihasmassan vääjäämättömän vähenemisen lisäksi vanhenemiseen voi 

liittyä voiman laskua entisestään kiihdyttävää käyttäytymistä, kuten vähäistä liikuntaa tai 

huonoa ravitsemusta, esimerkiksi riittämätöntä proteiininsaantia (Tieland ym. 2018). 

Kuvasta 4 voidaan nähdä, kuinka voima saavuttaa huippunsa varhaisessa aikuisuudessa ja 

laskee ikääntymisen edetessä harjoittelusta riippumatta. Harjoittelevilla kuitenkin voimataso on 

suurempi sekä huippuvuosina että myös silloin, kun voima ikääntymisen myötä laskee. (Fleck 

& Kraemer 2014, 384.) 
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KUVA 4. Teoreettinen kuvaaja voiman muuttumisesta iän myötä voimaa harjoittelevilla ja 

harjoittelemattomilla. (Fleck & Kraemer 2014, 384.) 

2.5 Voima-aikakäyrä ja nopeusvoima 

Usein voimasta puhuttaessa tarkoitetaan voimaa, johon ei liity nopeuskomponenttia, ts. yritystä 

tuottaa voima myös mahdollisimman nopeasti. Voimaa mitattaessa isometrisesti saadaan 

voima-aikakäyrä (Häkkinen 2018, kuva 5), jolta saadaan maksimivoiman lisäksi muitakin 

muuttujia (Maffiuletti ym. 2016), yleisimmin RFD eli voimantuottonopeus. 
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KUVA 5. Voima-aika-käyrä. Käyrältä voidaan määrittää esimerkiksi voima tietyllä 

ajanhetkellä ja keskivoima voimantuoton alun ja 50, 100 ja 200 ms väliltä, kuten tässä on tehty. 

(Maffiuletti ym. 2016) 

Voimantuottonopeus eli RFD kuvastaa hermolihasjärjestelmän kykyä tuottaa voimaa 

mahdollisimman nopeasti (Rodríguez-Rosell ym. 2018). RFD on käytännön kannalta tärkeä 

ominaisuus, sillä usein voimantuottoon on käytössä paljon vähemmän aikaa (50–200 ms) kuin 

mitä maksimivoiman tuottamiseen kuluu (400–600 ms, Rodríguez-Rosellin ym. 2018 mukaan) 

(Aagaard ym. 2003). Voimantuottonopeuteen vaikuttavat useat eri tekijät, jotka voidaan jakaa 

mittaustapahtumaan liittyviin eli metodologisiin tekijöihin sekä fysiologisiin tekijöihin, joihin 

kuuluvat rakenteelliset ja hermostolliset tekijät (kuva 6, Rodríguez-Rosell ym. 2018). 
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KUVA 6. Voimantuottonopeuteen (RFD) vaikuttavat useat tekijät, jotka voidaan jakaa 

fysiologisiin ja metodologisiin. (Mukailtu lähteestä Rodríguez-Rosell ym. 2018.) 

RFD voidaan määrittää useilla eri tavoilla (Rodríguez-Rosell ym. 2018). Suurimmassa osassa 

tutkimuksia se on määritetty voimantuoton alun ja tietyn aikapisteen välisenä 

keskiarvovoimana (esim. tässä tutkimuksessa keskivoima 0–500 ms); maksimi-RFD:stä taas 

puhutaan, kun otetaan voima-aikakäyrän suurin jyrkkyys (Rodríguez-Rosell ym. 2018). Tällöin 

voidaan käyttää eri mittaisia aikaikkunoita (esim. 10 tai 50 ms) (Haff ym. 2015). RFD:n 

määritystapa vaikuttaa siihen, miten paljon se on yhteydessä maksimivoimaan (Andersen & 

Aagaard 2006). Andersenin ja Aagaardin (2006) tutkimuksessa maksimivoima oli suurin 

vaikuttava tekijä RFD:hen myöhäisessä vaiheessa (150–250 ms), kun taas voimantuoton alussa 

(<50 ms voimantuoton alusta) myös lihaksen supistumisominaisuuksilla oli vaikutusta. 

Rodríguez-Rosell ym. (2018) tiivistävät review-artikkelissaan, että aikaisiin RFD-arvoihin 

vaikuttavat hermostolliset ja lihaksen sisäiset tekijät ja myöhäiseen enemmän maksimivoima, 

joskin hermostollisilla ja lihaksen perifeerisillä ominaisuuksilla on samanaikaisesti myös 

merkitystä. 
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RFD voi kehittyä harjoittelun myötä aivan kuin maksimivoimakin (Häkkinen ym. 1985a). 

Aagaardin ym. (2002) tutkimuksessa (kuva 7) 14 viikon voimaharjoittelu 3RM–12RM -

kuormilla kasvatti isometristä polven ojennusvoimaa noin 16,5 % ja RFD-muuttujia (0–30, 0–

50, 0–100 ja 0–200 ms) noin 17–26 %. Heidän mukaansa parannukset nopeusvoimassa 

johtuivat parantuneesta hermoston käskytyksestä. RFD saattaa toisaalta kehittyä paremmin 

tehoharjoittelulla verrattuna maksimivoimaharjoitteluun (Peltonen ym. 2018b). Peltosen ym. 

(2018b) tutkimuksessa RFD kehittyi ennestään voimaharjoittelemattomilla henkilöillä yhtä 

paljon maksimivoima- ja tehoharjoittelulla seitsemän ensimmäisen harjoitusviikon aikana, 

mutta tämän jälkeen ainoastaan tehoryhmällä. RFD:n kehittyminen voimaharjoittelun myötä on 

kuitenkin myös hyvin yksilöllistä: osalla RFD kasvaa parhaiten maksimivoimaharjoittelulla, 

osalla tehoharjoittelulla, ja osa ei reagoi voimaharjoitteluun ollenkaan (Peltonen ym. 2018a). 

 

KUVA 7. Sekä maksimivoima että nopeusvoima voivat kasvaa voimaharjoittelun myötä, kuten 

kävi Aagaardin ym. (2002) tutkimuksessa 14 viikon harjoitusjaksolla. 

Nopeusvoimaa voidaan mitata RFD:n lisäksi esimerkiksi esikevennyshypyllä (Kyröläinen 

2018). Isometrisen suorituksen voima-aika-ominaisuuksien on todettu korreloivan 

vertikaalihypyn kanssa: Viitasalon ym. (1981) tutkimuksessa tutkittavalta kesti tuottaa sitä 

vähemmän aikaa isometrisessä suorituksessa 10 % tasolta 30 % tasolle, mitä korkeammalle hän 

hyppäsi. Toisaalta voima-aika-ominaisuuksien ja dynaamisten nopeusvoimasuoritusten välinen 
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yhteys ainakin urheilijoilla vaikuttaa ristiriitaiselta: toisissa tutkimuksissa korrelaatio löytyy 

(Marques ym. 2015), toisissa ei (Dos’Santos ym. 2017). 

Nopeusvoimasta kertovat hyppyominaisuudet voivat kehittyä aloittelijoilla hypertrofisella 

voimaharjoittelulla, mutta toisaalta kehitys ei ole tällöin niin suurta kuin maksimivoiman 

kehitys (Glowacki ym. 2004). Esimerkiksi Glowackin ym. (2004) tutkimuksessa hypertrofinen 

12 viikon voimaharjoittelu paransi harjoittelemattomilla miehillä jalkaprässin 1RM-tulosta jopa 

lähes 41 % ja penkkipunnerruksen 1RM-tulosta lähes 31 %, kun vertikaalihypyn teho parani 

5,7 %. Esikevennyshypyn parantamiseksi harjoitteiden nopea suoritustapa on tärkeä. Maté-

Muñoz ym. (2014) tutkimuksessa esikevennyshyppy kehittyi kuntopiirityyppisellä 

voimaharjoittelulla, jossa liikkeet suoritettiin mahdollisimman nopeasti, noin 20 %, ja 

huipputehot takakyykyssä ja penkkipunnerruksessakin noin 22 ja 12 %. 

2.6 Voimaharjoittelun akuutit vasteet ja väsymys 

Maksimivoima laskee väsyttävän hypertrofisen voimaharjoituksen jälkeen huomattavasti 

(Häkkinen 1994, McCaulley ym. 2009). McCaulleyn ym. (2009) tutkimuksessa tutkittavat 

tekivät hypertrofisen voimaharjoituksen: 4 x 10 toistoa, 75 % kuormalla 1RM:sta. Välittömästi 

harjoituksen jälkeen mitattuna voima oli lähes 25 % matalampi kuin ennen harjoitusta ja tunnin 

päästä harjoituksesta voima oli palautunut jo noin puoleen tästä.  Häkkisen (1994) 

tutkimuksessa voima laski peräti 47 %, kun harjoitusmalli oli 10 x 10 x 70 % 1RM:sta, ja voima 

palautui lähes entiselleen kahdessa päivässä. Voimaharjoittelun tyyppi vaikuttaa huomattavasti 

harjoituksen jälkeiseen väsymykseen: maksimivoima- ja tehotyyppisessä harjoittelussa voiman 

lasku ei ole yhtä suurta, mutta toisaalta muutokset EMG:ssä ovat suurempia (Linnamo ym. 

1998, MicCaulley ym. 2009). Tämä kertoo erilaisista väsymysmekanismeista: sentraalisesta ja 

perifeerisestä (McCaulley ym. 2009). 

Perifeerinen väsymys tarkoittaa väsymystä hermolihasliitoksessa tai lihaksessa ja sentraalinen 

väsymys tahdonalaisen lihasaktivaation heikennystä (Gandevia 2001). Väsymys voi aiheutua 

useista eri syistä ja useissa eri paikoissa aivojen motoriselta kuorikerrokselta hermoston ja 

hermolihasliitoksen kautta lihassolun supistuviin osiin asti (Boyas & Guével 2011). 
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Perifeerisessä väsymyksessä lähtökohtana on usein erilaisten aineenvaihduntatuotteiden 

kertyminen, mikä puolestaan vaikuttaa lihaksen normaaliin toimintaan sen eri osissa. 

Esimerkiksi epäorgaaninen fosfaatti ja vetyionit voivat häiritä poikittaissiltojen muodostumista 

lihassolussa ja epäorgaaninen fosfaatti ja magnesium inhiboida kalsiumin vapautumista 

sarkoplasmisesta retikulumista. Sentraalinen väsymys tapahtuu supraspinaalisilla (ylemmillä) 

ja spinaalisilla (alemmilla) tasoilla haitaten liikehermon syttymistä. (Boyas & Guével 2011.) 

Perifeeriset ja sentraaliset mekanismit eivät ole toisistaan erillisiä: esimerkiksi afferenttien 

(lihaksesta selkärankaan) III- ja IV -hermojen rooli saattaa olla tärkeä perifeerisen väsymyksen 

säätelyssä ja suorituksen ylläpidossa aivojen motorisen käskytyksen kautta (Laurin ym. 2015). 

Maksimivoiman laskun lisäksi voimaharjoittelu aiheuttaa akuutisti laktaatti-, testosteroni-, 

kortisoli- ja SHGB-konsentraatioiden (McCaulley ym. 2009) sekä kasvuhormoni- ja IGF1-

pitoisuuksien nousua veressä (Fink ym. 2017, Fink ym. 2018). Hormonisysteemillä on tärkeä 

rooli voiman kasvussa (Crewther ym. 2006). Karkeasti ottaen hormonitasot nousevat ja 

hormonien vuorovaikutus reseptorien kanssa saa aikaan tapahtumien ketjun, joka proteiinien 

hajoamisen ja rakentumisen kautta johtaa lihaskasvuun ja sitä kautta voiman kasvuun (Crewther 

ym. 2006). Harjoituksen tyyppi vaikuttaa hormonivasteeseen ja laktaatin nousuun: 

hypertrofinen harjoittelu, jossa palautusjaksot ovat lyhyitä ja kuormat kohtalaisia, aiheuttaa 

suuremman hormonien (Crewther ym. 2006; Crewther ym. 2008; Kraemer & Ratamess 2005) 

ja laktaatin (Linnamo ym. 1998, McCaulley ym. 2009) nousun kuin hermostollistyyppinen 

harjoittelu, jossa palautusjaksot ovat pitkiä ja kuormat suuria. Niin ikään suuremman sarjojen 

määrän harjoituksessa (3 vs. 1) on todettu aiheuttavan akuutisti suuremman hormonitasojen 

nousun (Gotshalk ym. 1997), ja myös harjoitustaustalla on väliä: harjoittelemattomilla nousu 

on pienempää kuin voimaharjoitelleilla (Ahtiainen ym. 2003). Kuitenkin hormonien 

vaikutuksesta hypertrofiaan (ja sitä kautta voiman kasvuun) on tähän päivään asti erimielisyttä. 

Esimerkiksi tuoreen review-artikkelin mukaan akuutit hormonimuutokset eivät korreloi 

suoraan lihaskasvun kanssa. (Fink ym. 2018.)
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3 VOIMAHARJOITTELUN OSA-ALUEIDEN MERKITYS VOIMAN KASVUSSA 

3.1 Sarjojen määrä 

Voimaharjoittelussa yksi sarja tarkoittaa peräkkäin suoritettujen toistojen ryhmää (Fleck & 

Kraemer 2014, 3). Sarjojen määrän merkitystä voiman kasvun kannalta on tutkittu paljon. 

Aiheesta on tehty säännöllisin välein review-artikkeleita ja meta-analyyseja, mutta asiasta ei 

ole päästy yhteisymmärrykseen, vaan tulokset ovat olleet hämmästyttävänkin erilaisia 

(Carpinelli & Otto 1998, Wolfe ym. 2004, Bågenhammar & Hansson 2007, Krieger 2009, 

Ralston ym. 2017, taulukko 3). Toisaalta menetelmien erilaisuus on vaikeuttanut selkeän 

synteesin tekoa. 

Carpinelli & Otto (1998) tutkivat asiaa 35 tutkimuksen review-artikkelissaan. Heidän mukaansa 

voiman kasvussa ei ole merkitsevää eroa 4–25 viikon harjoitusjaksolla yhtä ja useampaa sarjaa 

verratessa. 33 artikkelia 35:stä päätyi tulokseen, ettei monta sarjaa ollut ylivoimainen yhteen 

sarjaan verrattuna. Carpinellin ja Oton (1998) mukaan yksi sarja onkin voiman kasvattamisessa 

yhtä tehokas kuin useampi sarja eri ikäisillä miehillä ja naisilla ja eri lihasryhmiä harjoitettaessa. 

(Carpinelli & Otto 1998.) Bågenhammarin ja Hanssonin (2007) katsaus taas sisälsi 26 

artikkelia, joissa tutkittiin sekä harjoitelleita että harjoittelemattomia aikuisia. Tutkimuksista 

noin puolet todisti, että useampi sarja oli parempi voiman kasvattamisessa. Toinen puoli päätyi 

tulokseen, ettei monta sarjaa antanut suurempaa hyötyä kuin yksi sarja. Bågenhammar ja 

Hansson (2007) pohtivat, että yksi sarja alussa voi olla riittävä, mutta myöhempi kehitys saattaa 

vaatia useamman sarjan. Samaan päätyivät myös Wolfe ym. (2004) todetessaan yhden sarjan 

olevan lyhyellä jaksolla harjoittelemattomille voiman kehittymisen kannalta yhtä hyvä kuin 

monta sarjaa. Harjoitelleille sen sijaan monta sarjaa tuotti merkitsevästi suuremman voiman 

(Wolfe ym. 2004.) Kriegerin ym. (2009) mukaan taas yksi sarja ei ole useille optimaalisin, vaan 

2–3 sarjaa harjoitetta kohti on hyvä sekä harjoitelleille että harjoittelemattomille. 2–3 sarjaa 

johti 46 % suurempaan voiman kasvuun kuin yhden sarjan tekeminen. 4–6 sarjaa ei sen sijaan 

antanut lisähyötyjä 2–3 sarjaan verrattuna. (Krieger ym. 2009.) 
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TAULUKKO 3. Review-artikkeleita ja meta-analyysejä sarjojen määrän vaikutuksesta voiman 

kasvuun. RAN=randomly assigned trial, RCT=randomized controlled trial 

Artikkeli Kohdejoukko ja 

harjoitusjakson 

pituus 

Tutkimusten 

määrä ja laatu 

Päätulokset 

Carpinelli & 

Otto 1998, 

review 

Harjoitelleet ja 

harjoittelemattomat 

4–25 viikkoa 

n=35, 

vaihtelevat 

asetelmat 

Ei merkitsevää eroa yhden ja 

useamman sarjan välillä 

Wolfe ym. 

2004, 

kvantitatiivinen 

meta-analyysi 

Harjoitelleet ja 

harjoittelemattomat 

6–40 viikkoa, 

keskiarvopituus 6–

25 viikkoa 

n=16, 

vaihtelevat 

asetelmat 

 

Monta sarjaa merkitsevästi parempi 

kuin yksi, kun jakson kesto 17–40 

viikkoa 

Harjoitelleilla monta sarjaa 

merkitsevästi parempi 

Harjoittelemattomilla lyhyellä 

jaksolla yksi ja monta sarjaa yhtä 

hyvä 

Bågenhammar 

& Hansson 

2007, 

systemaattinen 

review 

Harjoitelleet ja 

harjoittelemattomat 

6–25 viikkoa 

n=26, 19 

RCT, 7 ei-

randomisoitua 

13 artikkelia: monta sarjaa ja yksi 

sarja yhtä tehokkaita 

12 artikkelia: monta sarjaa 

tehokkaampi kuin yksi 

Ei eroa harjoittelemattomien ja 

harjoitelleiden välillä 

Krieger 2009, 

meta-analyysi 

Harjoitelleet ja 

harjoittelemattomat 

5–25 viikkoa 

n=14, ei 

mainintaa 

asetelmista 

Monta sarjaa merkitsevästi parempi 

kuin yksi 

2–3 sarjalla 46 % suurempi voima 

kuin yhdellä 

Ei eroa harjoittelemattomien ja 

harjoitelleiden välillä 

Ralston ym. 

2017, meta-

analyysi 

Harjoitelleet ja 

harjoittelemattomat 

6–26 viikkoa 

n=9, 8 RAN, 

1 RCT 

Kohtalainen tai korkea 

viikoittainen sarjojen määrä 

hieman tehokkaampi kuin matala 

kaiken tasoisilla 
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Uusimmassa aihetta käsittelevässä review-artikkelissa Ralston ym. (2017) tutkivat viikoittaisen 

sarjojen määrän vaikutusta voiman kasvuun harjoitelleilla ja harjoittelemattomilla miehillä. 

Heidän mukaansa aiheesta puuttuu edelleen yhteneväisin menetelmin tehtyjä tutkimuksia. 

Tutkimus sisälsi yhdeksän tutkimusta, joissa voimaharjoittelujakso oli 8–26 viikon mittainen ja 

teho harjoituksissa 73,5–85 % 1RM:sta (yhden toiston maksimi). Analyysin tuloksena heidän 

mukaansa kohtalainen (5–9 / vko) tai korkea (≥10 / vko) sarjojen määrä on niukasti parempi 

matalaan (≤ 5 /vko) verrattuna voiman kasvattamisessa. Ralston ym. (2017) itse pohtivat 

analyysinsä heikkoudeksi sitä, että ainoastaan yksi katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista oli 

RCT-tutkimus, joka sisälsi kontrolliryhmän, ja muissa tutkittavat toimivat omina kontrolleinaan 

kontrollijaksolla. Tämä taas saattoi aiheuttaa voiman kasvua jo pelkän 1RM-testin toistamisen 

vuoksi. (Ralston ym. 2017.) 

Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että yksi sarja voi olla hyvä harjoittelun alussa, ja monta 

sarjaa saattaa antaa lisähyötyjä harjoittelun jatkuessa. Kuitenkaan optimaalisesta sarjojen 

määrästä ei ole vieläkään yksimielisyyttä, ja esimerkiksi harjoittelemattomillakin monta sarjaa 

on todettu joissakin tutkimuksissa merkitsevästi paremmaksi kuin yksi (esim. Radaelli ym. 

2015). Kuten Ralston ym. (2017) toteavat, aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on käytetty erilaisia 

menetelmiä, mikä on vaikeuttanut oikeanlaisten johtopäätösten tekemistä. Muiden 

menetelmällisten seikkojen lisäksi syytä olisi kiinnittää huomiota myös samanlaiseen 

väsymyksen tasoon, johon sarjat suoritetaan, sillä joissakin tutkimuksissa harjoitelleet ovat 

päässeet samanlaiseen tulokseen yhdellä ja monella sarjalla silloin, kun yksi sarja on tehty 

väsymykseen asti (Hass ym. 2000, Baker ym. 2013). Luotettavien tulosten saaminen vaatisi 

yhtenevin asetelmin tehtyjä, kontrolloituja ja laadukkaita tutkimuksia. Täytyy myös pitää 

mielessä, milloin aihetta on edes relevanttia käsitellä: esimerkiksi terveyskunnon ylläpito ja 

maksimaalinen voiman kehittäminen ovat kaksi täysin erilaista tavoitetta. 

3.2 Frekvenssi 

Harjoitusfrekvenssillä tarkoitetaan yleensä viikoittaisten harjoituskertojen määrää, jolloin 

tiettyä samaa lihasryhmää harjoitetaan (Fleck & Kraemer 2014, 25).  Nykytiedon mukaan 

harjoitusfrekvenssin lisääminen ei kasvata maksimivoimaa, jos harjoitusvolyymi pysyy yhtä 
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suurena (Ralston ym. 2018). Harjoituskertojen lisääminen sinänsä ei siis vaikuta merkittävästi, 

mutta harjoitusfrekvenssin kasvamisen myötä lisääntynyt harjoitusvolyymi voi vaikuttaa 

voiman kasvuun positiivisesti (Ralston ym. 2018). Esimerkiksi Grgicin ym. (2018) meta-

analyysissä suuremmalla frekvenssillä saatiin suurempi voima, mutta kun huomioon otettiin 

volyymi, ero hävisi (Grgic ym. 2018). Toisaalta Ralston ym. (2018) pohtivat meta-

analyysissään, että laadukasta tietoa aiheesta on olemassa vähän, joten frekvenssin itsenäinen 

vaikutus on vielä epäselvä (Grgic ym. 2018, Ralston ym. 2018). Etenkin voimaharjoitelleiden 

osalta tutkimusta kaivattaisiin lisää: esimerkiksi Grgicin ym. (2018) analyysi sisälsi ainoastaan 

kolme tutkimusta, joissa eri harjoitusfrekvenssejä oli tutkittu voimaharjoitelleilla. 

Frekvenssin vaikutusta on tutkittu usein jakamalla tutkittavat eri verran harjoituskertoja 

viikossa tekevien ryhmiin (McLester ym. 2000, Arazi & Asadi 2011, Brigatto ym. 2018), mutta 

myös vähentämällä harjoitusfrekvenssiä pitäen kuitenkin volyymin ryhmien välillä samana 

(Tavares ym. 2017) sekä jakamalla harjoitettavat lihasryhmät eri lailla yhtä moneen 

viikoittaiseen harjoituspäivään (Thomas & Burns 2016). Useimpien tutkimusten perusteella 

näyttäisi siltä, että frekvenssin merkitys voimaharjoittelussa ei ole erityisen keskeinen, jos 

volyymi on yhtä suuri (Arazi & Asadi 2011, Thomas & Burns 2016, Tavares ym. 2017, Brigatto 

ym. 2018). Käytännössä kuitenkin teho saatetaan pystyä pitämään paremmin yllä, jos 

harjoittelu on jaettu useampaan osaan (Brigatto ym. 2018, Thomas & Burns 2016), mikä taas 

voi vaikuttaa volyymiin (Thomas & Burns 2016) ja sitä kautta voimaan (Grgic ym. 2018, 

Ralston ym. 2018). 

3.3 Kuorma 

Harjoituskuormalla tarkoitetaan usein ulkoisen vastuksen suuruutta. Kuorman suuruuden 

vaikutuksia tutkivat tutkimukset voidaan jakaa niihin, joissa volyymi on yhtä suuri ja niihin, 

joissa se on eri suuri. Yhtäläistämällä volyymi päästään parhaiten kiinni harjoitusohjelmien 

eroihin (Lopes ym. 2017). Schoenfeldin ym. (2017) tuoreen katsauksen mukaan suuremmat 

kuormat johtavat dynaamisesti testattuna suurempaan voimaan kuin matalat kuormat, erityisesti 

voimaharjoitelleilla. Kuitenkin myös matalilla kuormilla harjoittelu kasvattaa voimaa 

(Schoenfeld ym. 2017). Kiistanalaista on, voidaanko matalilla kuormilla rekrytoida kaikki 
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motoriset yksiköt (Schoenfeld ym. 2017). Ainakin jos volyymi on isompi pienempiä kuormia 

käyttävillä, niillä saatetaan saada aikaan helpommin sellaista rasitusta, joka johtaa voiman 

kasvuun (Van Roie ym. 2013, Morton ym. 2016). 

Tutkimuksissa, joissa volyymi on korkeiden ja matalien kuormien ryhmillä ollut yhtä suuri, on 

usein havaittu voiman kasvun olevan korkean kuorman ryhmällä suurempi (Campos ym. 2002, 

Holm ym. 2008, Schoenfeld ym. 2014, Lasevicius ym. 2018,) mutta joissakin tutkimuksissa 

myös ryhmien välillä samanlainen (Stone & Coulter 1994, Taaffe ym. 1996, Lopes ym. 2017). 

Esimerkiksi Stonen ja Coulterin (1994) tutkimuksessa voima kasvoi nuorilla naisilla 

merkitsevästi sekä vähillä toistoilla ja kovilla kuormilla (3 x 6–8RM), kohtalaisella määrällä 

toistoja ja keskisuurella kuormalla (2 x 15–20RM) että myös suurella määrällä toistoja ja 

matalalla kuormalla (1 x 30–40RM). Suuremman kuorman ryhmällä kasvu oli suurempaa, 

mutta ryhmien väliltä löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa. Toisenlaisiin tuloksiin pääsivät 

Campos ym. (2002), joiden tutkimuksessa korkeilla kuormilla (3–5RM) tekevät ennestään 

harjoittelemattomat miehet paransivat maksimaalista dynaamista voimaa eniten. Esimerkiksi 

jalkaprässissä parannus tällä ryhmällä oli noin 61 % kahdeksan viikon jaksolla, kun se 

kohtalaisen kuorman (9–11RM) ryhmällä oli 32 % ja matalan kuorman (20–28RM) ryhmällä 6 

%. Kaikki ryhmät tekivät suoritukset väsymykseen asti. 

Joidenkin tutkimusten mukaan volyymin ollessa pienempiä kuormia käyttävillä suurempi 

voima voi kasvaa samalla tavalla kuin suurempia kuormia käytettäessä. Morton ym. (2016) 

tutkivat voimaharjoitelleita miehiä (n= 49), jotka olivat tehneet voimaharjoittelua yli kaksi 

kertaa viikossa ainakin kahden vuoden ajan. Heidät jaettiin kahteen ryhmään: toinen ryhmä 

suoritti 20–25 toistoa noin 30–50 %:n kuormalla 1RM:stä ja toinen 8–12 toistoa noin 75–90 

%:n kuormalla. 12 viikon harjoitusjakson jälkeen ryhmien välillä ei havaittu voimassa 

merkitseviä eroja muissa liikkeissä paitsi penkkipunnerruksessa, joka oli suurilla kuormilla 

tehneillä suurempi. Volyymi, joka laskettiin jokaisesta sarjasta kertomalla toistot kuormilla, oli 

matalan kuorman ryhmällä 62 % suurempi kuin suuren kuorman ryhmällä. Tutkijat pohtivat, 

että suurempi volyymi mahdollisti pienemmän kuorman ryhmälle yhtä suuren kehityksen kuin 

suuren kuorman ryhmälle. Heidän mukaansa tämä tutkimus tukee ajatusta, että pienemmillä 

painoilla voidaan kasvattaa maksimivoimaa, jos sarjat tehdään väsymykseen asti; jos taas 

volyymi on ryhmillä yhtä suuri, pienillä kuormilla ei päästä väsymykseen asti, jolloin stimulus 
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jää pienemmäksi. (Morton ym. 2016.) Van Roien ym. (2013) tutkimuksessa matalilla 

väsymykseen asti tehdyillä kuormilla saatiin enemmän parannusta isokineettisessä voimassa 

kuin korkeilla väsymykseen asti tehdyillä kuormilla tai matalilla kuormilla, joita ei tehty 

väsymiseen asti. Tutkijat pohtivat, että suurempi volyymi saattoi olla syynä tähän. Toisaalta 

parannusta 1RM:ssä tuli enemmän korkean kuorman ryhmällä, mitä kirjoittajat tosin 

perustelevat myös harjoitteiden spesifisyydellä testeihin nähden tällä ryhmällä. Myös 

vastakkaisia tuloksia on löydetty: väsymykseen asti tekeminen (Mitchell ym. 2012a) tai 

suurempi volyymi pienemmän kuorman ryhmällä (Schoenfeld ym. 2015) eivät ole johtaneet 

suurempaan voimaan matalilla kuormilla, vaan korkeilla on saatu parempia tuloksia. 

Tanimoto ym. (2008) pohtivat, että korkealla kuormalla kehittymisestä on seurannut ajatus, että 

voiman kehittymiseksi vaaditaan mekaanista stressiä. Monesti mekaanisen stressin on ajateltu 

tulevan kuorman kautta, eikä liikemallia ole otettu huomioon. Kun lihas altistetaan liikemallin 

avulla jatkuvalle jännitykselle, voiman kasvu voi olla mahdollista matalammillakin kuormilla. 

(Tanimoto ym. 2008.) Heidän tutkimuksessaan toinen ryhmä harjoitteli noin 55–60 %:n ja 

toinen noin 80–90 %:n kuormalla 1RM:stä siten, että matalamman kuorman ryhmä teki toistot 

hitaasti pitäen lihaksessa jatkuvan jännityksen; konsentrinen vaihe kesti kolme sekuntia ja 

eksentrinen vaihe saman verran, eikä vaiheiden välissä ollut taukoa. Korkeamman kuorman 

ryhmässä konsentrinen ja eksentrinen vaihe kestivät yhden sekunnin ja välissä oli sekunnin 

tauko. Intervention jälkeen tuloksena oli, että molemmat ryhmät kasvattivat voimaa samalla 

lailla (kuva 8). (Tanimoto ym. 2008.) Souzan ym. (2018) mukaan myös ”effort” eli ponnistelun 

tai väsymyksen määrä onkin yksi voimaharjoittelussa vaikuttava muuttuja. 
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KUVA 8. Voiman kasvu noin 55–60 %:lla (LST) ja 80–90 %:lla (HN) 1RM:sta 13 viikon 

harjoittelun jälkeen verrattuna kontrolliin (CON). Matalilla kuormilla harjoiteltaessa lihas 

altistettiin jatkuvalle jännitykselle, mikä saattoi mahdollistaa yhtä suuren voiman kasvun 

matalan ja korkean kuorman ryhmillä. * tilastollisesti merkitsevä ero ennen ja jälkeen jakson, 

† tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä. (Tanimoto ym. 2008.) 

Näyttäisi siltä, että kun volyymi on pienemmillä kuormilla tekevillä suurempi, voiman kehitys 

saattaa olla jopa suurempaa kuin suuremmilla kuormilla tehtynä. Jatkossa huomiota olisi hyvä 

kiinnittää pelkän ulkoisen kuorman sijaan myös jännityksen, ponnistelun ja väsymyksen kautta 

tulevaan kuormitukseen. Voimaharjoitelleilla tehdyistä tutkimuksista, joissa nostettu 

kokonaiskuorma on ollut sama, on puutetta (Lopes ym. 2017). Siksi tästäkään aiheesta ei voida 

vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

3.4 Volyymi 

Harjoitusvolyymi tarkoittaa tietyllä ajanjaksolla suoritettua kokonaistyömäärää (Fleck & 

Kraemer 2014, 7). Volyymi voidaan määritellä suoritettujen toistojen kokonaismäärän ja 

kuorman tuloksi (ACSM 2009). Volyymin, tehon ja frekvenssin suhde voiman kehityksessä on 

ollut kiistanalainen (Rhea ym. 2003). Harjoitusfrekvenssi, harjoituksen kesto, sarjojen, 

toistojen ja harjoitteiden määrä vaikuttavat suoraan volyymiin (Fleck & Kraemer 2014, 7). 

Volyymin merkitystä voidaan lähestyä muuttamalla jotakin sen komponenteista. 
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Volyymin on todettu olevan ainakin harjoitusfrekvenssiä tärkeämpi voiman kasvussa 

(Colquhoun ym. 2018, Grgic ym. 2018, Ralston ym. 2018). Tämä on tullut ilmi tutkimuksista, 

joissa harjoituskertojen määrän lisääminen tai vähentäminen ei ole vaikuttanut voiman 

kasvuun, jos volyymi on pysynyt ryhmien välillä samana. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa 

voimaharjoitelleet miehet harjoittelivat joko kolme tai kuusi kertaa viikossa samalla volyymillä 

ja teholla, eikä ryhmien väliltä löytynyt eroa voiman kasvussa, vaan molemmilla se kasvoi 

saman verran (Colquhoun ym. 2018). On kuitenkin vielä epäselvää, onko frekvenssillä voiman 

kasvuun myös itsenäinen vaikutus (Ralston ym. 2018). 

Asiaa on sivuttu hyvin paljon myös vertailemalla yhtä ja montaa sarjaa (ks. luku 3.1). 

Esimerkiksi Ronnestadin ym. (2007) tutkimuksessa harjoittelemattomat miehet tekivät joko 

kolme sarjaa alakropalle ja yhden sarjan yläkropalle tai toisin päin. Molemmat ryhmät 

harjoittelivat kolme kertaa viikossa 11 viikon ajan kuormilla 10–7RM, ja harjoittelu koostui 

sekä ylä- että alakropan harjoitteista. Alaraajojen 1RM parani kolme sarjaa tehneellä ryhmällä 

enemmän kuin ryhmällä, joka teki vain yhden sarjan. Tutkijoiden mukaan koska muut 

muuttujat, kuten teho, frekvenssi ja toistonopeus sekä testin spesifisyys olivat ryhmillä samoja, 

suurempi voiman kasvu johtui luultavasti suuremmasta sarjojen määrästä. (Ronnestad ym. 

2007.) Ongelmana tällaisessa asetelmassa volyymin kannalta on se, ettei loppujen lopuksi voida 

tietää, vaikuttiko voiman kasvamiseen enemmän suurempi volyymi, vai oliko peräkkäin 

suoritetuilla sarjoilla suurempi vaikutus. Toisin sanottuna olisiko voima kasvanut kolme sarjaa 

tehneellä ryhmällä myös siinä tilanteessa, että sarjat olisi tehty esimerkiksi muutaman tunnin 

välein. 

Eräs tapa lähestyä asiaa on vertailla erilaisia kuormia ja sitä kautta muuttunutta volyymiä. 

Käsitys on, että suuremmilla kuormilla saadaan aikaan suurempi voiman kasvu, kun volyymi 

on yhtä suuri, kun taas hypertorfian osalta volyymillä on suurempi merkitys (Schoenfeld ym. 

2014). Jos suurempi volyymi johtaa pienemmästä kuormasta huolimatta suurempaan voiman 

kasvuun (ks. luku 3.3), voidaan ajatella volyymin merkityksen olevan kuorman merkitystä 

suurempi. Joissakin tutkimuksissa pienemmillä kuormilla voima on kasvanut yhtä paljon tai 

enemmän kuin suurilla kuormilla, jos volyymi on ollut suurempi (Morton ym. 2016, Van Roie 

ym. 2013), mutta toisissa suurempi volyymi ei ole aiheuttanut suurempaa voiman kasvua 

(Mitchell ym. 2012a, Schoenfeld ym. 2015). 
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Kriittisimpien arvioiden mukaan voimaharjoittelun monimutkaisuus ja tutkimusten hyvin 

erilaiset menetelmät estävät minkään yhden muuttujan eristämistä muita tärkeämmäksi (Arruda 

ym. 2017, Gentil ym. 2017). Souzan ym. (2018) on suositeltavaa pidättyä tekemästä vahvoja 

kannanottoja, ennen kuin saatavilla on suuri määrä samanlaisin menetelmin tehtyjä 

tutkimuksia.
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4 VOIMAHARJOITTELUN TOTEUTTAMINEN OSISSA JA TYÖPAIKALLA 

4.1 Voimaharjoittelun toteuttaminen osissa 

Yhden voimaharjoituksen toteuttamista pienemmissä osissa saman päivän aikana on tutkittu 

hyvin vähän. Tuoreen review-artikkelin (Muprhy ym. 2019) kartoittamista tutkimuksista 

ainoastaan yksi käsitteli voimaharjoittelua; loput keskittyivät aerobiseen harjoitteluun. 

Aerobisen harjoittelun osalta jo 10 minuutin kestoisen harjoituksen on todettu olevan riittävä 

terveyskunnon kannalta (O’Donovan ym. 2010, Muprhy ym. 2019) ja jopa 20 sekunnin 

porrasvetojen kehittävän hapenottoa (Jenkins ym. 2019). Uusissa Suomalaisissa 

terveysliikuntasuosituksissa ei enää määritellä liikunnan vähimmäiskestoksi kymmentä 

minuuttia, kuten ennen (UKK-instituutti 2019). 

Yksi harvoista voimaharjoittelun osissa toteuttamista koskevista tutkimuksista on Shiaun ym. 

(2018) tutkimus, jossa verrattiin yhden ja kolmen sarjan toteuttamista saman päivän aikana 12 

viikon pituisella harjoitusjaksolla. Tutkittavina oli 20 nuorta sotilaskoulussa opiskelevaa 

miestä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta voimaharjoittelusta, mutta jotka harrastelivat vapaa-

ajallaan pallopelejä. Harjoittelu koostui yhdeksästä välineillä tehtävästä ylä- ja keskivartalon 

harjoitteesta. Sarjoja harjoitteissa oli kolme ja volyymi ryhmillä oli sama, joten ainoa ero 

ohjelmassa oli harjoituksen suorittaminen joko yhdessä tai useammassa osassa. Harjoittelun 

kuormitus kasvoi harjoitusjakson edetessä progressiivisesti 50–55 % 1RM-kuormasta 75 %:iin, 

ja toistot laskivat 12–15:sta kahdeksaan. Kolmesti päivässä harjoitteleva ryhmä teki 

harjoitukset aamulla kello 8, iltapäivällä kello 17 ja illalla kello 21, ja yhden kerran harjoitteleva 

ryhmä suoritti päivän harjoituksen kello 17. (Shiau ym. 2018.) 

Tutkimuksen tuloksena molemmilla ryhmillä maksimivoima penkkipunnerruksessa parani 

merkitsevästi, mutta eroa ryhmien välillä ei löytynyt. Harjoittelun toteuttaminen yhdessä tai 

monessa osassa oli siis maksimivoiman kasvun kannalta yhtä tehokasta. (Shiau ym. 2018.) On 

huomattava, että tutkittavat olivat tässä tutkimuksessa harjoittelemattomia ja lähtötasoltaan 

melko heikkoja (penkkipunnerrus keskimäärin noin 44 kg), joten kehitys lähes minkälaisella 
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harjoitusohjelmalla tahansa ainakin alussa on odotettavissa. Harjoitusjakson jatkuessa 

pidempään eroja olisi saattanut ilmetä. 

Käytännössä osiin jaettua harjoittelua jokseenkin muistuttava tilanne on urheilijoilla, sillä 

urheilijat suorittavat usein päivässä kaksi harjoitusta (Storey ym. 2012). Hartman ym. (2007) 

vertailivat huippupainonnostajien harjoittelua: kymmenen miespuolista painonnostajaa toteutti 

kolmen viikon ajan samavolyymistä harjoitusohjelmaa joko kerran tai kaksi kertaa päivässä. 

Molemmat ryhmät harjoittelivat neljä kertaa viikossa neljällä vaihtelevalla harjoitteella. 

Jokaista harjoitetta tehtiin 3–6 sarjaa ja kuormat olivat 80–95 % 1RM:sta. Harjoitusohjelman 

seurauksena molemmilla ryhmillä isometrinen polvenojennusvoima, esikevennyshyppy ja 

lihaksen poikkipinta-ala sekä EMG kasvoivat ei-merkitsevästi, eikä ryhmien välillä ollut 

merkitsevää eroa. Kaksi kertaa päivässä harjoitelleilla prosenttimuutokset esikevennyshypyn 

tehossa, isometrisessä voimassa, EMG:ssä, testosteronissa ja testosteroni-kortisoli-suhteessa 

olivat suurempia, joskaan eivät merkitseviä. (Hartman ym. 2007.) 

Hartman ym. (2007) päättelivät, että kaksi kertaa päivässä harjoittelu voisi mahdollistaa 

paremman ympäristön kehitykselle suuremman testosteroni- ja kortisolitason sekä pienemmän 

testosteroni-kortisoli-suhteen vuoksi. Testosteronin nousu myöhemmässä harjoituksessa on 

huomattu muissakin tutkimuksissa (Häkkinen ym. 1988a, Häkkinen ym. 1988b), mutta se voi 

johtua vuorokaudenajasta itsessään (Chtourou ym. 2014). Häkkisen ja Kallisen (1994) mukaan 

kaksi kertaa päivässä harjoittelu voi tuottaa paremmat olosuhteet lihaskasvulle ja hermoston 

kehittymiselle. Heidän tutkimuksessaan kymmenen naisurheilijaa toteutti ensin normaalia 

tehokasta harjoitteluaan kerran päivässä kolmen viikon ajan, ja tämän jälkeen harjoittelua 

jatkettiin samalla volyymillä mutta kaksi kertaa päivässä. Kun harjoittelua tehtiin kahdesti 

päivässä, maksimivoima ja lihaksen poikkipinta-ala kasvoivat merkitsevästi (Häkkinen & 

Kallinen 1994). 

Täytyy huomioida, että tutkimuksissa, joissa harjoitus on toteutettu kaksi kertaa päivässä, 

kyseessä on molemmilla kerroilla ollut erillinen harjoitus, joka on koostunut monesta sarjasta. 

Siinä mielessä tilanne ei ole sovellettavissa tilanteeseen, jossa yksi harjoitus jaetaan vain yhden 

sarjan mittaisiin osiin. Tutkimuksissa, joissa on selvitetty frekvenssin vaikutusta voiman 
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kasvuun, on havaittu harjoitusfrekvenssin olevan mahdollisesti merkityksetön tekijä voiman 

kehittymisen kannalta silloin, kun harjoitusvolyymi on sama (Ralston ym. 2018, ks. osio 3.2). 

Myös näissä frekvenssitutkimuksissa kuitenkin yhteen harjoitukseen on kuulunut yleensä 

monta sarjaa, eikä yksittäisiä sarjoja ole erotettu omiksi harjoituksikseen. Jos taas viikoittainen 

harjoitusvolyymi jaetaan useampaan osaan siten, että yksi harjoitus koostuu liikettä kohti vain 

yhdestä sarjasta, voidaan päästä käsiksi frekvenssien erilaisuuteen ilman, että samalla kerralla 

suoritetut toiset sarjat pääsevät vaikuttamaan tilanteeseen. Näin voidaan saada tietoa myös 

frekvenssistä kehittymiseen vaikuttavana muuttujana. 

Ydinkysymykseksi osiin jaetussa harjoittelussa noussee se, onko yksi sarja sinällään riittävä 

tuottamaan kehittymiseen johtavan kuormituksen. Yksi sarja voi harjoittelemattomilla ainakin 

harjoittelun alussa olevan riittävä (Wolfe ym. 2004), mutta harjoittelun jatkuessa ja kuormitusta 

progressiivisesti lisätessä vaaditaan progressiivisen voimaharjoittelun periaatteen mukaisesti 

lisää ärsykettä. Storey ym. (2012) tutkivat kahden päivässä tehdyn harjoituksen akuutteja 

voimamuutoksia voimaharjoitelleilla sekä painnonnostajilla. Harjoituksena oli kymmenen 

kyykkyä kahden minuutin palautuksilla ja 90 % kuormalla sen hetkisestä maksimitasosta. 

Toinen vastaavanlainen harjoitus suoritettiin 4–6 tuntia myöhemmin. Isometrisen kyykyn 

huippuvoima ja RFD mitattiin ennen ja jälkeen molempia harjoituksia. Tutkimuksessa 

havaittiin, että voimaharjoitelleilla huippuvoima laski merkitsevästi harjoituksen alun ja lopun 

välillä sekä myös päivän ensimmäisen ja toisen harjoituksen alkujen välillä. Painonnostajilla 

eli enemmän harjoitelleilla samaa ei havaittu. RFD:n joissakin arvoissa havaittiin 

voimaharjoitelleilla kasvu ensimmäisen ja toisen harjoituksen alkujen välillä. (Storey ym. 

2012.) Huippuvoiman muutokset antavat viitteitä siitä, että jo yksi sarja riittävän kovalla 

kuormalla voi aiheuttaa väsymystä voimaharjoitelleilla, ja toiseen harjoitukseen lähdettäessä 

4–6 tunnin kuluttua väsymystä on edelleen havaittavissa. 
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4.2 Työpaikalla toteutettu voimaharjoittelu 

4.2.1 Voimaharjoitusinterventiot työpaikalla 

Työpaikalla tehtyä voimaharjoittelua on käytetty useissa tutkimuksissa (taulukko 4). Niiden 

avulla on tutkittu muun muassa kehonkoostumusmuutoksia (Zavanela ym. 2012), verenpainetta 

ja rasvaprosenttia (Pedersen ym. 2009), kipua (Pedersen ym. 2009, Andersen ym. 2010, 

Zavanela ym. 2012, Sena ym. 2015), lihaskestävyyttä ja liikkuvuutta (Zavanela ym. 2012), tuki- 

ja liikuntaelimistön ongelmia ja oireita (Proper ym. 2003, Sjögren ym. 2005), niskahartiaseudun 

oireita (Blangsted ym. 2008, Gram ym. 2014) hyvinvointia ja toimintakykyä (Sjögren ym. 

2006) sekä työkykyä ja poissaoloja (Blangsted ym. 2008, Sundstrup ym. 2014). Vaikka 

joissakin tutkimuksissa on mitattu voimatasojen kasvamista (Sena ym. 2015), interventiot ovat 

enemmän keskittyneet työkykyyn liittyviin muuttujiin kuin varsinaiseen voiman 

kasvattamiseen. 
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TAULUKKO 4. Tutkimuksia, joissa voimaharjoittelua on toteutettu työpaikalla. Taulukkoon 

on raportoitu ainoastaan voimaharjoitteluryhmän harjoittelu ja muutokset. nh=niskahartia. 

Symbolit: + kasvu, – väheneminen, 0 ei muutosta, → progressio 

 

Tutkimus Tutkittavat Voimaharjoittelu Välineet Tuloksia 

Sjögren 

ym. 2005 

Alaselkäoireiset 

toimistotyöntekijät 

n. 5 min/päivä 

6 dynaamista liikettä 

20 x 30 % 1RM 

Fysioterapeutin 

neuvontaa 

15 viikkoa 

Kuntosalilaitteet Alaselän oireet – 

Sjögren 

ym, 2006 

Toimistotyöntekijät n. 5 min/päivä 

6 dynaamista liikettä 

20 x 30 % 1RM 

Fysioterapeutin 

neuvontaa 

15 viikkoa 

Kuntosalilaitteet Subjektiivinen 

fyysinen 

hyvinvointi + 

Yleinen 

hyvinvointi 0 

Psykososiaalinen 

toimintakyky 0 

Blangsted 

ym. 2008 

Toimistotyöntekijät Nh-seutu ja kädet 

3 x 20 min/viikko 

2–3 x 10–15 (kuorman 

lisäys, jos yli 15) 

n. 50 % 1RM 

Ergometrilla 10 x 15–30 

s maksimaalisesti 

1 vuosi 

Käsipainot Nh-oireet 

verrattuna 

verrokkiryhmään – 

Työkykyindeksi ja 

poissaolot 0 

Pedersen 

ym. 2009 

Toimistotyöntekijät Nh-seutu Dynaamiset 

liikkeet 

3 x/viikko 

2–3 x 10–15 (painon 

lisäys, kun yli 15) 

Isometriset 5 s, 70–80 % 

1RM 

Nopeusvoimasoutu 10 x 

15–30 s maksimaalisesti 

1 vuosi 

Käsipainot Systolinen 

verenpaine – 

Rasva% – 

Kipu – 

Isometrinen voima 

+ 

Andersen 

ym. 2010 

Toimistotyöntekijät Nh-seutu Dynaamiset 

liikkeet 

3 x/viikko 

2–3 x 10–15 (painon 

lisäys kun yli 15) 

Isometriset 5 s, 70–80 % 

1RM 

Ergometrilla 

15 s maksimaalisesti 

1 vuosi 

Käsipainot Kipu verrattuna 

verrokkiryhmään – 

Zavanela 

ym. 2012 

Bussinkuljettajat Koko keho 

3–4 x/viikko 

3 x 10–12 toistoa, 10–

12RM 

24 viikkoa 

Vapaat painot ja 

laitteet 

Kehonkoostumus 0 

Verenpaine – 

Kipu – 

Lihaskestävyys + 

Liikkuvuus + 

Poissaolot – 

 

Gram ym. 

2014 

Toimistotyöntekijät Nh-seutu 

3 x/viikko 

4 liikettä 

20RM→8RM 

20 viikkoa 

Käsipainot Kipu verrattuna 

verrokkiin – 

Päänsärkypäivät – 
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Voimaharjoittelu on työpaikalla toteutetuissa tutkimuksissa kohdistettu usein 

niskahartiaseudulle ja muulle ylävartalolle (esim. Pedersen ym. 2009). Teho harjoittelussa on 

ollut melko kevyttä, joskin joissakin liikkeissä on käytetty myös suuria kuormia (esim. 

Andersen ym. 2010). Harjoittelua on tehty kolmesta kerrasta (esim. Blangsted ym. 2008) viiteen 

(esim. Sjögren ym. 2005) kertaan viikossa. Harjoittelu on sovitettu työpäivän lomaan, jolloin 

harjoitusten kesto on ollut lyhyt: esimerkiksi Sjögrenin ym. (2005) tutkimuksessa tutkittavat 

harjoittelivat vain noin viiden minuutin mittaisilla harjoituksilla, ja Blagstedin ym. (2008) 

tutkimuksessa kolme kertaa viikossa toteutettavalle harjoitukselle tuli pituutta 20 minuuttia. 

Harjoittelu on toteutettu yleensä kuntosalilaitteita (esim. Sjögren ym. 2005) tai käsipainoja 

(esim. Blangsted ym. 2008) vastuksina käyttäen, mutta myös helppokäyttöisiä ja edullisia 

välineitä on käytetty (Sundstrup ym. 2013). Kuntosalia ei ole aina eikä useinkaan työpaikalla 

käytettävissä, minkä vuoksi voimaharjoittelu työpaikalla voi vaatia soveltamista käytettävien 

välineiden suhteen. 

4.2.2 Subjektiiviset kokemukset, työkyky ja kipu työpaikalla harjoiteltaessa 

Työpaikalla toteutettu voimaharjoittelu voi vaikuttaa työntekijöiden subjektiiviseen fyysiseen 

hyvinvointiin (Sjögren ym. 2006), työkykyyn (Sundstrup ym. 2014), kipuun (Pedersen ym. 

2009, Andersen ym. 2010, Zavanela ym. 2012, Gram ym. 2014, Sena ym. 2015) ja jaksamiseen 

(Sena ym. 2015). Esimerkiksi Sundstrupin ym. (2014) tutkimuksessa voimaharjoitelleilla 

kivusta kärsineillä teurastamotyöntekijöillä työkykyindeksi oli kymmenen viikon 

harjoitusjakson jälkeen merkitsevästi parempi kuin ergonomiaa harjoitelleella ryhmällä. Ero 

johtui suureksi osaksi ergonomiaryhmän työkyvyn heikkenemisestä, jota 

voimaharjoitteluryhmällä ei tapahtunut. Työpaikalla tehdyn aerobisen ja voimaharjoittelun 

vaikutukset voivat olla myös kauaskantoisia: Pohjosen ja Rannan (2001) tutkimuksessa viiden 

vuoden seurannassa työkykyindeksi heikkeni noin kolme kertaa nopeammin kontrolliryhmällä 

kuin harjoitusryhmällä. 

Sjögren ym. (2006) havaitsivat, että noin 25 minuuttia viikossa voimaharjoitelleilla 

toimistotyöntekijöillä subjektiivinen fyysinen hyvinvointi lisääntyi, vaikka se oli tutkittavilla 

korkealla tasolla jo lähtötilanteessa. Yleisessä hyvinvoinnissa ja psykososiaalisessa 
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toimintakyvyssä ei sen sijaan tapahtunut muutoksia. Psykososiaalinen toimintakyky piti 

sisällään muun muassa stressiin, työilmapiiriin ja mielialaan liittyviä muuttujia, ja yleinen 

hyvinvointi koostui tyytyväisyydestä elämään ja elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. 

Harjoittelu oli kevyttä (30 % 1RM) ja kohdistui dynaamisilla liikkeillä koko kehoon. 

Tutkittavat saivat toteuttaa harjoittelua silloin, kun halusivat vastapainoa paikallaan olevalle 

työlle ja monotonisille työskentelyasennoille.  

Subjektiivisten tuntemusten, työkykyisyyden ja väsymisen kartoittamisessa on tutkimuksissa 

käytetty apuna erilaisia mittareita (Sjögren ym. 2006, Blangsted ym. 2008, Sundstrup ym. 2014, 

Sena ym. 2015, Mailey ym. 2017). Esimerkiksi työkykyindeksillä voidaan määrittää työkyky 

seitsemän numeerisella asteikolla arvioitavan kohdan summana (Ilmarinen 2007). Arvioitavia 

kohtia ovat esimerkiksi nykyinen työkyky verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan (0–10) ja 

työkyky suhteessa työn vaatimuksiin (2–10) (Ilmarinen 2007). Sena ym. (2015) määrittivät 

väsymystä muokatun POMS-kyselyn (Profile of Mood State) avulla, jossa viimeisen seitsemän 

päivän aikaisia tuntemuksia, kuten väsymystä ja masentuneisuutta, arvioidaan numeerisesti. 

Maileyn ym. (2017) tutkimuksessa energiaa, jännitystä, väsymystä ja tyyneyttä arvioitiin 

ADACL-kyselyllä (Activation-Deactivation Adjective Checklist) 4-portaisen Likert-asteikon 

avulla, väsymystä FSI-kyselyllä (Fatigue Symptom Inventory) ja kokemuksia interventiosta 

erilaisten väittämien avulla asteikolla 1–5.  Sjögren ym. (2006) käyttivät fyysisen ja yleisen 

hyvinvoinnin sekä psykososiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa kuvailevaa visuaalista 

asteikkoa 0–100. Monissa kyselyissä käytetään Likertin asteikkoja (Mailey ym. 2017, 

Edwardson ym. 2018) tai esimerkiksi asteikkoa 0–5, kuten tekivät Pohjonen ja Ranta (2001) 

selvittäessään työntekijöiden koettua terveyttä. Työntekijöiden subjektiivisia kokemuksia 

työpaikalla toteutetusta voimaharjoittelusta voi olla hyvä kartoittaa, jotta voidaan arvioida 

kyseisen harjoitusmuodon käytännön hyödyllisyyttä. 

4.2.3 Taukojen ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia työntekoon 

Voimaharjoittelu voi parantaa kognitiivisia toimintoja akuutisti (esim. Wilke ym. 2019) ja myös 

kroonisesti (Northey ym. 2017, Soga ym. 2018). Voimaharjoittelun on tutkittu vaikuttavan 

akuutisti kognitiivisista toiminnoista mm. ”inhiboivan hallinnan” osa-alueeseen, jonka avulla 
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ohitetaan merkityksettömät ärsykkeet (Soga ym. 2018), prosessointinopeuteen (Chang & Etnier 

2009) ja suunnittelun laatuun (Chang ym. 2012b). Toisaalta on myös tutkimuksia, joissa 

voimaharjoitus ei ole akuutisti parantanut kognitiivisia kykyjä, kuten tarkkaavaisuutta (Dunsky 

ym. 2017). Liikunnan myötä tapahtuva aineenvaihdunnan kasvu ja hermoston aktiivisuus 

aiheuttavat aivojen verenkierron lisääntymisen useiden mekanismien kautta (Querido & Sheel 

2007, Ogoh & Ainslie 2009). Tarkat mekanismit aivojen aktiivisuuden lisääntymiselle akuutin 

harjoituksen seurauksena eivät kuitenkaan ole selvillä (Herold ym. 2020). 

Työnteon tauotus vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen (Henning ym. 

1997, Galinsky ym. 2007). Esimerkiksi Galinskyn ym. (2007) tutkimuksessa työntekijät 

pystyivät suuremmasta taukojen määrästä (+ 4 x 5 min) huolimatta samaan työmäärään. 

Tietokonetyöskentelijöillä päivällä ja alkuiltapäivästä sekä henkisen, emotionaalisen (Boucsein 

& Thum 1997) että fyysisen (Henning ym. 1997) palautumisen kannalta parhaita ovat lyhyet 

tauot (30 s, 3 min tai 7,5 min). Edullista on, jos työntekijät saavat itse tauottaa työskentelynsä 

(Tucker 2003). 

Työpäivään lisätyllä fyysisellä aktiivisuudella saatetaan saavuttaa lisähyötyjä: esimerkiksi 

kolmen minuutin intensiivisen nyrkkeilysarjan kahden tunnin työnteon jälkeen on todettu 

parantavan päätöksentekoa verrattuna tavanomaiseen tauon pitämiseen (Wollseiffen ym. 2016). 

Bergouignanin ym. (2016) tutkimuksessa liikunnalliset tauot olivat koetun energiatason ja 

elinvoiman kannalta parempia verrattuna istumiseen, joka keskeytettiin vain pieniksi hetkiksi. 

Kun kestävyystyyppistä liikuntaa toteutettiin päivän aikana viiden minuutin pätkissä, 

positiiviset vaikutukset kestivät läpi päivän, kun taas yhtäjaksoisen aamuharjoituksen vaikutus 

katosi nopeasti (Bergouignan ym. 2016). Istumisen vähentämisellä töissä voi olla positiivisia 

vaikutuksia työsuoritukseen, työhön sitoutumiseen, työhön liittyvään väsymykseen, 

levottomuuteen ja elämänlaatuun (Edwardson ym. 2018). 
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5 MIKSI TEHDÄ VOIMAHARJOITTELUA – LIHASVOIMA JA 

TERVEYSHYÖDYT 

5.1 Voimaharjoittelusuositukset 

Suomalaiset terveyden edistämiseen tähtäävät liikuntasuositukset antavat ohjeet siitä 

liikkumisen määrästä, joka viikossa tulisi harjoittaa kestävyyttä, lihaskuntoa ja liikehallintaa 

(UKK-instituutti 2019). Suositukset on laadittu Yhdysvaltain terveysviraston laatimien vuonna 

2018 päivitettyjen suositusten pohjalta, jotka taas perustuvat laajaan, tieteelliseen 

kansainväliseen näyttöön. Vuonna 2019 suositukset muuttuivat liikuntapiirakasta aikuisten 

liikkumisen suositukseksi (kuva 9). Liikuntasuosituksen mukaan aikuisen (18–64 vuotta) tulisi 

harrastaa lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää harjoittelua ainakin kaksi kertaa viikossa 

suuria lihasryhmiä kuormittamalla. Esimerkkeinä mainitaan ryhmäliikunta, kuntosali, 

pallopelit, raskaat pihatyöt ja porraskävely. Kestävyysliikunnan osalta suositus viikoittaiseksi 

reippaan liikunnan määräksi on vähintään 2 h 30 min tai vaihtoehtoisesti rasittavan liikunnan 

määräksi 1 h 15 min. Uusissa suosituksissa ei mainita enää minimimääräksi kymmentä 

minuuttia, vaan ”muutaman minuutin pätkät kerrallaan riittävät”. Lisäksi kehotetaan 

liikuskelemaan kevyesti ”mahdollisimman usein” ja pitämään taukoja ”aina kun voi”. (UKK-

instituutti 2019.) 
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KUVA 9. UKK-instituutin uusi aikuisten liikkumisen suositus vuodelta 2019. (UKK-instituutti-

2019) 

American college of sports medicine (ACSM) on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka 

päätavoitteena on terveyden edistäminen (ACSM 2019). ACSM on luonut niin ikään näyttöön 

perustuvat suositukset muun muassa voimaharjoittelulle (ACSM 2014, 185). ACSM:n mukaan 

terveyden edistämiseen tähtäävän voimaharjoittelun tavoitteena tulisi olla päivittäisten toimien 

(activities of daily living = ADL) tekeminen fysiologisesti helpommiksi sekä kroonisten 

sairauksien ja terveydentilojen ehkäisy, helpottaminen ja hoito (ACSM 2014, 181). 

Voimaharjoittelusuositukset tähtäävät terveyden ja yleisen kunnon kehittämiseen, eivätkä 

varsinaisesti painota lihaksen kehittymistä (ACSM 2014, 181). 
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ACSM:n suositusten mukaan jokaista päälihasryhmää tulisi harjoittaa 2–3 kertaa viikossa 

(ACSM 2014, 185). Tehoksi suositellaan aloittelijoille ja keskitasoisille 60–70 % ja kokeneille 

vähintään 80 % 1RM:sta. Suositus toistomääräksi voiman ja tehon lisäämiseen on 8–12; keski-

ikäisille ja vanhemmille harjoittelua aloittaville tehokkaaksi todetaan 10–15 toistoa. Sarjojen 

määräksi suositellaan 2–4, mutta tässäkin vähemmän eli yksi sarja voi olla tehokas aloittelijoille 

ja vanhemmille. Harjoittelun olisi hyvä vaikeutua progressiivisesti kuormaa ja/tai toistoja ja/tai 

frekvenssiä lisäämällä. (ACSM 2014, 185.) 

5.2 Voimaharjoittelusuositusten toteutuminen 

Suomalaisten liikkumista ja fyysistä kuntoa on tutkittu erilaisilla väestötutkimuksilla. Tietoa on 

saatu esimerkiksi Suomi100 Kunnonkartta -tutkimuksesta, Terveys 2011 -tutkimuksesta, 

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta, LIITU 2016 -tutkimuksesta sekä 

Puolustusvoimien ja Move! -mittausten aineistoista (Husu ym. 2018). Näiden aineistojen 

pohjalta Husu ym. (2018) kokosivat koko väestön liikkumistilanteesta kertovan raportin. 

Raportin mukaan suomalaiset aikuiset viettävät valveillaoloajastaan suuren osan – 8 tuntia 40 

minuuttia – istuen tai maaten (Husu ym. 2018). Liikuntasuositukset toteutuvat vain pienellä 

osalla väestöstä: lihaskuntosuositusten mukaan liikkuu noin 17 %, kestävyyssuositusten 

mukaan noin 20 % ja koko suositukset täyttää ainoastaan vajaa 11 % aikuisväestöstä (Husu ym. 

2018, kuva 10). 
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KUVA 10. Terveysliikuntasuositusten toteutuminen vuonna 2015. Aineisto ATH-

tutkimuksesta, kuva mukailtu lähteestä Bennie ym. 2017. (Husu ym. 2018.) 

Suositusten täyttymisen tulokset ovat alun perin ATH-tutkimuksen aineistosta, jonka pohjalta 

Bennie ym. (2017) kirjoittivat tutkimusartikkelin. Liikkumismäärät perustuivat 69 032 

suomalaisen aikuisen itse raportoituihin määriin. Tutkimuksessa havaittiin koko aikuisväestön 

voimaharjoittelusuositusten 17 %:n toteutumismäärän lisäksi, että niiden toteuttaminen väheni 

ikääntyessä. Esimerkiksi 18–24-vuotiaista riittävästi voimaharjoittelua teki 34,6 %, 25–44-

vuotiaissa määrä oli noin kymmenen prosenttiyksikköä pienempi (24 %), ja vanhimmassa 

ikäryhmässä eli ≥ 75-vuotiaissa voimaharjoittelusuositukset täytti ainoastaan 5,4 %. (Bennie 

ym. 2017.) Koko liikuntasuositusten osalta heikommin suositukset täyttivät ikääntyneiden 

lisäksi terveytensä matalaksi arvioineet, matalammin kouluttautuneet, ylipainoiset ja lihavat. 

Tutkijat vertasivat suomalaisten lihaskuntosuositusten täyttämismäärään muiden maiden 

vastaaviin, ja totesivat, että lihaskuntosuositusten täyttäminen on Suomessa joidenkin 

tutkimusten mukaan jopa matalampaa kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa (Bennie ym. 

2017). Vuonna 2011 yhdysvaltalaisista aikuisista lihaskuntoa harjoittikin riittävästi 29,3 % 

(Harris ym. 2013), eli 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin suomalaisista. 
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5.3 Voimaharjoittelun hyötyjä fyysiselle terveydelle 

Yleisesti ottaen monille kansansairauksille altistavat tekijät ovat pitkälti samoja tekijöitä, ja 

niihin on ainakin osittain mahdollista vaikuttaa elintavoilla. Sepelvaltimotaudin biologisiin 

vaaratekijöihin kuuluvat muun muassa lihavuus, suuri kokonais- ja LDL-kolesteroli (low-

density lipoprotein), pieni HDL-kolesteroli (high-density lipoprotein), korkea verenpaine ja 

korkea veren glukoosipitoisuus tai diabetes (Vuori & Kesäniemi 2016). Liikkumattomuus ja 

ylipaino ovat suurimmat tyypin 2 diabeteksen riskitekijät (Eriksson 2016). Metabolisessa 

oireyhtymässä insuliiniresistenssillä eli insuliinin odotettua pienemmällä verensokeria 

laskevalla vaikutuksella (MOT-sanakirja 2019), vatsan alueen rasvalla ja lihavuudella on suuri 

rooli (Vuori ym. 2016). Lihavuus johtuu kulutusta suuremmasta energiansaannista ja 

sairastuttaa erityisesti kahdesta syystä: kohonneen verenpaineen sekä huonomman sokeri- ja 

rasva-aineenvaihdunnan takia (Fogelholm & Kaukua 2016). Voimaharjoittelulla voidaan 

mahdollisesti vaikuttaa useisiin yllä mainittuihin tekijöihin. 

5.3.1 Aineenvaihdunta ja kehonkoostumus 

Teoreettisesti 1 kg lisää lihasta lisää lepoaineenvaihduntaa noin 21 kcal päivässä (Strasser & 

Schibersberger 2011). Lisäksi akuutisti syntyneet mikrotraumat vaativat korjautuakseen 

energiaa (Westcott ym. 2012). Esimerkiksi Hedenin ym. (2011) tutkimuksessa tutkittavat 

harjoittelivat kymmentä liikettä sarja- ja toistomäärillä 3 x 10 tai 1 x 10, ja molemmilla ryhmillä 

lepoenergiankulutus kasvoi 24, 48 ja 72 tuntia harjoituksen jälkeen noin 5 % eli noin 95 kcal 

(Heden ym. 2011). Westcottin ym. (2012) mukaan kohonnut lepoaineenvaihdunta on suurin 

syy rasvamassan vähenemiseen. He tiivistävät tutkimusten perusteella, että säännöllinen 

harjoittelu kasvattaa lepoenergiankulutusta noin 100 kcal päivässä (Westcott ym. 2012). 

Jokainen 100 kcal päivässä taas tarkoittaa noin 4,7 kg rasvamassaa vuodessa (Wolfe 2006). 

Tämän lisäksi myös itse harjoitus kuluttaa energiaa: esimerkiksi Magosson ym. (2013) 

tutkimuksessa voimaharjoitelleet miehet kuluttivat jalkaprässissä 70 %:lla 1RM:sta neljä sarjaa 

ja kymmenen toistoa tehdessään keskimäärin noin 46 kcal energiaa (Magosso ym. 2013). 
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Lukemattomat interventiotutkimukset osoittavat, että voimaharjoittelulla voidaan vaikuttaa 

positiivisesti kehon koostumukseen (Fleck & Kraemer 2014, 110–113). Voimaharjoittelulla 

voidaan lisätä rasvatonta massaa ja vähentää rasvan osuutta kehosta (Fleck & Kraemer 2014, 

110–113). Fleckin ja Kraemerin (2014) kokoomien tulokset samassa muodossa ilmoittaneiden 

(56–59 kpl) artikkeleiden perusteella 6–24 viikon voimaharjoittelulla voidaan lisätä rasvatonta 

kehon massaa keskimäärin noin 1,7 kg ja vähentää rasvaprosenttia -2,2 prosenttiyksikköä. 

Lihavuudesta kärsivillä voimaharjoittelu on tehokas keino kehonkoostumuksen muuttamisessa 

(Strasser & Schibersberger 2011). 

Luurankolihas on tärkein elin glukoosin ja triglyseridien hävittämisessä, ja lihasmassan kasvu 

voikin vaikuttaa positiivisesti myös metabolisten riskitekijöiden vähentämiseen (Strasser & 

Schibersberger 2011). Insuliiniherkkyys voi diabeetikoilla kehittyä voimaharjoittelun myötä 

(Brooks ym. 2007) ja uuden meta-analyysin mukaan erityisesti kovatehoinen voimaharjoittelu 

liittyy HbA1c:n (glykolysoitunut hemoglobiini) vaimentamiseen ja insuliinin vähenemiseen 

(Liu ym. 2019). Vaikka voimaharjoittelun vaikutukset diabeteksen ehkäisyssä ei-diabeetikoilla 

ovat epäselvät (Williams ym. 2007), seurantatutkimukset kuitenkin osoittavat, että 

voimaharjoittelu saattaa liittyä vähäisempään diabeteksen sairastamiseen (Grøntved ym. 2012). 

Grøntvedin ym. (2012) tutkimuksessa seurattiin 18 vuoden ajan 32 002:a iältään 40–75-

vuotiasta miestä, ja tuloksena oli, että voimaharjoittelu vähensi merkitsevästi riskiä 

diabetekselle riippumatta aerobisesta harjoittelusta. Lihasvoiman ja metabolisen oireyhtymän 

prevalenssin väliltä löydettiin poikkileikkaustutkimuksessa 20–75-vuotiailta miehiltä niin 

ikään käänteinen yhteys, joka kuitenkin hävisi, kun huomioon otettiin aerobinen kunto (Jurca 

ym. 2004). Matala- ja kohtalaiskuntoisilla miehillä lihasvoima kuitenkin antoi lisähyötyä 

verrattuna pelkkään aerobiseen kuntoon. (Jurca ym. 2004.) 

Näiden tutkimusten perusteella kehonkoostumuksen lisäksi voimaharjoittelu saattaa vaikuttaa 

positiivisesti aineenvaihduntaan liittyviin sairauksiin kuten 2. tyypin diabetekseen ja 

metaboliseen oireyhtymään, erityisesti heikompikuntoisilla tai niillä, joilla on riskitekijöitä tai 

jo todettu sairaus. 
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5.3.2 Verenpaine ja veren rasvat 

Kohonnut verenpaine on riskitekijä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille (Kukkonen-

Harjula & Rauramaa 2016) ja sen laskemisella voidaan vaikuttaa muun muassa 

sepelvaltimotaudin riskiin (Strasser & Schibersberger 2011). Kohonneilla veren rasva-arvoilla 

on selvä yhteys sepelvaltimotautiin, mutta vaikutus myös muihin kroonisiin tauteihin kuten 

metaboliseen oireyhtymään ja 2. tyypin diabetekseen (Gordon ym. 2014). 

Cornelissenin ja Smartin (2014) laajassa systemaattisessa review-artikkelissa ja meta-

analyysissä tutkittiin kestävyys- (59 kpl), dynaamisen (13 kpl) ja isometrisen (5 kpl) voima- ja 

yhdistetyn (4 kpl) harjoittelun vaikutuksia verenpaineeseen. Tulosten perusteella kaikki 

harjoitusmuodot paitsi yhdistetty harjoittelu vähensivät merkitsevästi systolista verenpainetta 

ja kaikki harjoitusmuodot laskivat merkitsevästi diastolista verenpainetta. Isometrisen 

voimaharjoittelun vaikutus systoliseen verenpaineeseen oli suurin, mutta tutkimusten määrä 

tästä aiheesta oli vähäinen. Hypertensiivisillä kestävyysharjoittelu oli voimaharjoittelua 

tehokkaampaa. (Cornelissen & Smart 2014.) Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun 

vaikutus yhdessä saattaa verenpainetautia sairastavilla tai pre- ja hypertensiivisillä olla 

terveyden kannalta parempi pelkän voimaharjoittelun tai lihasvoiman sijaan (Artero ym. 2011, 

Schroeder ym. 2019). Runsaasti harjoittelevilla kestävyys vaikuttaisi olevan tehokkaampi 

harjoitusmuoto, sillä voimalajien urheilijoilla on todettu olevan suuremmat verenpaineet kuin 

kestävyyslajien urheilijoilla (Berge ym. 2015). Jos tarkastellaan pelkästään voimaharjoittelua, 

se on tehokkainta prehypertensiivisillä (systolinen verenpaine 120–139 mmHg tai diastolinen 

80–89 mmHg (Maslow ym. 2010)) verrattuna hypertensiivisiin tai normaalin verenpaineen 

omaaviin (Cornelissen & Smart 2014), joskin merkitsevä yhteys tässäkin tapauksessa voi 

hävitä, kun huomioon otetaan aerobinen kunto (Maslow ym. 2010). Kumulatiivisen tarkastelun 

perusteella dynaamisen voimaharjoittelun tulokset ovat olleet merkitseviä vuodesta 2007 

systolisen ja vuodesta 1997 diastolisen paineen osalta. (Cornelissen & Smart 2014.) 

Kelleyn ja Kelleyn (2009) meta-analyysin mukaan voimaharjoittelu vähentää 

kokonaiskolesterolia, LDL-kolesterolia, triglyseridejä ja kokonaiskolesteroli-HDL-kolesteroli-

suhdetta. HDL-kolesterolissa sen sijaan ei havaittu tilastollisesti merkitsevää kasvua. Heidän 
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käsittelemänsä tutkimukset olivat RCT-tutkimuksia, jotka oli tehty aikuisille miehille ja 

naisille. Voimaharjoittelua tehtiin tutkimuksissa keskimäärin noin kolme kertaa viikossa 70 % 

teholla 1RM:sta, noin 12 toistolla ja yhdeksällä liikkeellä. Heidän mukaansa voimaharjoittelu 

tuottaa suuremman laskun LDL-kolesterolissa kun teho on kovempi. (Kelley & Kelley 2009.) 

Poikkileikkaustutkimusten mukaan suurempi lihasvoima ei ole yhteydessä parempaan 

lipidiprofiiliin miehillä ja naisilla, paitsi HDL-kolesterolin osalta miehillä (Kohl ym. 1996), ja 

pienempi riski hyperkolesterolemialle on vain runsaasti voimaharjoittelevilla (4–7 h/vko) 

(Tucker & Silvester 1996).  

Vaikuttaisi siltä, että voimaharjoittelulla saattaa olla vaikutus erityisesti diastoliseen 

verenpaineeseen. Suurin hyöty voimaharjoittelusta näyttäisi olevan niille, joilla verenpainetasot 

ovat koholla. Voimaharjoittelun saattaa vaikuttaa positiivisesti veren rasva-arvoihin, mutta 

aiheesta tehty tutkimus on saanut osakseen kritiikkiä (Braith & Stewart 2006, Fleck & Kraemer 

2014), ja laadukasta tutkimusta tarvitaan lisää. 

5.3.3 Luusto 

Arvioidaan, että Suomessa tapahtuu vuosittain 30 000–40 000 luun murtumaa, joissa yhtenä 

syynä on luun haurastuminen (Käypä hoito 2018).  Voimaharjoittelulla voi olla luustoon 

vaikutuksia, joita ei voida aerobisella ja muilla harjoittelumuodoilla saavuttaa (Gómez-Cabello 

ym. 2012, Westcott ym. 2012, Gregov & Salaj 2014, Hong & Kim 2018,). Tehokasta luuston 

kannalta näyttäisi olevan harjoittelu, jossa kohdataan suuria voimia (GRF) ja jossa ulkoinen 

kuorma on arkipäiväisessä elämässä kohdattavia kuormia suurempi (Gregov & Salaj 2014, 

Hong & Kim 2018). Esimerkiksi Zehnackerin ja Bemis-Doughertyn (2007) review-artikkelin 

mukaan voimaharjoittelu lisää luun mineraalitiheyttä (BMD) postmenopausaalisilla 

(kuukautisten loppumisen jälkeinen (MOT-sanakirja 2019)) naisilla alueen mukaan, kun 

kuorma on korkea (70–90 % 1RM), toistoja on 8–12 ja sarjoja 2–3. Verrattuna esimerkiksi 

aerobiseen harjoitteluun, jossa kuormat ovat pieniä, voima- ja plyometrinen harjoittelu 

voivatkin olla tehokkaampia luun massan lisäämisessä (Gregov & Salaj 2014). Muutokset 

näyttävät kuitenkin olevan riippuvaisia ainakin luun sijainnista (Kerry m. 1996, Almstedt ym. 

2011), lähtötasosta (Sinaki ym. 1996) ja käytetyn kuorman suuruudesta (Sinaki ym. 1996, 
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Almstedt ym. 2011). Täytyy myös huomioida, että tutkimuksissa luun vahvuuden mittarina 

käytetään usein pelkkää BMD:ä, vaikka luukudos on rakenteeltaan monimutkainen ja sen 

vahvuuteen vaikuttavista monista tekijöistä (esim. kollageenin ominaisuudet ja luun geometria) 

mikä tahansa voi itsenäisesti, ilman muutosta BMD:ssä, vaikuttaa riskiin saada murtuma 

(Fonseca ym. 2014). 

Harjoittelun vaikutuksia luustoon on tutkittu erityisesti postmenopausaalisilla naisilla 

luultavasti siksi, että naisilla luun mineraalitiheys vähenee kiihtyvällä vauhdilla 50–59 

ikävuodesta alkaen (Warming ym. 2002) ja vähentynyt luun mineraalitiheys lisää riskiä 

osteoporoottisille murtumille (Kanis 2002). Kerrin ym. (1996) mukaan postmenopausaalisten 

naisten luun massaa voidaan merkitsevästi lisätä voima- muttei kestävyysharjoittelulla. 

Miehillä mineraalitiheyden huippuarvo on useimmassa osissa luustoa 12–25 % suurempi kuin 

naisilla (Warming ym. 2002). Bolam ym. (2013) tutkivat review-artikkelissaan 

voimaharjoittelun vaikutuksia BMD:iin keski-ikäisillä ja tätä vanhemmilla miehillä. 

Tutkimukset vaihtelivat melko paljon laadultaan, asetelmaltaan ja tuloksiltaan, mutta 

suurimmassa osassa tutkimuksia voimaharjoittelu kuitenkin vaikutti merkitsevästi BMD:iin. 

Tutkijoiden mukaan voimaharjoittelu yksin tai törmäyksiä sisältävien lajien kanssa yhdessä oli 

luuston kannalta paras, kun taas kävelyn vaikutus ei ollut suuri. (Bolam ym. 2013.) Almstedt 

ym. (2011) huomasivat, että BMD muuttui 24 viikon voimaharjoittelun aikana nuorilla miehillä 

2,7–7,7 % ja naisilla -0,8–1,5 % luusta riippuen. Harjoittelua tehtiin 67–95 % teholla 1RM:sta 

kolmena päivänä viikossa (Almstedt ym. 2011). 

5.3.4 Fyysinen toimintakyky 

Voimaharjoittelulla voidaan vaikuttaa niin työikäisten kuin vanhempienkin ihmisten 

toimintakykyyn. Työpaikalla toteutettujen voimaharjoitteluinterventioiden seurauksena kivun 

esiintyvyys (Zavanela ym. 2012, Sena ym. 2015) ja voimakkuus (Andersen ym. 2010) sekä 

väsymys (Sena ym. 2015) ovat vähentyneet, alaselän (Sjögren ym. 2005) ja niskahartiaseudun 

oireet (Blangsted ym. 2008, Gram ym. 2014), hartioiden ja alaselän kipu (Pederson ym. 2009) 

ja päänsäryn voimakkuus ja esiintyvyys (Gram ym. 2014) ovat vähentyneet, työkyvyn 
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heikkeneminen on estynyt (Sundstrup ym. 2014) ja subjektiivinen fyysinen hyvinvointi 

lisääntynyt (Sjögren ym. 2006).  

Lihasvoiman merkitys korostuu ikääntyessä, sillä vanhetessa voimataso laskee (Häkkinen & 

Häkkinen 1991), mutta päivittäisten askareiden, esimerkiksi esineen nostamisen, 

suorittamiseen vaadittava voima pysyy samana. Voimaharjoittelulla voidaan vaikuttaa 

toiminnalliseen suorituskykyyn, kuten kävelynopeuteen (Schlicht ym. 2001, Kalapotharakos 

ym. 2005, Holviala ym. 2006) ja tuolilta nousuun (Kalapotharakos ym. 2005). Alaraajojen 

voimalla ja voimaharjoittelulla on merkitys kaatumisten ehkäisyssä muun harjoittelun kuten 

tasapaino- ja kävelyharjoittelun yhteydessä (Clemson ym. 2012, Ishigaki ym. 2014).  

Näiden tutkimusten perusteella voimaharjoittelulla voi olla positiivinen vaikutus työkykyyn ja 

siihen liittyviin tekijöihin, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kipuun ja oireisiin, sekä rooli 

fyysisen toimintakyvyn parantamisessa ja kaatumisten ehkäisyssä vanhemmilla ihmisillä.
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6 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA HYPOTEESIT 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia, saavutetaanko yhdessä ja kahdessa 

osassa samana päivänä toteutetulla voimaharjoittelulla yhtä suurta lihasvoiman kasvua. Tämän 

lisäksi haluttiin selvittää, ovatko nämä kaksi voimaharjoittelutapaa yhtä suurta akuuttia 

väsymystä aiheuttavia ja siten voiman kasvua mahdollistavia tapoja harjoitella. Kolmantena 

tutkittiin työpaikalla tapahtuvan yhdessä ja kahdessa osassa toteutetun harjoittelun vaikutuksia 

terveyteen liittyviin muuttujiin eli työkykyyn, verenpaineeseen ja koettuun kipuun. Lisäksi 

selvitettiin tutkittavien kokemuksia työpaikalla yhdessä ja kahdessa osassa toteutettavasta 

voimaharjoittelusta suhteessa työssä jaksamiseen, keskittymiseen, vireyteen, työn 

tehokkuuteen, työnteon häiriintymiseen ja ajankäyttöön. 

Tutkimuskysymys 1. Ovatko yhdessä ja kahdessa osassa toteutettu voimaharjoittelu yhtä 

tehokkaita tapoja kasvattaa lihasvoimaa? 

Hypoteesi: Kyllä. 

Perustelut: Harjoitusvolyymin ollessa sama harjoitusfrekvenssin ei ole todettu olevan voiman 

kasvun kannalta oleellinen tekijä (Grgic ym. 2018, Ralston ym. 2018). Shiaun ym. (2018) 

tutkimuksessa yhdessä ja kolmessa osassa harjoittelu ei tuottanut merkitsevää eroa voimassa. 

Tutkimuskysymys 2. Aiheuttavatko yhdessä ja kahdessa osassa toteutettu voimaharjoittelu 

yhtä suurta ja voiman kasvun kannalta riittävää akuuttia kuormitusta? 

Hypoteesi: Kyllä.  

Perustelut: Harjoittelun kokonaisvolyymi on harjoitusfrekvenssiä tärkeämpi tekijä voiman 

kasvun kannalta (Colquhoun ym. 2018, Grgic ym. 2018, Ralston ym. 2018), joten voidaan 

olettaa, että samalla volyymillä harjoiteltaessa yhdessä tai kahdessa osassa voiman kasvu on 

samanlaista. Voiman kasvu on mahdollista mekaanisen kuormituksen ollessa riittävän suuri 
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(Wackerhage ym. 2019) ja yhdelläkin sarjalla harjoitellen on pystytty saamaan kasvua voimassa 

etenkin aloittelijoilla (Carpinelli & Otto 1998, Bågenhammar & Hansson 2007), joten yhdessä 

ja kahdessa osassa harjoittelu ovat oletettavasti voiman kasvun kannalta riittävän kuormittavia. 

Tutkimuskysymys 3. Vaikuttaako yhdessä ja kahdessa osassa työpaikalla toteutettu 

kehonpainolla ja yksinkertaisilla välineillä tehty voimaharjoittelu työkykyyn, verenpaineeseen 

tai koettuun kipuun? 

Hypoteesi: Kyllä. 

Perustelut: Voimaharjoittelu voi laskea systolista ja ehkä erityisesti diastolista verenpainetta 

(Cornelissen & Smart 2014), mutta spesifisti työpaikalla osissa tehtyjä tutkimuksia ei ole.  

Työpaikalla toteutetun voimaharjoittelun jälkeen työkyky on pysynyt samana (Blangsted ym. 

2008) tai mahdollisesti parantunut (Sundstrup ym. 2014). Työpaikalla toteutettu harjoittelu voi 

vähentää kipua (Pedersen ym. 2009, Andersen ym. 2010, Zavanela ym. 2012, Gram ym. 2014, 

Sena ym. 2015), niska-hartiaseudun oireita (Blangsted ym. 2008) ja alaselän oireita (Sjögren 

ym. 2005). 

Tutkimuskysymys 4. Vaikuttavatko yhdessä ja kahdessa osassa työpaikalla toteutettu 

voimaharjoittelu koettuun työssä jaksamiseen, keskittymiseen, vireyteen, työn tehokkuuteen, 

työnteon häiriintymiseen tai ajankäyttöön? Onko ryhmien välillä eroa näissä muuttujissa? 

Hypoteesi: Kyllä. 

Perustelut: Voimaharjoittelu voi parantaa akuutisti ja kroonisesti kognitiivisia toimintoja 

(Northey ym. 2017, Soga ym. 2018, Wilke ym. 2019). Fyysisen aktiivisuuden lisääminen 

työpäivään voi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi jaksamiseen, työsuoritukseen ja 

päätöksentekoon (Bergouignan ym. 2016, Wollseiffen ym. 2016, Edwardson ym. 2018). 

Työpäivään lisättyjen taukojen ei ole todettu heikentävän työtehokkuutta vaan lisäävän sitä 

(Galinsky ym. 2007). Fyysisesti aktiivisten taukojen positiiviset vaikutukset jaksamiseen 

kestävät pidempään, kun liikuntaa toteutetaan pitkin työpäivää (Bergouignan ym. 2016), joten 
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eron voidaan odottaa löytyvän kahdessa osassa harjoittelevien eduksi. Toisaalta työnteko 

saattaa häiriintyä ja ajankäytössä olla enemmän ongelmia kahdessa osassa harjoittelevilla, sillä 

toinen harjoituksista toteutetaan kesken työpäivän.
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7 MENETELMÄT 

7.1 Tutkittavat 

Tutkimukseen haettiin tutkittaviksi passiivista työtä tekeviä perusterveitä ja harjoittelemattomia 

25–40-vuotiaita miehiä Jyväskylässä toimivista yrityksistä. Rekrytointi suoritettiin ottamalla 

yhteyttä suoraan yrityksiin sähköpostin, viestin tai puhelimen välityksellä. Yrityksen 

työntekijöille lähetettiin sisäisesti yhden sivun mittainen mainoslehtinen. Tutkittavat (tavoite 

n=20) pyrittiin saamaan mukaan käytettävissä olevien resurssien vuoksi korkeintaan kahdesta 

yrityksestä. Yritys otettiin tutkimukseen mukaan, mikäli halukkaita tutkimukseen osallistujia 

oli samassa yrityksessä riittävästi ja voimaharjoittelu yrityksen tiloissa katsottiin mahdolliseksi 

toteuttaa. 

Tutkittavien ikärajaksi asetettiin 25–40 vuotta sen vuoksi, että voimatasoissa ei tapahtuisi 

luonnollisen ikääntymisen myötä kasvua tai heikkenemistä (katso luku 2.4). Tutkittavien 

terveydentila kartoitettiin esitieto- ja terveyskyselyn (liite 1), verenpaine- sekä lepo-EKG-

mittauksen avulla. Kontraindikaatioina tutkimukseen osallistumiselle toimivat sellaiset 

sairaudet ja terveydentilat, joissa voimaharjoittelun tai -testauksen toteuttaminen ei olisi ollut 

turvallista. Pääpiirteittäisenä kriteerinä toimi myös normaali paino (BMI < 30), mutta 

rajatapaukset arvioitiin tilannekohtaisesti. EKG- ja verenpainemittausten tulokset analysoi 

kardiologi, joka teki näiden tulosten pohjalta päätöksen tutkimukseen osallistumisen 

turvallisuudesta kunkin tutkittavan kohdalla. Sisäänottokriteerinä harjoittelun suhteen oli, että 

tutkittavat eivät olleet toteuttaneet voimaharjoittelua viimeisen kuuden kuukauden aikana 

eivätkä kestävyysharjoittelua yli kolmea kertaa viikossa viimeisen kolmen kuukauden aikana. 

Näitä kriteereitä käytettiin, jotta mahdollisen aiemman voimaharjoittelun aiheuttamat 

voimahyödyt olisivat hävinneet, eikä kestävyysharjoittelu ei häiritsisi voimaominaisuuksien 

kehittymistä (Häkkinen ym. 2003) ja tutkittavien joukko olisi homogeeninen 

harjoittelutaustansa suhteen. Rajatapaukset arvioitiin tilannekohtaisesti. Terveyskartoituksiin 

saapui 17 tutkittavaa, harjoittelun aloitti 15 tutkittavaa ja analyyseissä käytettiin lopulta niitä 

14:ää tutkittavaa, jotka osallistuivat harjoitteluun koko tutkimuksen ajan (taulukko 5). 
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TAULUKKO 5. Tutkittavien perustiedot harjoitusjakson alussa. Keskiarvo ± keskihajonta. 

 Yhdessä osassa (A, n=7) Kahdessa osassa (B, n=7) 

Ikä (v) 35,3 ± 4,4 32,4 ± 4,9 

BMI (kg/m2) 24,5 ± 2,7 25,7 ± 3,3 

Jalkaprässi maksimivoima (N) 2615 ± 634 2434 ± 472 

Penkkipunnerrus maksimivoima (N) 652 ± 129 668 ± 126 

Jalkaprässi / kehonpaino (N/kg) 32,9 ± 4,7 30,6 ± 5,5 

Penkkipunnerrus / kehonpaino (N/kg) 8,3 ± 1,5 8,4 ± 1,5 

 

Ennen tutkimuksen alkua tutkittavia informoitiin tutkimuksen kulusta, tutkimustulosten 

käytöstä, tutkimuksen mahdollisesti aiheuttamista haitoista ja epämukavuuksista, 

vakuutusasioista sekä tutkittavan oikeuksista työpaikalla toteutetun infotilaisuuden sekä 

kirjallisen tiedotteen avulla. Tutkittavilta kysyttiin kirjallisesti suostumus tutkimukseen 

osallistumiseen sekä hänestä kerättyjen tietojen ja digitaalisten kuvien käyttöön. Tutkimukselle 

oli Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan antama lausunto. 

7.2 Koeasetelma 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yhdessä ja kahdessa osassa saman päivän aikana 

toteutetun voimaharjoittelun vaikutuksia lihasvoimaan sekä akuuttiin väsymykseen, 

verenpaineeseen ja työntekoon. Tutkimuksesta valmistui tämän lisäksi toinen pro gradu -työ, 

jossa keskityttiin harjoitusintervention aiheuttamiin kehonkoostumusmuutoksiin. Tässä pro 

gradu -työssä ei käydä tarkemmin läpi näitä kehonkoostumusmuutoksia eikä niihin liittyviä 

menetelmiä. 

Tutkimusasetelma muodostui kontrollijaksosta, sitä seuraavasta 11 viikon mittaisesta 

voimaharjoittelujaksosta, joka oli jaettu kolmeen pienempään jaksoon, sekä näitä eri vaiheita 

erottavista testeistä (kuva 11). Terveyskartoituksen ja testeihin tutustumisen jälkeen suoritettiin 
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kontrollitestit. Kontrollijakson pituus oli tutkittavien aikatauluista riippuen 1–2 viikkoa. 

Kontrollijakson avulla pyrittiin todentamaan tutkittavien ominaisuuksien muuttumattomana 

pysyminen silloin, kun harjoittelua ei toteuteta. Jakson aikana tutkittavia pyydettiin jatkamaan 

normaaleja fyysisen aktiivisuuden rutiinejaan. Kontrollijakson jälkeen tehtiin ensimmäiset 

varsinaiset testit, joiden jälkeen ja perusteella tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään. 

Ryhmistä pyrittiin saamaan samanlaiset voima- ja kehonkoostumusominaisuuksien suhteen. 

Harjoitusjakson aikana ryhmät toteuttivat voimaharjoittelua työpaikalla siten, että toinen 

(ryhmä A) harjoitteli kerran päivässä ja kaksi kertaa viikossa, ja toinen (ryhmä B) kaksi kertaa 

päivässä ja kaksi kertaa viikossa; harjoitusten kokonaismäärä ryhmillä oli sama. Ensimmäinen 

harjoitusjakso oli pituudeltaan 3 viikkoa, toinen 4 viikkoa ja kolmas 4 viikkoa. 

 

KUVA 11. Tutkimuksen kulku. Harjoitusjakso oli 11 viikon mittainen ja sisälsi kolme 3–4 

viikon jaksoa. Ennen harjoitusjaksoa oli 1–2 viikon pituinen kontrollijakso. Mittaukset 

suoritettiin alussa, jaksojen vaihtuessa ja lopussa. 

Asetelma sisälsi yhteensä viidet rakenteeltaan samanlaiset testit: kontrollitestit, alkutestit, 

ensimmäiset välitestit, toiset välitestit ja lopputestit. Kukin testikerta koostui aamupäivällä klo 

6.30–12 toteutetuista kehonkoostumusmittauksista ja iltapäivällä klo 12–20 toteutetuista 

voimamittauksista. Yhdelle tutkittavalle oli varattu aikaa kehonkoostumustestejä varten 30 

minuuttia ja voimatestejä varten 45–60 minuuttia. Kehonkoostumustestit ja voimatestit olivat 

tutkittavilla joko samana tai eri päivinä. 
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7.3 Harjoittelu 

7.3.1 Harjoitustilat ja -välineet 

Tässä tutkimuksessa harjoittelu toteutettiin yksinkertaisilla välineillä työpaikan tiloissa. 

Työpaikoilla ei ollut käytössään kuntosalia, vaan harjoittelua suoritettiin työpaikasta riippuen 

esimerkiksi taukotilassa. Kuormana harjoittelussa käytettiin päällystettyjä tiiliä, joiden paino 

oli noin 7,2–7,3 kg kappaleelta, ja 1 kg:n painoisia pusseja. Tiiliä lastattiin pienempiin 

reppuihin ja isompiin rinkkoihin (kuva 12). Kuormaa oli mahdollista lisätä noin 65–75 kg:aan 

asti. Näiden välineiden lisäksi käytettiin pyyhkeitä, kuminauhoja, työpaikoilta löytyviä 

leuanvetotankoja, tuoleja ja puolapuita. Harjoitusasentojen kontrolloinnissa käytettiin apuna 

erilaisia tätä tarkoitusta varten valmistettuja mittavälineitä, kuten punerrusasentoa kontrolloivaa 

mittanauhaa. 

 

KUVA 12. Harjoitusvälineitä: vasemmalla reppu tiilineen, oikealla seinään ja lattiaan teipattuja 

mittanauhoja isometrisen seinää vasten tehtävän kyykyn polvikulman määrittämistä varten. 
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7.3.2 Harjoitusohjelma 

Tutkittavat oli jaettu harjoittelua varten kahteen ryhmään: yhdessä osassa harjoittelevaan 

(ryhmä A) ja kahdessa osassa harjoittelevaan (ryhmä B). Koska työpaikkoja oli kaksi ja 

satunnaistetun ryhmiin jaon myötä molempiin paikkoihin muodostui sekä yhdessä että 

kahdessa osassa harjoittelevien ryhmä, käytännössä harjoitusryhmiä oli yhteensä neljä. 

Molemmat ryhmät, A ja B, harjoittelivat kahtena päivänä viikossa. Yhdessä osassa 

harjoittelevat (A) toteuttivat harjoittelua kerran päivässä ja kahdessa osassa harjoittelevat kaksi 

kertaa päivässä. Ryhmä A teki yhdessä harjoituksessa kutakin liikettä kaksi sarjaa, ja ryhmä B 

suoritti kutakin liikettä vain yhden sarjan yhdessä harjoituksessa, jolloin sarjojen määrä yhden 

harjoituspäivän aikana muodostui ryhmillä samaksi (taulukko 6). Harjoitusvolyymi ryhmillä 

oli siten sama, ja ainut ero harjoitteluun muodostui siitä, monessako osassa harjoitus tehtiin. 

Harjoitteissa kuorma pyrittiin saamaan sellaiseksi, että toistoja pystyttiin tekemään aina 8–12, 

ja kun toistoja jaksoi enemmän, niin kuormaa nostettiin. Yhden harjoituksen kokonaiskestoksi 

tuli ryhmällä A noin yksi tunti ja ryhmällä B noin 20–30 minuuttia. Harjoitusajat ryhmillä olivat 

yleisesti ottaen klo 16–17 (A) ja klo 10.30–11 ja 15.30–16 (B). Aamuharjoittelua vältettiin, 

koska voimantuottokyvyn on todettu eroavan huomattavasti aamun ja illan välillä ja olevan 

pienimmillään aamulla ja suurimmillaan alkuillasta (Guette ym. 2005). Harjoituspäivät olivat 

pääsääntöisesti joko tiistai ja perjantai (työpaikka 1) tai maanantai ja torstai (työpaikka 2), 

jolloin harjoituspäivien väliin jäi molemmilla ryhmillä saman verran lepopäiviä. 

TAULUKKO 6. Harjoitusryhmien A ja B harjoitekohtaiset sarjojen määrät viikossa. Ryhmien 

harjoitusmäärät olivat samat, mutta harjoittelu jakaantui eri lailla yhden harjoituspäivän sisällä: 

ryhmä A teki kaksi sarjaa kerran päivässä ja ryhmä B yhden sarjan kaksi kertaa päivässä. 

 Yhdessä osassa (A) Kahdessa osassa (B) 

Harjoitukset/harjoituspäivä 1 2 

Sarjojen määrä/harjoite 2 1 

Harjoituspäivät/viikko 2 2 

Sarjojen määrä/harjoite/viikko 4 4 
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Harjoitusjakso (11 viikkoa) koostui kolmesta lyhyemmästä harjoitusjaksosta (3–4 viikkoa), 

joissa kussakin harjoitteiden rasittavuutta pyrittiin lisäämään edellisestä muuttamalla 

harjoitteita (taulukko 7). Toinen tapa, jolla rasittavuutta lisättiin, oli kuorman lisääminen. 

Harjoitusohjelmassa säilyi läpi jakson kuusi eri harjoitetta: alaraajojen dynaaminen työntävä, 

alaraajojen dynaaminen vetävä, alaraajojen isometrinen työntävä, yläraajojen dynaaminen 

työntävä (rintalihas), yläraajojen dynaaminen työntävä (ojentaja) ja yläraajojen dynaaminen 

vetävä harjoite (katso kuva 13). Kuormitusta pyrittiin saamaan eniten niille lihasryhmille, jotka 

olivat kiinnostuksen kohteena eli sekä ylä- että alavartalon työntäville harjoitteille. 

Harjoittelussa kuormitettiin kuitenkin lihastasapainon vuoksi kaikkia kehon suurimpia 

lihasryhmiä. Mukana oli isometrinen harjoite, koska harjoittelu näkyy parhaiten isometrisessä 

testissä, kun harjoitusjakso on sisältänyt myös isometrisiä harjoitteita (Bazyler ym. 2015, Fry 

ym. 1992). Harjoitukset alkoivat vuorotellen kyykky- tai punnerrusliikkeellä 

harjoitusjärjestyksen vaikutuksen minimoimiseksi (Simão ym. 2010). Yläkropan harjoitteissa 

vaihdeltiin lisäksi harjoitteiden keskinäistä järjestystä. 

TAULUKKO 7. Harjoitusohjelman harjoitteet eri jaksoissa. Koko harjoitusjakson ajan 

ohjelmassa säilyivät samoja lihasryhmiä kuormittavat liikkeet, mutta liikkeitä vaikeutettiin 

jaksosta toiseen siirryttäessä. 

 Jakso I (3 viikkoa) Jakso II (4 viikkoa) Jakso III (4 viikkoa) 

Alavartalo työntävä Kahden jalan kyykky Split-kyykky taakse Split-kyykky taakse 

Alavartalo 

isometrinen 

Isometrinen kyykky 

seinää vasten 

Isometrinen kyykky 

107 asteen 

polvikulmalla seinää 

vasten 

Isometrinen kyykky 107 

asteen polvikulmalla 

ilman seinäkosketusta 

Alavartalo vetävä Lantionnosto yhdellä 

jalalla 

Lantionnosto yhdellä 

jalalla 

Lantionnosto yhdellä 

jalalla jalka korokkeella 

Ylävartalo työntävä Etunojapunnerrus Etunojapunnerrus Etunojapunnerrus 

testien oteleveydellä 

Ylävartalo työntävä Dippi ylävartalo 

korokkeella 

Dippi ylävartalo 

korokkeella 

Ojentajapunnerrus pään 

yli 

Ylävartalo vetävä Leuanveto Leuanveto Leuanveto 
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KUVA 13. Esimerkkejä harjoittelussa käytetyistä harjoitteista. Ylhäällä dippi, alhaalla 

vasemmalla split-kyykky ja oikealla isometrinen kyykky seinää vasten. 

Harjoitukset alkoivat alkulämmittelyllä, joka sisälsi ilman välineitä tehtäviä ylä-, ala- ja 

keskivartaloa lämmittäviä harjoitteita: erilaisia kyykkyjä, yleisliikettä sekä 

keskivartaloliikkeitä. Alkulämmittelyn jälkeen siirryttiin varsinaisiin voimaharjoitteisiin. 

Ryhmässä A harjoittelu toteutettiin yleensä pareittain siten, että toisen henkilön suorittaessa 

harjoitetta toinen parista palautteli. Harjoitteesta toiseen siirryttiin ilman tämän pidempää 

palautusta. Ryhmässä B kukin tutkittava suoritti harjoituksen itsenäisesti, ja ohjeena oli siirtyä 

liikkeestä suoraan toiseen. Harjoitus päättyi lyhyisiin, pumppaaviin venytyksiin, joita tehtiin 

etu- ja takareisille, pakaroille, kyynärnivelen ojentajille sekä rintalihaksille. 
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Tutkittavat täyttivät harjoitusjakson ajan harjoituspäiväkirjaa, jolla kerättiin tietoja 

harjoituskuormista, toistoista, lihaskivusta VAS-asteikolla (visual analog scale), 

subjektiivisesta harjoituksen fyysisen kuormittavuuden kokemuksesta sekä harjoitteluun 

vaikuttavista mahdollisista poikkeuksista (liite 2).  Harjoitusjakson aikana tutkittaville annettiin 

ohjeeksi olla toteuttamatta muuta voimaharjoittelua ja rajoittaa kestävyysharjoittelun 

harrastaminen kolmeen tuntiin viikossa. Tutkittaville pidettiin suomalaisiin 

ravitsemussuosituksiin (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) perustuva ravintoinfo ja 

annettiin kirjallinen ravitsemusohjeistus, mutta ravitsemusta ei seurattu tai kontrolloitu millään 

tavoin. 

7.4 Mittaukset 

Tutkimukseen sisältyi viisi eri mittauskertaa, jolloin mitattiin voimaominaisuuksia. Tämän 

lisäksi suoritettiin ennen jakson alkua terveyskartoitus. Akuutin väsymyksen mittaus 

toteutettiin harjoitusviikolla 9. Subjektiivisia kokemuksia harjoittelusta kartoitettiin koko 

harjoitusjakson lopuksi. Mittaukset suoritettiin Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratoriolla. 

7.4.1 Terveyskartoitus: esitiedot, verenpaine ja EKG 

Ennen kontrolli- ja harjoitusjakson alkua tutkittaville tehtiin terveyskartoitus. Tutkittavat 

täyttivät ensin esitietolomakkeen (liite 1), jossa kysyttiin myös arvio työkyvystä ennen 

harjoitusjaksoa. Lomakkeen täyttämisen jälkeen heiltä mitattiin verenpaine vasemmasta ja 

oikeasta kädestä automaattisella verenpainemittarilla (Omron HEM-RML31, Omron 

Healthcare Co., Ltd., Kioto, Japani). Tämän jälkeen suoritettiin 12-kanavainen lepo-EKG-

mittaus. Terveyskartoituksen yhteydessä käytiin läpi tulevat voimamittaukset. Isometristä 

jalkaprässiä ja penkkipunnerrusta ei varsinaisesti harjoiteltu, mutta esikevennyshypyn 

tekniikkaa opeteltiin muutaman hypyn verran oppimisvaikutuksen (Hopkins 2000) 

minimoimiseksi. 

Verenpaine mitattiin sisäänottokriteerinä toimivan ensimmäisen mittauksen lisäksi kaksi 

kertaa: ennen harjoitusjaksoa ja sen jälkeen. Nämä mittaukset tapahtuivat voimatestien 
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yhteydessä ennen voimamittauksia. Tutkittava istui minuutin ajan tuolilla paikoillaan, minkä 

jälkeen mitattiin verenpaine vasemmasta kädestä kaksi kertaa minuutin erotuksella. Sekä 

diastolisen että systolisen paineen osalta käytettiin matalimpia lukemia. 

7.4.2 Lihasvoimamittaukset 

Voimamittaukset koostuivat tässä tutkimuksessa esikevennyshypystä sekä isometrisistä 

jalkaprässi- ja penkkipunnerrusmittauksista. Mittauskerrat pyrittiin ajoittamaan siten, että ne 

olivat ryhmällä B klo 12–16 ja ryhmällä A klo 16–20, jolloin harjoittelu- ja testausajat 

vastasivat toisiaan. Voimatesteistä ensin suoritettiin alaraajojen alkulämmittely, jonka jälkeen 

tehtiin esikevennyshyppytesti ja jalkaprässimittaus. Tämän jälkeen lämmiteltiin ylävartalo ja 

suoritettiin penkkipunnerrusmittaus.  

Alaraajojen alkulämmittelyyn sisältyivät seuraavat kehon painolla tehtävät liikkeet: nilkkojen 

ja polvien pyörittelyt (5/suunta), selän kierto sivulle (5/puoli), selän rullaus alas (5), hyvää 

huomenta -liike (10), kahden jalan kyykky (10), askelkyykky (5/jalka) sekä kyykkyhyppy (5). 

Ylävartalon alkulämmittely koostui käsien pyörittelystä eteen (5), taakse (5) ja vartalon edessä 

(5), rintalihaksen pumppaavasta venyttelystä sekä punnerruksesta korokkeella (5). 

Esikevennyshyppytesti mittaa alaraajojen ojentajien räjähtävää voimantuottokykyä. Tässä 

tutkimuksessa testi suoritettiin kontaktimatolla (Digitest–1000, Digitest Oy, Muurame, Suomi; 

käytössä myös korvaava laite), joka mittaa lentoajan. Hyppy suoritettiin jalat noin 

lantionlevyisessä asennossa ja kädet lanteilla. Pystyasennosta kevennettiin nopeasti itselle 

sopivan syvyiseen polvikulmaan, josta ponnistettiin välittömästi kevennyksen jälkeen ylöspäin 

niin voimakkaasti kuin mahdollista. Alastulo tapahtui jalat suorana päkiöille. Lentoajasta (t) 

laskettiin hypyn nousukorkeus (h) kaavalla h=gt2/8, jossa putoamiskiihtyvyys g=9,81 m/s2 

(Komi & Bosco 1978, Kyröläinen 2018). Tutkittavat suorittivat ensin kolme submaksimaalista 

hyppyä ja tämän jälkeen vähintään kolme ja korkeintaan viisi maksimaalista testisuoritusta. 

Mikäli toisen ja kolmannen hypyn välinen ero oli yli 5 %, suoritettiin neljäs hyppy, ja jos hyppy 

tästä vielä parani yli 5 %, tehtiin viides suoritus. Palautus suoritusten välillä oli yksi minuutti. 
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Tuloksena käytettiin parasta suoritusta. Loppumittauksista ei saatu tuloksia laitteiston 

rikkoutumisen vuoksi. 

Maksimivoimaa mitattiin isometrisellä maksimaalisilla alaraajojen ojentajien sekä yläraajojen 

ojentajien voimamittauksilla (kuva 14). Alaraajojen isometrinen maksimivoimatesti suoritettiin 

Jyväskylän yliopiston rakentamalla jalkadynamometrillä (Jyväskylän yliopisto, 

Liikuntabiologian laitos, Jyväskylä, Suomi) 107 asteen polvikulmalla ja yläraajojen testi (kuva 

15) Jyväskylän yliopiston rakentamalla penkkipunnerruslaitteella (Jyväskylän yliopisto, 

Liikuntabiologian laitos, Jyväskylä, Suomi) 90 asteen kyynärkulmalla. Polvikulma määritettiin 

goniometrin avulla reisiluun trochanter majoria sekä sääriluun lateraalista malleolia apuna 

käyttäen. Jalkojen etäisyys mitattiin mittanauhalla ja tätä samaa etäisyyttä käytettiin kullakin 

tutkittavalla eri mittauskerroilla kulman vakioimiseksi. Kyynärkulma katsottiin 

silmämääräisesti käyttäen maamerkkeinä pystysuoraa kyynärvartta ja vaakasuoraa olkavartta. 

Käsien etäisyys tangon keskikohdasta mitattiin mittanauhalla ja tätä lukemaa käytettiin eri 

mittauskerroilla kyynärkulman vakioimiseksi. Tulosten keräämisessä ja analysoinnissa 

käytettiin Signal 4.10 -ohjelmaa (Cambridge Electronic Design Ltd, Cambridge, UK). 

 

KUVA 14. Jalkaprässimittauksen suorittaminen jalkadynamometrillä. Mittaus tehtiin 107 

asteen polvikulmalla. 
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KUVA 15. Penkkipunnerrusmittaus suorittaminen penkkipunnerruslaitteella. Mittaus tehtiin 90 

asteen kyynärkulmalla. 

Ennen maksimivoimatestejä lämmiteltiin kolmella submaksimaalisella suorituksella, jotka 

pyydettiin tuottamaan voimakkuuksilla 50 % maksimista, 75 % maksimista ja ”lähes 

maksimaalinen”. Testisuorituksia tehtiin vähintään kolme ja korkeintaan viisi; uusi suoritus 

tehtiin, mikäli ero edelliseen oli yli 5 %. Palautus testisuoritusten välillä oli kaksi minuuttia. 

Jalkaprässitestissä nollatasoksi määritettiin voimalevyn pystyasento. Tutkittavien tuli ennen 

voimantuottoa pyrkiä kääntämään levy pystyasentoon mahdollisimman vähäisellä voimalla ja 

suorittamaan testisuoritukset selkä ja pakarat kiinni penkissä kahvoista käsillä kiinni pitäen. 

Penkkipunnerrustestissä jalat pidettiin suorituksen aikana penkillä. Ohjeistus 

maksimivoimatesteihin oli seuraavanlainen: ”Kysyn sinulta, oletko valmiina, ja sinä vastaat 

tähän. ’Valmiina’-komennolla voit vetää keuhkot täyteen ilmaan, ja ’nyt’-komennolla alat 

tuottaa voimaa niin kovaa ja niin räjähtävästi kuin pystyt. Suorituksen aikana kannustan sinua 

sanomalla ”paina paina paina”. Pyri pitämään maksimaalinen suoritus yllä kannustuksen ajan; 

annan luvan, kun voit lopettaa.” Isometrisissä testeissä tuloksina käytettiin maksimivoimaltaan 

parasta suoritusta, ja tästä samasta suorituksesta määritettiin myös keskivoima 0–500 ms 

räjähtävän voimantuoton määrittämiseksi. Mikäli keskivoiman ottaminen parhaasta 

suorituksesta ei onnistunut, käytettiin toista tai kolmatta suoritusta. 

Isometriset voimamittaukset suoritettiin siis kyseisten testien yleisten suoritusohjeiden mukaan 

(ks. esim. Ahtianen & Häkkinen 2018, 182–3). Isometriset voimatestit ovat helppoja (Juneja 
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ym. 2010), nopeita (Bazyler ym. 2015), toistettavia (Drake ym. 2017) ja vaativat vain vähän 

taitoa (Ahtiainen & Häkkinen 2018), mutta niiden validiteetti eli luotettavuus (Drake ym. 2017) 

ja yhteys dynaamiseen suorituskykyyn (Alegre ym. 2006) eivät välttämättä ole kaikilta osin 

hyviä. Isometristen testien hyvä toistettavuus voi heikentyä helposti vääränlaisella 

ohjeistuksella (Abernethy ym. 1995). Tässä tutkimuksessa komennoiksi valittiin ”kova” ja 

”räjähtävä” sen vuoksi, että tutkittavina ominaisuuksina olivat sekä maksimi- että nopeusvoima 

(RFD, rate of force development, voimantuottonopeus). Valitut sanamuodot ohjeistuksessa 

voivat vaikuttaa tulosten suuruuteen ja reliabiliteettiin siten, että ohjeistamalla kovaan (hard) 

voimantuottoon saadaan suurempia maksimivoiman arvoja ja vastaavasti ohjeistamalla 

nopeaan (fast) voimantuottoon saadaan suurempia ja reliaabelimpia RFD:n arvoja (Christ ym. 

1993, Holtermann ym. 2007, Drake ym. 2019). Komennot annettiin tässä järjestyksessä, koska 

tarkoitus oli pääasiassa tutkia voimantuoton kasvunopeuden sijaan maksimivoiman kehitystä. 

7.4.3 Akuutin väsymyksen mittaus 

Akuutin väsymyksen mittauksella, joka suoritettiin harjoitusviikolla 9, pyrittiin selvittämään 

harjoitusten akuutteja väsymysvaikutuksia. Mittauksessa käytettiin samoja laitteita kuin 

muissakin maksimivoimatesteissä: jalkadynamometriä ja penkkipunnerruslaitetta. Mittaus 

suoritettiin normaalin harjoituksen yhteydessä. Tutkittavat tekivät ensin normaalin harjoituksen 

alkulämmittelyn, jonka jälkeen he siirtyivät jalkaprässiin tekemään kaksi maksimaalista 

suoritusta. Palautus voimasuoritusten välillä oli yksi minuutti. Tämän jälkeen tutkittavat 

suorittivat normaalin harjoituksen alaraajaliikkeet lukuun ottamatta vetävää liikettä. 

Välittömästi tämän jälkeen siirryttiin jalkaprässille, jolla tehtiin jälleen kaksi maksimaalista 

suoritusta. Tarkoitus oli saada tehtyä voimatestit heti harjoitusliikkeiden jälkeen, jolloin 

palautumista ei ehtisi tapahtua. Yläraajojen osalta toimittiin samalla tavalla: ensin suoritettiin 

penkkipunnerrustesti, sitten yläraajojen harjoitusliikkeet ilman vetävää liikettä ja lopuksi 

penkkipunnerrustesti. Vetävistä liikkeistä luovuttiin käytännön syistä. Niiden merkitys 

katsottiin joka tapauksessa väsymisen kannalta vähäiseksi, sillä mitattavat liikkeet (jalkaprässi 

ja penkkipunnerrus) mittaavat työntävien lihasten voimaa. Väsymystestissä tuloksina käytettiin 

ennen harjoitusta parempaa voimasuoritusta ja harjoituksen jälkeen ensimmäistä 

voimasuoritusta. 
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7.4.4 Subjektiivinen kysely harjoittelun vaikutuksista työntekoon, koettuun kipuun 

ja ajanhallintaan 

Tutkittavien kokemuksia harjoittelusta sekä kiputuntemuksia kartoitettiin tätä tutkimusta varten 

tehdyllä kyselyllä (liite 3), joka täytettiin viimeisen harjoitusjakson lopussa. Arvio työkyvystä 

kysyttiin sekä ennen jaksoa että sen jälkeen; muita muuttujia kartoitettiin ainoastaan 

harjoitusjakson lopussa. Kivulla tässä tutkimuksessa ei tarkoitettu akuuttia harjoituksen 

aiheuttamaa lihaskipua (DOMS), vaan muunlaisia eri puolilla kehoa ilmeneviä 

kiputuntemuksia. Työntekoon ja koettuun kipuun liittyvät kysymykset olivat tutkimuksen 

tarpeeseen luotuja väittämiä, joita arvioitiin Likert-asteikolla 1–5 (Likert 1932, Edmondsonin 

2005 mukaan). Likert-asteikkoa on käytetty useissa tutkimuksissa mm. väsymyksen, 

työsuorituskyvyn ja mielialan arvioinnissa (Bergouignan ym. 2016, Mailey ym. 2017, 

Edwardson ym. 2018), ja tutkittavien kokemuksia interventiosta väittämien avulla ovat 

arvioineet esimerkiksi Mailey ym. (2017). Työkykyä arvioitiin asteikolla 0–10. Tämä kysymys 

oli osa työkykyindeksiä (Tuomi ym. 1997, Gouldin ym. 2006 mukaan). 

7.5 Tilastollinen analysointi 

Tilastollisessa analysoinnissa apuna käytettiin IBM SPPS Statistics 26 - (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, Yhdysvallat) sekä Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, 

Yhdysvallat) -ohjelmia. Normaalijakautuneisuuden testauksessa käytettiin Shapiro-Wilkin 

testiä. Ryhmien välisiä eroja harjoitusmuuttujissa tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä 

ja ryhmien sisäisiä eroja riippuvien otosten t-testillä. Normaalijakautumattomien muuttujien 

osalta käytettiin ei-parametrisia testejä: ryhmien välisissä vertailuissa Mann-Whitney U-testiä 

ja ryhmien sisäisissä vertailuissa Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testiä. Keskiarvojen 

vertailujen ollessa epämielekästä (kokemukset harjoittelusta) käytettiin niin ikään edellä 

mainittuja testejä. Korrelaatioita tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla.   

Tilastollisen merkitsevyyden (*) rajaksi asetettiin p≤0,05 ja muiksi merkitsevyyksiksi p≤0,01** 

ja p≤0,001***.
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8 TULOKSET 

8.1 Harjoittelu 

8.1.1 Harjoituksiin osallistuminen, harjoitusvolyymi ja sarjojen määrä 

Harjoituksiin osallistumisprosentti oli koko harjoitusjakson aikana 92,7 %: ryhmä A osallistui 

harjoituksiin 92,9-prosenttisesti ja ryhmä B 92,5-prosenttisesti. Harjoituksista valvottuja oli 

41–64 %. Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 11 viikon harjoitusjakson 

aikaisessa kokonaisvolyymissä missään erikseen tarkastellussa harjoitteessa eli kyykyssä, 

lantionnostossa, punnerruksessa tai dipissä/ojentajapunnerruksessa. Myös yhteenlaskettu 

kokonaisvolyymi koko jakson aikana näissä neljässä harjoitteessa oli ryhmien välillä 

samanlainen. Jaksossa 1 kokonaisvolyymi neljässä harjoitteessa oli ryhmällä B tilastollisesti 

merkitsevästi suurempi kuin ryhmällä A (A: 7061 ± 2391 N vs. B: 11 152 ± 3812 N, p = 0,033); 

jaksoissa 2 ja 3 eroa ei löytynyt (kuva 16). Yhteenlaskettu kokonaisvolyymi oli sekä ryhmällä 

A että B tilastollisesti merkitsevästi pienempi jaksossa 1 kuin jaksossa 2 (A: 7061 ± 2391 N vs. 

21 760 ± 3472 N, p<0,001; B: 11 152 ± 3812 vs. 22 851 ± 7243, p<0,001). Kokonaisvolyymi 

jaksossa 2 oli molemmilla ryhmillä suurempi kuin jaksossa 3 (A: 21 760 ± 3472 vs. 21 116 ± 

4487; B: 22 851 ± 7243 vs. 20 034 ± 4143), mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Kokonaistoistomäärät olivat niin ikään ryhmien välillä samanlaiset tarkastelluissa kyykyssä, 

lantionnostossa, punnerruksessa, dipissä sekä leuanvedossa. 
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KUVA 16. Harjoitusvolyymi neljässä liikkeessä eri jaksoissa ryhmillä A (yhdessä osassa) ja B 

(kahdessa osassa). Volyymi oli ryhmällä B tilastollisesti merkitsevästi suurempi jaksossa 1, 

mutta koko harjoitusjakson aikaisessa volyymissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Volyymi oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi toisessa harjoitusjaksossa verrattuna 

ensimmäiseen, mutta kolmannen ja toisen jakson välillä ei ollut eroa. * ryhmien sisäiset erot, # 

ryhmien väliset erot. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

8.1.2 Harjoitusten koettu fyysinen kuormittavuus 

Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa harjoitusten subjektiivisessa fyysisen 

kuormittavuuden kokemuksessa (kuva 17). Tutkittavat arvioivat molemmissa ryhmissä 

harjoituksen kuormittavuuden viisiportaisella arviointiasteikolla yleisimmin tasolle 4. 

Tehdyistä harjoituksista tasolle 1 arvioitiin molemmissa ryhmissä 0 %, tasolle 2 ryhmässä A 

7,6 % ja ryhmässä B 1,1 %, tasolle 3 ryhmässä A 25,8 % ja ryhmässä B 27 %, tasolle 4 ryhmässä 

A 53 % ja ryhmässä B 58 % ja tasolle 5 ryhmässä A 13,6 % ja ryhmässä B 13,9 %. 
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KUVA 17. Kaikkien toteutettujen harjoitusten (n=406) fyysinen kuormittavuus. Molemmissa 

ryhmissä harjoituksen fyysinen kuormittavuus arvioitiin useimmin tasolle 4. Ryhmien välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kuormituksen voimakkuuden kokemuksessa. 1=erittäin 

kevyt, 5=erittäin raskas. A=yhdessä osassa, B=kahdessa osassa 

8.2 Voima 

8.2.1 Alaraajojen maksimivoima 

Ryhmien sisäiset muutokset. Alaraajojen maksimivoima ei muuttunut tilastollisesti 

merkitsevästi kummallakaan ryhmällä kontrollijakson aikana. Voima kasvoi molemmilla 

ryhmillä tilastollisesti merkitsevästi koko harjoitusjakson aikana (A: 18,6 ± 5,1 %, p=0,001; B: 

14,9 ± 11, 5 %, p=0,005, kuva 18). Ryhmällä A (n=6) ensimmäisen (4,1 ± 2,9 %, 111 ± 80 N, 

p=0,019) ja toisen (6,7 ± 1,7 %, p=0,002) harjoitusjakson aikana voima kasvoi merkitsevästi, 

kun taas ryhmällä B ei tapahtunut merkitsevää muutosta. Niin ikään viimeisellä 

harjoitusjaksolla ryhmällä A (n=6) voima kasvoi merkitsevästi (A: 5,6 ± 3,2 %, p=0,007), 

ryhmällä B ei tapahtunut muutosta. 7 ensimmäisen (A (n=6): 11,1 ± 3,3 %, p=0,003; B: 13,3 ± 
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10,2 %, p=0,005) ja 8 viimeisen (A (n=6): 12,7 ± 2,6 %, p=0,001; B: 6,0 ± 7,0 %, p=0,035) 

harjoitusviikon aikana voima kasvoi merkitsevästi molemmilla ryhmillä. 

 

KUVA 18. Alaraajojen maksimivoiman kehittyminen harjoitusjakson aikana yhdessä (A) ja 

kahdessa (B) osassa harjoitelleilla. Voima kasvoi molemmilla ryhmillä merkitsevästi koko 

jakson aikana ja ryhmällä A merkitsevästi enemmän kuin ryhmällä B viimeisen harjoitusjakson 

aikana. * ryhmien sisäiset erot, # ryhmien väliset erot. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

Ryhmien väliset muutokset. Voiman kasvussa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien 

välillä koko harjoitusjakson aikana, ensimmäisen tai toisen harjoitusjakson aikana eikä 7 

ensimmäisen harjoitusviikon aikana. Maksimivoima kasvoi ryhmällä A merkitsevästi enemmän 

viimeisen jakson aikana (A (n=6): 5,6 ± 3,2 %, 162 ± 89 N vs. B: 1,3 ± 3,4 %, 39 ± 88 N, 

p=0,030) sekä 8 viimeisen harjoitusviikon aikana (A (n=6): 12,7 ± 2,6 %, 345 ± 122 N vs. B: 

6,0 ± 7,0 %, 146 ± 142 N, p=0,021). 
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TAULUKKO 8. Jalkaprässin ja penkkipunnerruksen voima (N) eri mittauskerroilla yhdessä 

(A) ja kahdessa (B) osassa harjoitelleilla. * tilastollisesti merkitsevä ero edelliseen mittaukseen 

ryhmän sisällä, *LA tilastollisesti merkitsevä ero loppu- vs. alkumittauksissa ryhmän sisällä, # 

tilastollisesti merkitsevä ero edelliseen mittaukseen ryhmien välillä. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, 

*** p ≤ 0,001 

 Ryhmä A (n=7) Ryhmä B (n=7) 

 Prässi (N) Penkki (N) Prässi (N) Penkki (N) 

Kontrolli 2557 ± 624 645 ± 114  2505 ± 477 663 ± 161 

Alku 2615 ± 633 652 ± 129 2434 ± 472 668 ± 126 

Väli 1 (n=6) 2695 ± 740* (n=6) 633 ± 102  2624 ± 453 718 ± 160* 

Väli 2 (n=6) 2877 ± 802** (n=6) 697 ± 104** 2731 ± 415 770 ± 184* 

Loppu 3111 ± 797 

**,***LA,# 

762 ± 136 ***LA 2770 ± 439**LA,# 801 ± 183**LA 

 

8.2.2 Yläraajojen maksimivoima 

Ryhmien sisäiset muutokset. Yläraajojen maksimivoima ei muuttunut tilastollisesti 

merkitsevästi kontrollijakson aikana kummallakaan ryhmällä. Penkkipunnerruksen voima 

kasvoi molemmilla ryhmillä koko harjoitusjakson aikana tilastollisesti merkitsevästi (A: 17,4 ± 

7,7 %, p=0,000; B: 19,9 ± 8,8 %, p=0,004, kuva 19). Ryhmällä A (n=6) ensimmäisen 

harjoitusjakson aikana ei tapahtunut merkitsevää muutosta, kun taas ryhmällä B kasvu oli 

tällöin merkitsevää (B: 7,0 ± 5,8 %, p=0,026). Toisella harjoitusjaksolla voima kasvoi 

molemmilla ryhmillä (A (n=6): 10,4 ± 4,7 %, p=0,002; B: 7,2 ± 5,9 %, p=0,027), mutta 

viimeisen jakson aikana merkitsevää kasvua ei tapahtunut kummallakaan ryhmällä. 7 

ensimmäisen (A (n=6): 13,6 ± 7,2 %, p=0,005; B: 14,6 ± 7,2 %, p=0,008) sekä 8 viimeisen (A 

(n=6): 14,9 ± 6,7 %, p=0,001; B: 11,8 ± 7,5 %, p=0,008) harjoitusviikon aikana voiman kasvoi 

molemmilla ryhmillä. 
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KUVA 19. Yläraajojen maksimivoiman kehittyminen yhdessä (A) ja kahdessa (B) osassa 

harjoitelleilla. Voima kasvoi molemmilla ryhmillä tilastollisesti merkitsevästi koko 

harjoitusjakson aikana ja ryhmien välillä ei ollut eroja. * tilastollisesti merkitsevä ero ryhmän 

sisällä. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

Ryhmien väliset muutokset. Penkkipunnerruksen maksimivoiman kasvussa ei ollut ryhmien 

välillä merkitseviä eroja koko jakson aikana, ensimmäisen, toisen tai viimeisen harjoitusjakson 

aikana, eikä 7 ensimmäisen tai 8 viimeisen harjoitusviikon aikana. 

8.2.3 Esikevennyshyppy 

Ryhmien sisäiset muutokset. Kummallakaan ryhmällä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

muutosta kontrollijakson aikana. Ryhmällä A (n=6) ei tapahtunut merkitsevää muutosta 

ensimmäisen harjoitusjakson aikana, mutta kevennyshyppy kasvoi tilastollisesti merkitsevästi 

toisen jakson aikana (3,8 ± 3,3 %, p=0,038). Ryhmällä B kevennyshypyn hyppykorkeus ei 

kasvanut ensimmäisen eikä toisen jakson eikä 7 ensimmäisen harjoitusviikon aikana. Ryhmällä 

A (n=6) merkitsevä muutos tapahtui 7 ensimmäisen harjoitusviikon aikana (3,1 ± 2,7 %, 

p=0,038).  
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Ryhmien väliset muutokset. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

kevennyshypyn hyppykorkeuden muutoksessa kontrollijakson aikana, ensimmäisen 

harjoitusjakson (n=13) aikana eikä 7 ensimmäisen harjoitusviikon aikana. Toisella 

harjoitusjaksolla (n=13) ryhmällä A muutos oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin 

ryhmällä B (1,1 ± 0,5 cm, p=0,041). 

8.2.4 Alaraajojen keskivoima 0–500 ms 

Ryhmien sisäiset muutokset. Kummallakaan ryhmällä jalkaprässin keskivoima 0–500 ms ei 

kasvanut tilastollisesti merkitsevästi kontrollijakson aikana, koko harjoitusjakson aikana, 

ensimmäisen, toisen tai kolmannen harjoitusjakson aikana eikä seitsemän ensimmäisen tai 

kahdeksan viimeisen harjoitusviikon aikana (taulukko 9). 

Ryhmien väliset muutokset. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa jalkaprässin 

keskivoiman 0–500 ms muutoksen osalta missään jaksossa. 

TAULUKKO 9. Jalkaprässin ja penkkipunnerruksen keskivoiman 0–500 ms arvot (N) eri 

mittauskerroilla yhdessä (A) ja kahdessa (B) osassa harjoitelleilla. Molemmilla ryhmillä 

penkkipunnerruksen keskivoima kasvoi harjoitusjakson aikana, eikä ryhmien välillä ollut eroa. 

Jalkaprässin osalta muutosta ei tapahtunut kummallakaan ryhmällä. * tilastollisesti merkitsevä 

ero edelliseen mittaukseen ryhmän sisällä, *LA tilastollisesti merkitsevä ero loppu- vs. 

alkumittauksissa ryhmän sisällä. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

 Ryhmä A (n=7) Ryhmä B 

 Prässi (N) Penkki (N) Prässi (N) (n=6) Penkki (N) (n=7) 

Kontrolli 1321 ± 390 428 ± 127 1345 ± 418 461 ± 134 

Alku 1484 ± 410 476 ± 89 1229 ± 489 477 ± 96 

Väli 1 (n=6) 1548 ± 422 470 ± 95 1469 ± 156 528 ± 134 

Väli 2 (n=6) 1631 ± 528 510 ± 118* 1493 ± 502 545 ± 175 

Loppu 1778 ± 561 560 ± 102**LA 1563 ± 410 574 ± 139*LA 
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8.2.5 Yläraajojen keskivoima 0–500 ms 

Ryhmien sisäiset muutokset. Ryhmällä A penkkipunnerruksen keskivoima 0–500 ms kasvoi 

tilastollisesti merkitsevästi koko harjoitusjakson aikana (18,0 ± 9,7 %, p=0,002), toisen jakson 

aikana (n=6, 8,1 ± 6,5 %, p=0,032) seitsemän ensimmäisen harjoitusviikon aikana (n=6, 9,6 ± 

8,1 %, p=0,032) ja kahdeksan viimeisen harjoitusviikon aikana (n=6, 15,6 ± 8,8 %, p=0,005, 

taulukko 9). Kontrollijaksolla sekä ensimmäisellä (n=6) ja viimeisellä (n=6) harjoitusjaksolla 

ei havaittu tilastollisesti merkitsevää kasvua. Ryhmällä B keskivoima 0–500 ms kasvoi 

merkitsevästi koko harjoitusjakson aikana (21,1 ± 20,2 %, p=0,043). Tilastollisesti merkitsevää 

kasvua ei havaittu kontrollijakson, ensimmäisen, toisen tai kolmannen jakson, seitsemän 

ensimmäisen eikä kahdeksan viimeisen harjoitusviikon aikana. 

Ryhmien väliset muutokset. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

penkkipunnerruksen keskivoima 0–500 ms muutoksessa kontrollijaksolla, koko 

harjoitusjaksolla, ensimmäisellä, toisella tai viimeisellä harjoitusjaksolla, seitsemän 

ensimmäisen eikä kahdeksan viimeisen harjoitusviikon aikana. 

8.2.6 Maksimivoiman ja keskivoiman 0–500 ms yhteys 

Yläraajojen maksimi- ja nopeusvoiman muutoksen (loppu-alku) välillä ryhmällä B havaittiin 

voimakas merkitsevä korrelaatio (r=0,952, p=0,001), ryhmällä A korrelaatio oli voimakas, 

mutta ei merkitsevä (r=0,750). Alaraajojen osalta molemmilla ryhmillä korrelaatio oli 

kohtalainen ja ei-merkitsevä (A: r=0,672, p=0,098; B: r=0,430, p=0,349). 

8.3 Akuutti väsymys 

Ryhmällä A (n=6) voima laski väsymystestissä tilastollisesti merkitsevästi sekä jalkaprässissä 

(519 ± 417 N, p=0,028) että penkkipunnerruksessa (219 ± 45 N, p=0,000). Ryhmällä B (n=6) 

voima laski niin ikään tilastollisesti merkitsevästi jalkaprässissä (690 ± 166 N, p=0,000) ja 

penkkipunnerruksessa (179 ± 58 N, p=0,001) päivän ensimmäisen ja viimeisen suorituksen 

välillä. Ryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa voiman laskussa prässissä eikä penkissä. 
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Jalkaprässissä keskimääräinen väsymysprosentti ryhmällä A (n=6) oli -16,9 ± 9,2 %. Ryhmällä 

B (n=6) vastaava keskimääräinen väsymysprosentti (ennen ensimmäistä harjoitusta vs. toisen 

harjoituksen jälkeen) oli -24,2 ± 4,0 % (kuva 20). Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa 

näissä väsymysprosenteissa. Penkkipunnerruksessa väsymysprosentti oli ryhmällä A -31,0 ± 

10,0 % ja ryhmällä B -23,2 ± 8,6 %, eikä ryhmien välillä ollut merkitsevää eroa. Ryhmällä A 

jalkaprässin ja penkkipunnerruksen väsymysprosenteissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa; sama tilanne oli myös ryhmällä B. Ryhmällä B aamuharjoituksen väsymysprosentti 

jalkaprässissä oli keskimäärin -15,0 ± 4,4 % ja iltaharjoituksen -15,3 ± 3,8 %. 

Penkkipunnerruksessa aamuharjoituksen väsymysprosentti oli -16,7 ± 8,5 % ja iltaharjoituksen 

-17,9 ± 9,4 %. Ryhmän A väsymysprosentti oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi 

penkkipunnerruksessa ryhmän B iltaharjoituksen väsymysprosenttiin verrattuna (-13,2 ± 5,6 %-

yksikköä, p=0,040) sekä aamuharjoituksen väsymysprosenttiin verrattuna (p=0,026). 

Väsymysprosentin ja maksimivoiman muutoksen (loppu-alku) välillä jalkaprässissä ryhmällä 

B havaittiin voimakas negatiivinen korrelaatio (r=-0,889, p=0,018); penkkipunnerruksessa 

merkitsevää korrelaatiota ei ollut. Ryhmällä A väsymysprosenttien ja voiman loppu-alku-

muutoksen välillä jalkaprässissä tai penkkipunnerruksessa ei ollut merkitseviä korrelaatioita. 

Kummallakaan ryhmällä ei löytynyt merkitseviä korrelaatioita väsymysprosentin ja voiman 

muutoksen välillä jalkaprässissä eikä penkkipunnerruksessa ensimmäisessä, toisessa eikä 

kolmannessa jaksossa. 
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KUVA 20. Voiman lasku prosentteina keskihajontoineen päivän ensimmäisen ja viimeisen 

harjoituksen välillä jalkaprässissä ja penkkipunnerruksessa ryhmällä A (yhdessä osassa) ja 

ryhmällä B (kahdessa osassa) sekä voiman (N) laskun tilastolliset merkitsevyydet. 

Väsymysmittaus tehtiin harjoitusviikolla 9. * ryhmien sisäiset erot. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** 

p ≤ 0,001 

8.4 Työkyky, verenpaine, kipu ja kokemukset harjoittelusta 

8.4.1 Työkyky 

Työkyky (kuva 21) oli ryhmällä A (n=6) ennen jaksoa keskimäärin 8,6 ± 1,0 ja ryhmällä B 7,7 

± 0,5. Jakson jälkeen työkyky oli ryhmällä A 8,2 ± 2,3 ja ryhmällä B 8,0 ± 0,8. Kummallakaan 

ryhmällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa työkyvyssä ennen harjoitusjaksoa ja 

harjoitusjakson jälkeen. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B
%

Prässi ennen Prässi jälkeen Penkki ennen Penkki jälkeen

* 

*** *** 
*** 



 

70 

 

 

KUVA 21. Työkyky ennen harjoitusjaksoa ja harjoitusjakson jälkeen koko ryhmällä (n=13). 

Työkyky ei ollut merkitsevästi erilainen kummallakaan ryhmällä ennen jaksoa verrattuna 

jakson jälkeen, eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Työkyvyn arvot ennen 

jaksoa vaihtelivat välillä 7–10 ja jakson jälkeen välillä 4–10. 

8.4.2 Verenpaine 

Ryhmien A ja B verenpainearvot harjoitusjakson alussa ja sen jälkeen on kirjattu taulukkoon 

10. Ryhmällä A systolisessa verenpaineessa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta 

harjoitusjakson aikana. Diastolinen verenpaine sen sijaan oli merkitsevästi matalampi jakson 

lopussa verrattuna alkuun (6,7 ± 5,1 %, 6,1 ± 5,0 mmHg, p=0,018). Ryhmällä B ei tapahtunut 

merkitsevää muutosta systolisessa eikä diastolisessa verenpaineessa. Ryhmien välillä ei ollut 

merkitsevää eroa verenpaineiden muutoksissa. 
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TAULUKKO 10. Verenpaineen alku- ja loppuarvot (mmHg) yhdessä (A) ja kahdessa (B) 

osassa harjoitelleilla. Diastolinen verenpaine laski yhdessä osassa harjoitelleilla tilastollisesti 

merkitsevästi. * tilastollisesti merkitsevä ero loppu- vs. alkumittauksissa ryhmän sisällä. * p ≤ 

0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

 Ryhmä A (n=7) Ryhmä B (n=7) 

 Systolinen  

(mmHg) 

Diastolinen 

 (mmHg) 

Systolinen 

(mmHg) 

Diastolinen 

(mmHg) 

Alku 132,0 ± 9,7 87,7 ± 7,7 129,6 ± 10,5 84,6 ± 9,1 

Loppu 130,6 ± 9,1 81,6 ± 5,5 * 128,9 ± 5,7 79,0 ± 3,7 

 

8.4.3 Kipu 

Tutkittavista (n=13) 5 (38,5 %) raportoi harjoittelun seurauksena olemassa olevan kiputilan 

lieventyneen, 2 (15,4 %) olemassa olevan kiputilan pahentuneen, 2 (15,4 %) raportoi syntyneen 

uuden kiputilan ja 2 (15,4 %) raportoi sekä olemassa olevan kiputilan pahentuneen että uuden 

kiputilan syntyneen. Olemassa olevien lieventyneiden kiputilojen paikoiksi raportoitiin niska-

hartiaseutu (n=4), alaselkä (n=3), takareisi (n=1), pakara (n=1) sekä olkapää (n=1). Olemassa 

olevien pahentuneiden kiputilojen paikoiksi kerrottiin niska-hartiaseutu (n=3), polvi (n=1) ja 

olkapää (n=1). Uusiksi syntyneiksi kiputilojen paikoiksi raportoitiin niska-hartiaseutu (n=2), 

lonkka (n=1), olkapää (n=2), pää (n=1) sekä lapojen väli (n=1). 

Väittämän ”Syntyi uusi kiputila” jakaumassa ryhmien välillä oli merkitsevä ero (p=0,005): 

ryhmässä B oltiin väittämän kanssa enemmän samaa mieltä ja ryhmässä A eri mieltä (kuva 22). 

Ryhmässä B 57,1 % tutkittavista oli jonkin verran tai täysin samaa mieltä väittämän ”Syntyi 

uusi kiputila” kanssa, kun taas ryhmässä A väittämän kanssa täysin eri mieltä oli 83,3 % 

tutkittavista. Väittämissä ”Olemassa oleva kiputila lieveni” ja ”Olemassa oleva kiputila paheni” 

ei ollut ryhmien välillä eroa. 
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KUVA 22. Väittämän ”Harjoittelun seurauksena syntyi uusi kiputila” mielipidejakauma 

tutkittavilla. Ryhmien välillä oli merkitsevä ero (p=0,005). A (n=6)=yhdessä osassa, B 

(n=7)=kahdessa osassa. # ryhmien väliset erot. # p ≤ 0,05, ## p ≤ 0,01, ### p ≤ 0,001 

8.4.4 Kokemukset harjoittelusta 

Tutkittavista (n=13) 69,2 % oli väittämän ”Harjoittelun seurauksena jaksoin paremmin töissä” 

kanssa jonkin verran tai täysin samaa mieltä (kuva 23). 66,7 % tutkittavista ei ollut samaa eikä 

eri mieltä tai ei osannut sanoa mielipidettään väittämiin ”Koin suoriutuvani töistäni 

tehokkaammin” ja ”Koin pystyväni keskittymään töihini paremmin”. Väittämän ”Koin olevani 

virkeämpi töissä” kanssa jonkin verran samaa mieltä oli 76,9 % tutkittavista (kuva 24). 84,6 % 

tutkittavista oli jonkin verran tai täysin eri mieltä väittämän ”Minulla oli ajankäytöllisiä 

ongelmia töissä” kanssa. Väittämien ”Minulla oli ajankäytöllisiä ongelmia vapaa-ajalla” ja 

”Työntekoni häiriintyi” kanssa täysin tai jonkin verran eri mieltä oli 76,9 % tutkittavista. 
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KUVA 23. Tutkittavien (n=13) mielipidejakauma väittämän ”Harjoittelun seurauksena jaksoin 

paremmin töissä” suhteen. Tutkittavista 69,2 % oli väittämän kanssa jonkin verran tai täysin 

samaa mieltä, eikä mielipidejakaumissa ryhmien välillä ollut eroa. 

 

KUVA 24. Tutkittavien (n=13) mielipidejakauma väittämän ”Harjoittelun seurauksena koin 

olevani virkeämpi töissä” suhteen. Tutkittavista 76,9 % oli väittämän kanssa jonkin verran 

samaa mieltä, eikä mielipidejakaumissa ryhmien välillä ollut eroa. 
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Väittämän ”Työntekoni häiriintyi” mielipidejakaumassa ryhmien välillä oli merkitsevä ero 

(p=0,014): ryhmässä B väittämän kanssa oltiin enemmän samaa mieltä ja ryhmässä A eri mieltä 

(kuva 25). Väittämän kanssa jonkin verran tai täysin eri mieltä ryhmässä A oli 100 % 

tutkittavista, kun ryhmässä B 57,1 % oli jonkin verran eri mieltä, 28,6 % ei ollut samaa eikä eri 

mieltä ja 14,3 % oli jonkin verran samaa mieltä. Väittämän ”Minulla oli ajankäytöllisiä 

ongelmia töissä” jakaumassa oli ryhmien välillä niin ikään merkitsevä ero (p=0,022): ryhmässä 

B oltiin väittämän kanssa enemmän samaa mieltä ja ryhmässä A eri mieltä (kuva 26). Ryhmässä 

A 100 % tutkittavista oli jonkin verran tai täysin eri mieltä väittämän kanssa, ja ryhmässä B tätä 

mieltä oli 71,4 % ja jonkin verran tai täysin samaa mieltä 28,6 %. Muiden väittämien jakaumissa 

ei ollut ryhmien välillä eroa. 

 

KUVA 25. Väittämän ”Harjoittelun seurauksena työntekoni häiriintyi” mielipidejakauma 

tutkittavilla (n=13). Jakaumissa ryhmien välillä oli merkitsevä ero (p=0,014). A=yhdessä 

osassa, B=kahdessa osassa. # ryhmien väliset erot. # p ≤ 0,05, ## p ≤ 0,01, ### p ≤ 0,001 
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KUVA 26. Väittämän ”Harjoittelun seurauksena minulla oli ajankäytöllisiä ongelmia töissä” 

mielipidejakauma tutkittavilla (n=13). 84,6 % tutkittavista oli väittämän kanssa jonkin verran 

tai täysin eri mieltä, mutta ryhmien jakaumissa oli merkitsevä ero (p=0,022). A=yhdessä osassa, 

B=kahdessa osassa. # ryhmien väliset erot. # p ≤ 0,05, ## p ≤ 0,01, ### p ≤ 0,001 

Tutkittavista 46,2 % jatkaisi harjoittelua mieluiten työajalla työpaikan tiloissa, 23,1 % työajalla 

työpaikan ulkopuolisissa tiloissa, 15,4 % vapaa-ajalla työpaikan tiloissa ja 15,4 % vapaa-ajalla 

työpaikan ulkopuolisissa tiloissa (kuva 27). Mielipidejakaumissa ryhmien välillä ei ollut eroa. 
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KUVA 27. Harjoittelun jatkaminen, jos tutkittavat saisivat itse päättää. Suurin osa tutkittavista 

jatkaisi harjoittelua mieluiten työpaikalla. A=yhdessä osassa, B=kahdessa osassa. 
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9 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, onko voiman kasvun kannalta yhtä hyödyllistä 

harjoitella voimaa joko yhdessä tai kahdessa osassa saman päivän aikana harjoitusvolyymin 

pysyessä samana. Lihasvoima kasvoi yhdessä ja kahdessa osassa harjoitelleilla yhtä paljon 

harjoitusjakson aikana. Lisäksi selvitettiin, aiheuttavatko nämä kaksi voimaharjoittelutapaa 

yhtä suurta akuuttia väsymystä. Akuutissa väsymyksessä ei havaittu eroa ryhmien välillä. 

Kolmantena tutkittiin työpaikalla tapahtuvan yhdessä ja kahdessa osassa toteutetun harjoittelun 

vaikutuksia terveyteen liittyviin muuttujiin eli työkykyyn, verenpaineeseen ja koettuun kipuun. 

Työkyky ei muuttunut kummallakaan ryhmällä, kun taas diastolinen verenpaine laski yhdessä 

osassa harjoitelleilla. Lisäksi selvitettiin tutkittavien kokemuksia työpaikalla yhdessä ja 

kahdessa osassa toteutettavasta voimaharjoittelusta. 

Maksimivoima. Tutkimuksen päätulos oli, että sekä ylä- että alaraajojen maksimivoima kasvoi 

molemmilla harjoitusryhmillä harjoitusjakson aikana samalla lailla. Tulos oli odotusten 

mukainen, sillä voimaa harjoiteltaessa harjoitusfrekvenssin ei ole todettu olevan ratkaiseva 

tekijä vaan oleellisempaa on harjoitusvolyymi (Colquhoun ym. 2018, Grgic ym. 2018, Ralston 

ym. 2018).  

Maksimivoima kasvoi molemmilla ryhmillä jakson aikana noin 15–20 %. Aloittelijoilla tai 

vähän harjoitelleilla 10–20 % voiman kasvu 8–12 viikon hypertrofisen tai 

maksimivoimaharjoittelun jälkeen on tyypillistä (Häkkinen & Komi 1981, Arazi &Asadi 2011, 

De Souza ym. 2018, Bezerra ym. 2019, Franco ym. 2019, Evangelista ym. 2019). Myös 

suurempia, 30–50 % kasvuja on havaittu (Häkkinen & Komi 1981, Glowacki ym. 2004, Ochi 

ym. 2018). Tässä tutkimuksessa ryhmien välillä ei ollut maksimivoiman kasvussa koko jakson 

aikana eroa, mutta yhdessä osassa harjoitelleilla alaraajojen maksimivoima kehittyi viimeisen 

harjoitusjakson aikana enemmän kuin kahdessa osassa harjoitelleilla, joilla tilastollisesti 

merkitsevää kehitystä ei tapahtunut viimeisen jakson aikana (kuva 17). Yhdessä osassa 

harjoitelleilla kehitystä myös tapahtui jokaisella harjoitusjaksolla erikseen, kun taas kahdessa 

osassa harjoitelleilla voiman kasvu oli tilastollisesti merkitsevää vain koko jaksoa 

tarkasteltaessa. Voimaharjoittelemattomilla voima kasvaa yleensä lähes millä tahansa riittävän 
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kuormittavalla voimaharjoittelutavalla, ja harjoitustapojen erot tulevat esille harjoitusjakson 

jatkuessa pidempään (Häkkinen & Komi 1981, Peltonen ym. 2018b). Lisäksi useiden 

tutkimusten mukaan aloittelijoilla jo yhden sarjan tekeminen on yhtä hyödyllistä kuin 

useamman sarjan tekeminen (Carpinelli & Otto 1998, Wolfe ym. 2004, Bågenhammar & 

Hansson 2007), minkä vuoksi erojen esiin tulemiseksi vaadittaisiin luultavasti pidempi 

harjoitusjakso ja enemmän voimaharjoittelukokemusta.  Saattaa siis olla, että koko harjoituksen 

suorittaminen yhdessä osassa on tehokkaampaa silloin, kun kyse ei ole aivan aloittelijoista, vaan 

harjoituskokemusta on jo hieman kertynyt.  

Edellä kuvattua ilmiötä ei huomattu kuitenkaan penkkipunnerruksessa eli yläraajojen 

maksimivoimassa, sillä ryhmien välillä ei ollut eroja missään vaiheessa (kuva 18). Voi olla, että 

alaraajojen kuormittamiseksi ei saatu riittävän suurta kuormaa, mikä vaikutti enemmän 

kahdessa osassa harjoittelevien voiman kehittymiseen. Voiman kehittyminen on näet 

mahdollista silloin, kun aikaan saadaan riittävän suuri mekaaninen ärsyke (Wackerhage ym. 

2019).  Ryhmillä oli käytössään harjoitusvälineet, joiden avulla kuormaa pystyi lisäämään 

tiettyyn pisteeseen asti, ja alaraajojen riittävä kuormittaminen oli yläraajoja vaikeampaa 

alaraajojen suuremman lihasmassan vuoksi. Voidaan ajatella, että liian pieni kuorma 

”korvautui” yhdessä osassa harjoitelleilla suuremmalla harjoituskertakohtaisella toistojen 

määrällä. Koska kahdessa osassa harjoitelleilla sekä kuorma että sarjojen määrä jäivät 

vähäisiksi, kehitys saattoi sen vuoksi olla pienempää. Pienellä kuormallakin voi saada aikaan 

kehitystä, jos toistojen määrä ja siten volyymi ovat riittävän suuria (Morton ym. 2016). Tilanne 

olisi voinut olla toinen, jos kuormaa olisi ollut mahdollista lisätä niin, että jo vähillä toistoilla 

olisi saatu aikaan kehityksen mahdollistava ärsyke, tai jos volyymiä olisi nostettu tekemällä 

enemmän toistoja. Toisaalta väsymystestin tulos ei puolla tätä, sillä ryhmien välillä alaraajojen 

väsymysprosenteissa ei ollut eroa, vaan molemmat ryhmät saivat kuormitettua alaraajoja yhtä 

tehokkaasti. 

Voimaharjoittelussa on tärkeää lisätä harjoittelun kuormittavuutta progressiivisesti esimerkiksi 

harjoitusmääriä tai -kuormia kasvattamalla (Kraemer & Ratamess 2004). Yläraajojen osalta 

havaittiin, ettei kummallakaan ryhmällä maksimivoimassa tapahtunut enää merkitsevää 

kehitystä viimeisellä harjoitusjaksolla, kun ensimmäisellä ja/tai toisella jaksolla kehitystä oli 

tullut. Niin ikään voimantuottonopeudessa (RFD) muutosta ei tapahtunut kummallakaan 
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ryhmällä viimeisessä jaksossa. Harjoitusvolyymi ei kasvanut enää toisesta jaksosta kolmanteen 

jaksoon siirryttäessä, jolloin kuormitus saattoi jäädä liian vähäiseksi. Harjoitteissa oli pientä 

vaihtelua jaksojen välillä, mutta suurempia muutoksia niihin ei tullut. Voi olla, että 

harjoitteluun olisi kaivattu enemmän muutosta ja vaihtelua, kun takana oli jo seitsemän 

harjoitusviikkoa. Suurimpien voimamuutosten on todettu aiemmassa tutkimuksessa tapahtuvan 

kahdeksan ensimmäisen harjoitusviikon aikana ja olevan myöhemmin pieniä tai laskevan 

(Häkkinen & Komi 1983). Hermostollinen kehitys voi hidastua vielä aiemmin (Häkkinen & 

Komi 1983). Voimaharjoittelun alkuvaiheessa voimaominaisuuksien kasvattaminen onkin 

helpompaa, mutta myöhemmin se voi lakata (esim. Häkkinen ym. 1985a). Tässä tutkimuksessa 

huomattiin sama ilmiö. Harjoittelun edetessä vaaditaan suurempia tai uusia ärsykkeitä 

kehityksen jatkumiseksi. 

Voiman kasvun kannalta mielenkiintoinen kysymys on, että mikä on kehityksen kannalta 

oleellisin muuttuja. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että aiemmin 

voimaharjoittelemattomilla oleellista voiman kasvun kannalta ei ole kerralla tehtyjen sarjojen 

määrä, toisin sanottuna se, monessako osassa harjoituksen suorittaa, sillä voiman kehitys oli 

ryhmillä samanlaista. Harjoitusfrekvenssiin keskittyneissä kokooma-artikkeleissa on päädytty 

samaan lopputulokseen (Grgic ym. 2018, Ralston ym. 2018): harjoitusten suorittamistiheys ei 

ole vaikuttanut voiman kasvun suuruuteen, kun harjoitusvolyymi on ollut sama. Tässä 

tutkimuksessa havaittiin yläraajojen osalta, että yhdessä osassa harjoittelevien 

väsymysprosentti oli suurempi kuin kahdessa osassa harjoittelevien yksittäisten harjoitusten 

väsymisprosentit, mutta voiman kasvu ryhmillä oli kuitenkin samanlaista. Tämän perusteella 

voiman kasvun kannalta riittävä kuormitus voi kertyä päivän mittaan useammista lyhyistä 

harjoituksista, eikä kuormituksen tarvitse välttämättä kertyä yhdestä rankasta harjoituksesta. 

Viimeisessä jaksossa voima kasvoi yhdessä osassa harjoittelevilla enemmän kuin kahdessa 

osassa harjoittelevilla, mikä toisaalta saattaa kertoa kahdessa osassa harjoittelevien liian 

pienestä harjoituskohtaisesta kuormituksesta ja puoltaa siten yksittäisen harjoituksen riittävän 

kuormituksen merkitystä (ks. pohdinta edellä, s. 81). Laseviciuksen ym. (2018) tutkimus 

osoittaa, että voiman kasvamiseksi tärkeää on saada jollakin keinoin aikaiseksi riittävän suuri 

kuormitus – voima kasvaa, jos vain kuormitetaan tarpeeksi paljon, kuormitustavalla ei niinkään 

ole väliä. Joka tapauksessa tämän tutkimuksen perusteella voiman kasvun kannalta 

harjoitustiheyttä oleellisemmalta vaikuttaa se, että aikaan saadaan riittävän suuri kuormitus, 
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muodostuu se sitten suuren kuorman ja vähäisten toistojen tai pienemmän kuorman ja 

useampien toistojen kautta, tai että väsymys kertyy päivän aikana riittäväksi. 

Nopeusvoima. Esikevennyshypyn tulokset noudattivat jokseenkin samaa linjaa alaraajojen 

maksimivoiman kanssa: yhdessä osassa harjoitelleilla kehitystä esikevennyshypyssä tapahtui 

toisella harjoitusjaksolla sekä seitsemän ensimmäisen harjoitusviikon aikana, jolloin myös 

maksimivoima kasvoi. Hypertrofinen voimaharjoittelu harjoittelemattomilla voi kasvattaa 

maksimivoiman lisäksi myös nopeusvoimaominaisuuksia, kuten voimantuottonopeutta (RFD) 

(esim. Aagaard ym. 2002a, Peltonen ym. 2018). Kahdessa osassa harjoitelleilla maksimivoima 

tai esikevennyshyppy ei kasvanut millään yksittäisellä harjoitusjaksolla, mutta seitsemän 

ensimmäisen ja kahdeksan viimeisen viikon aikana (jaksot 1+2 ja 2+3) maksimivoimassa 

havaittiin kasvua (koko jakson lisäksi). Toisaalta tämäkin on oletusten mukaista: tehokkainta 

on spesifi, tietyn ominaisuuden tarkoituksenmukainen harjoittelu (Kraemer & Ratamess 2004): 

esimerkiksi kevennyshyppy kasvaa paremmin plyometrisella harjoittelulla kuin perinteisellä 

voimaharjoittelulla (Vissing ym. 2008) ja nopeusvoimatyyppisesti harjoiteltaessa nopeusvoima 

kasvaa enemmän kuin maksimivoima (Häkkinen ym. 1985b). Spesifisyyden puute näkyi myös 

alaraajojen RFD:ssä, sillä se ei kehittynyt kummallakaan ryhmällä missään vaiheessa. 

Alaraajojen osalta havaittiinkin, että maksimi- ja nopeusvoiman (RFD) kehitys eivät olleet 

merkitsevästi yhteydessä toisiinsa kummallakaan ryhmällä. Yläraajojen maksimi- ja 

nopeusvoiman kehityksen väliltä sen sijaan löytyi vahva korrelaatio, joka oli kahdessa osassa 

harjoitelleilla merkitsevä. 

Mielenkiintoinen kysymys onkin, miksi alaraajojen RFD ei kasvanut kummallakaan ryhmällä, 

mutta yläraajojen RFD molemmilla ryhmillä kasvoi. Yläraajojen maksimi- ja nopeusvoiman 

kehitys olivat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa erityisesti kahdessa osassa harjoitelleilla, joilla 

peräti noin 90 % nopeusvoiman kasvusta selittyy maksimivoiman kasvulla. Voi olla, että 

yläraajoja saatiin kuormitettua suuremmalla kuormalla suhteessa maksimivoimaan, mikä 

saattoi edesauttaa RFD:n kehittymistä: Finkin ym. (2016) mukaan RFD kehittyy paremmin, 

kun kuorma on 80 % 1RM:sta verrattuna 30 %:iin. Toisaalta yläraajojen harjoitusliikkeet 

saattoivat olla testitavalle spesifimpejä: kaikki liikkeet olivat kahden raajan liikkeitä, kuten 

penkkipunnerrustestikin, kun taas alaraajoja harjoitettiin pääasiassa yhden jalan liikkeillä 

riittävän kuormituksen aikaansaamiseksi. Häkkinen ym. (1996) totesivat tutkimuksessaan, että 
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unilateraalisesti harjoiteltaessa unilateraalinen voima kasvaa bilateraalista harjoittelua 

enemmän, ja vastaavasti bilateraalisesti harjoiteltaessa bilateraalinen voiman kasvu on 

suurempaa kuin unilateraalisesti harjoiteltaessa. Yksi mahdollinen selitys ylä- ja alaraajojen 

erolle voi olla myös jalkaprässin tekninen haastavuus: voimalevy piti pitää alussa pystysuorassa 

ja mahdollisimman pienellä jännityksellä, mikä saattoi viedä huomiota mahdollisimman 

nopealta suorittamiselta. Penkkipunnerruksessa vastaavaa tilannetta ei ollut, vaan suoritukseen 

lähdettiin lepoasennosta, ja kaiken keskittymisen saattoi laittaa mahdollisimman nopeaan ja 

kovaan suorittamiseen. On mahdollista, ettei nopeusvoimaominaisuuksien kehitys päässyt 

esille tekniikan haastavuuden takia. Myös tulosten analysointi oli samasta syystä hankalaa ja 

voi sisältää virheitä. 

Väsymys. Tässä tutkimuksessa harjoitusten aiheuttamaa väsymystä tarkasteltiin kahdella 

menetelmällä: subjektiivisella fyysisen kuormituksen kokemisen kyselyllä sekä objektiivisella 

akuutin väsymyksen mittauksella. Tarkoitus oli selvittää, aiheuttivatko harjoitukset 

kummallakin ryhmällä riittävää ja yhtä suurta, voiman kasvun mahdollistavaa väsymystä. 

Subjektiivisella mittarilla havaittiin, ettei ryhmien välillä ollut eroa harjoitusten kuormituksen 

voimakkuuden kokemuksessa koko harjoitusjakson aikana. Harjoitukset olivat siis yhtä 

väsyttäviä riippumatta siitä, tekikö yhden vai kaksi sarjaa kutakin liikettä kohti. Tämä tulos oli 

linjassa tutkimuksen päätuloksen kanssa: harjoitusmuotojen välillä ei ollut eroa. 

Akuutin väsymyksen mittauksen perusteella merkitsevää väsymistä tapahtui kummallakin 

ryhmällä sekä jalkaprässissä että penkkipunnerruksessa, eikä ryhmien välillä ollut eroa, kun 

tarkasteltiin väsymystä päivän ensimmäisen ja viimeisen harjoituksen välillä (kahdessa osassa 

harjoitelleilla). Sen sijaan yksittäisen harjoituksen väsymysprosentteja vertailtaessa havaittiin, 

että yhdessä osassa harjoittelevat väsyivät penkkipunnerruksessa enemmän. Keskimääräiset 

väsymysprosentit yksittäisten harjoitusten jälkeen olivat jalkaprässissä ja 

penkkipunnerruksessa yhdessä osassa harjoitelleilla noin 17 % ja 31 % ja kahdessa osassa 

harjoitelleilla noin 15–18 %, kun esimerkiksi McCaulleyn ym. (2009) tutkimuksessa 

hypertrofisen harjoittelun jälkeen voima oli välittömästi harjoituksen jälkeen noin 25 % 

pienempi kuin ennen harjoitusta. Heidän tutkimuksessaan harjoitusvolyymi oli huomattavasti 

suurempi, sillä sarjoja tehtiin neljä, ja kuorma oli 75 % maksimista. Häkkisen (1994) 

tutkimuksessa sarjoja oli kymmenen ja kuorma oli 70 %, jolloin väsymysprosentti 
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miesurheilijoilla oli peräti 47 %. Näyttäisi siltä, että väsymysprosentti kasvaa suhteessa 

edeltävän kuormituksen suuruuteen, ja tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa sen kanssa. 

Toisaalta on mielenkiintoista, että tässä tutkimuksessa päästiin näinkin suuriin 

väsymysprosentteihin, vaikka palautusjaksot saattoivat venyä melko pitkiksi välineiden 

valmistelun vuoksi ja harjoitusvolyymi oli pieni. Esimerkiksi kahdessa osassa harjoitelleilla 

yksittäisten harjoitusten väsymysprosentit (15 %) olivat noin 2–4-kertaisia ja koko päivän 

väsymysprosentit (23–24 %) jopa 4-kertaisia verrattuna toiseen tutkimukseen (Häkkinen 1992), 

jossa tehtiin kaksi harjoitusta päivässä (4 x 5–6, 70–80 % 1RM). Joka tapauksessa vaikka 

kahdessa osassa harjoitelleilla yksittäisen harjoituksen väsymysprosentti yläraajojen osalta oli 

yhdessä osassa harjoitelleita suurempi, voiman kehitys oli ryhmillä kuitenkin yhtä suurta. 

Tämän perusteella yksittäisen harjoituksen väsyttävällä vaikutuksella ei ollut yhtä suurta 

merkitystä kuin koko päivän aikana kertyneellä kuormituksella. Sekä yhdessä että kahdessa 

osassa harjoittelu aiheuttivat saman suuruista, voiman kasvun mahdollistavaa väsymystä. 

Väsymystesti antoi tässä tutkimuksessa tietoa siitä, että jo lyhyt harjoitus, jossa jokaista 

harjoitetta tehtiin vain yhden sarjan verran, riitti aiheuttamaan voiman kasvun mahdollistavaa 

väsymystä. Käytettyä väsymystestiä ja sen merkitystä on kuitenkin syytä tarkastella myös 

kriittisesti. Ensinnäkin voiman kasvusta sinänsä voidaan jo päätellä, että harjoituksen 

aiheuttama kuormitus on ollut voiman kasvuun riittävää. Tarvitaanko erillistä testiä 

ilmaisemaan, että voima saattaa kasvaa, jos voiman kasvu kuitenkin havaitaan voiman 

kasvusta? Toisekseen väsymystesti ei kyennyt antamaan mitään viitteitä ryhmien välisestä 

voiman kasvun erosta, kun sellainen havaittiin: alaraajojen voiman kasvu oli yhdessä osassa 

harjoitelleilla viimeisessä jaksossa merkitsevästi suurempaa kuin kahdessa osassa 

harjoitelleilla, mutta väsymysprosentit ryhmillä olivat samanlaiset. Itse asiassa väsyminen oli 

kahdessa osassa harjoittelevilla päinvastoin jopa seitsemän prosenttiyksikköä suurempaa, 

joskaan ero ei ollut merkitsevä. Väsymysprosenttien ja maksimivoiman kehittymisen välisiä 

korrelaatioita tarkasteltaessa voidaan todeta, ettei suurempi väsymysprosentti kerro yleensä 

suuremmasta voiman kasvusta. Merkitsevä korrelaatio voiman kasvun ja väsymysprosentin 

väliltä löytyi vain kahdessa osassa harjoitelleiden jalkaprässissä koko jakson ajalta: mitä 

suurempi voiman kasvu tutkittavalla oli, sitä suurempaa oli myös väsyminen. Muissa 

tapauksissa näillä ei ollut merkitsevää yhteyttä. 
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Työkyky, verenpaine ja kipu. Subjektiivisesti arvioitu työkyky ei muuttunut harjoitusjakson 

aikana merkitsevästi kummallakaan ryhmällä. Aiemmissa tutkimuksissa työpaikalla toteutetun 

voimaharjoittelun jälkeen työkyky on joko pysynyt samana (Blangsted ym. 2008) tai parantunut 

(Sundstrup ym. 2014), joskin parantuminen liittyi ainakin Sundstrupin ym. (2014) 

tutkimuksessa suuresti pikemmin verrokkiryhmän työkyvyn huononemiseen kuin 

voimaharjoitteluryhmän työkyvyn paranemiseen. Työkykyarvot olivat tässä tutkimuksessa 

kummallakin ryhmällä jo alun perin korkeita: matalin arvo oli 7. Yleisesti ottaen monesti on 

niin, että jos jokin arvo on lähtötilanteessa korkealla tasolla, parannusta on vaikeampi saada, 

kuin jos lähtöarvo olisi hyvin matala. Saattaa olla, että työntekijät olivat työkyvyn osalta jo niin 

hyvässä tilanteessa, että parannusta ei sen vuoksi tullut. 

Verenpaineen osalta yhdessä osassa harjoitelleilla diastolinen verenpaine laski merkitsevästi 

harjoitusjakson aikana. Muutos ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevä. 

Voimaharjoittelu saattaakin aiempien tutkimusten perusteella vaikuttaa erityisesti diastoliseen 

verenpaineeseen (Cornelissen & Smart 2014). Keskimääräiset systoliset verenpaineet olivat 

ryhmillä ennen jaksoa noin 130–132 mmHg ja diastoliset noin 85–88 mmHg. Voimaharjoittelu 

voi olla tehokkainta prehypertensiivisillä henkilöillä (Cornelissen & Smart 2014), eli heillä, 

joilla systolinen verenpaine on 120–139 mmHg ja diastolinen 80–89 mmHg (Maslow ym. 

2010). Tässä tutkimuksessa molemmat ryhmät lukeutuivat juuri tähän prehypertensiiviseen 

luokkaan. Hypoteettisesti ajateltuna voi olla mahdollista, että yhdessä osassa harjoitelleiden 

diastolinen verenpaine laski harjoituksen pidemmän keston vuoksi. Kestävyysharjoittelun on 

nimittäin todettu olevan ainakin hypertensiivisillä voimaharjoittelua tehokkaampaa 

(Cornelissen & Smart 2014), ja lisäksi kestävyysurheilijoilla verenpainearvot ovat voimalajien 

urheilijoiden arvoja matalampia (Berge ym. 2015). Voimaharjoittelu saattaa siten olla 

hyödyllistä verenpaineen kannalta silloin, kun harjoittelu on kestävyystyyppistä: harjoitukset 

ovat riittävän pitkiä ja verenkierto ja aineenvaihdunta pysyvät koko harjoituksen ajan riittävästi 

koholla (vertaa esim. maksimivoimaharjoitteluun, jossa yksittäisiä suorituksia ja pitkät 

palautukset). Voi siten olla, että perinteisellä yhdessä osassa suoritetulla voimaharjoittelulla on 

omat etunsa. Tämän tutkimuksen verenpainemittauksia tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, 

sillä tutkittavia ei ohjeistettu tulemaan mittauksiin levänneenä ja esimerkiksi ilman kofeiinin 

nauttimista. Esimerkiksi kahvin nauttiminen puoli tuntia ennen mittausta voi nostaa diastolista 

verenpainetta lähes 10 mmHg (Mahmud & Feely 2001). 
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Harjoittelun seurauksena raportoitiin sekä olemassa olevan kiputilan lieventyneen että 

pahentuneen kuin myös uuden kiputilan syntyneen. Yhteensä 38,5 % raportoi kiputilan 

helpottaneen ja 46,2 % joko pahentuneen, syntyneen uuden kiputilan tai molempia. Kaikissa 

tapauksissa yleisin paikka oli niska-hartiaseutu. Huolestuttavaa on, että suurempi osa raportoi 

harjoitusjakson jälkeen pikemminkin enemmästä kuin vähemmästä kivusta. Saattaa olla, että 

tässä tutkimuksessa käytetyt harjoitusvälineet vaikuttivat osaltaan kiputilojen syntymiseen. 

Esimerkiksi kyykkyharjoitteessa kuormaa repussa oli paljon, ja reppua pidettiin selässä, jolloin 

niska-hartiaseudulle kohdistui melko suuri kuormitus. Käytössä oli toisaalta myös lantiovyö, 

joka kevensi hartioille kohdistuvaa painoa. Aiemmissa tutkimuksissa työpaikalla toteutetun 

harjoittelun on todettu vähentävän muun muassa kipua (Pedersen ym. 2009, Andersen ym. 

2010, Zavanela ym. 2012, Gram ym. 2014, Sena ym. 2015), niska-hartiaseudun oireita 

(Blangsted ym. 2008) ja alaselän oireita (Sjögren ym. 2005).  Huomattavaa on myös, että 

väittämän ”harjoittelun seurauksena syntyi uusi kiputila” jakaumissa oli ryhmien välillä ero 

siten, että kahdessa osassa harjoitelleiden ryhmässä väittämän kanssa oltiin enemmän samaa 

mieltä ja yhdessä osassa harjoitelleiden ryhmässä eri mieltä. Uusien kiputilojen syntymiseen 

osissa harjoitelleella ryhmällä on saattanut vaikuttaa harjoittelun tiheys (kaksi kertaa päivässä): 

jos harjoituksessa jokin paikka esimerkiksi lievästi ärtyi, aikaa palautumiseen oli vähän, sillä 

uusi harjoitus oli jo muutaman tunnin päästä. Akuuttien pehmytkudosvammojen hoitoon 

suositellaan PRICE- (protection, rest, ice, compression, elevation) tai POLICE (protection, 

optimal loading, ice, compression, elevation) -mallia (Bleakley ym. 2012), eli lepo ja 

optimaalinen kuormittaminen ovat kuntoutumisen kannalta tärkeitä tilanteessa, jossa kudos on 

vaurioitunut. Jos henkilöllä on korkea kynnys jättää harjoitus väliin, harjoittelemaan saatetaan 

lähteä, vaikka kudos olisi vaurioitunut, mikä ei edesauta palautumista. Yhdessä osassa 

harjoitelleilla palautumisaikaa oli tuntien sijaan päiviä. Lisäksi tutkimuksessa ylipäätään on 

rajallinen mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä harjoittelua; tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta tutkittavien on harjoiteltava mahdollisimman samalla lailla. Vaikka 

kiputuntemuksiin reagoitiin, optimaalisimpia liikkeitä kullekin yksilölle ei voitu valita. Liikkeet 

tehtiin suoraan vapailla painoilla ja sovelletuilla välineillä, ja tämä yhdistettynä kahteen 

päivittäiseen harjoitukseen sekä ei-sataprosenttiseen valvontaan saattoi olla aloittelijoille liikaa. 

Kokemukset harjoittelusta. Tällä tutkimuksella kartoitettiin myös passiivista työtä tekevien 

työntekijöiden kokemuksia työpaikalla toteutetusta voimaharjoittelusta. Työpaikalla toteutettu 
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voimaharjoittelu vaikutti positiivisesti työntekijöiden jaksamiseen ja vireyteen: lähes 70 % 

tutkittavista oli vähintään jonkin verran samaa mieltä väittämän ”harjoittelun seurauksena 

jaksoin paremmin töissä” kanssa, ja lähes 77 % tutkittavista oli jonkin verran sitä mieltä, että 

oli harjoittelun seurauksena virkeämpi töissä. Tämä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, 

jossa suurten lihasryhmien voimaharjoittelu 3 x 15 minuutin ajan viikossa vähensi 

pakkaamotyöntekijöiden väsymystä (Sena ym. 2015). Myös Bergouignanin ym. (2016) 

tutkimuksessa työpäivän liikunnalliset tauot olivat koetun energiatason ja elinvoiman kannalta 

tehokkaita, ja Edwardsonin ym. (2018) mukaan istumisen vähentämisellä töissä voi olla 

positiivisia vaikutuksia työhön liittyvään väsymykseen.   

Työn tehokkaammasta suorittamisesta ja keskittymisestä tässä tutkimuksessa sen sijaan ei 

oikein osattu sanoa. Tutkittavista 66,7 % ei ollut samaa eikä eri mieltä tai ei osannut sanoa 

mielipidettään näihin väittämiin. Aiemmin on huomattu, että työpäivään lisätyt 4 x 5 minuutin 

tauot tietokonetyöntekijöillä eivät vähennä työn tuottavuutta vaan lisäävät sitä siten, että 

suuremmasta taukojen määrästä huolimatta pystytään samaan työmäärään (Galinsky ym. 2007). 

Maileyn ym. (2017) tutkimuksessa tutkittavat vähensivät istumista töissä eri mittaisilla tauoilla, 

ja 55–64 % oli samaa tai vahvasti samaa mieltä sen kanssa, että tauot vaikuttivat positiivisesti 

tuottavuuteen. Voimaharjoittelun on myös todettu voivan parantaa sekä akuutisti (Chang & 

Etnier 2009, Chang ym. 2012, Soga ym. 2018, Wilke ym. 2019) että kroonisesti (Northey ym. 

2017, Soga ym. 2018) kognitiivisia toimintoja, minkä voisi teoreettisesti ajatella vaikuttavan 

myös työn tehokkaampaan suorittamiseen ja keskittymiseen. Toisaalta esimerkiksi 

tarkkaavaisuuteen voimaharjoittelulla ei huomattu olevan vaikutusta (Dunsky ym. 2017). Tässä 

tutkimuksessa tutkittavat eivät siis kokeneet harjoittelun vaikuttavan työn tehokkaampaan 

suorittamiseen tai keskittymiseen. Useissa tutkimuksissa onkin tutkittu vain harjoittelun 

välitöntä vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin, eikä se välttämättä ulotu pidemmälle (Wilke 

ym. 2019). Voi olla, että koko työpäivään ulottuvien vaikutusten aikaansaamiseksi harjoittelu 

tulisi toteuttaa lyhyemmissä osissa, sillä esimerkiksi Bergouignan ym. (2016) huomasivat, että 

liikkumisen positiiviset vaikutukset mielialaan ja väsymykseen kestivät läpi päivän silloin, kun 

liikuntapätkät olivat vain viiden minuutin pituisia, mutta 20 minuutin liikuntatuokion päivän 

alussa pitäneillä vaikutukset kestivät vain tunnin verran. Samankaltaiseen tulokseen päätyivät 

myös Mailey ym. (2017): lyhyet aktiiviset tauot (5 min) istumisesta olivat väsymyksen ja 

mielialan kannalta tehokkaita verrattuna pidempiin (15 min). Täytyy kuitenkin muistaa, että 
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vaikka kognitiiviset toiminnot vaikuttavat työskentelyyn, tässä tutkimuksessa ei tutkittu 

kognitiivisia toimintoja. Työn tehokkuutta ja keskittymistäkin kartoitettiin ainoastaan kyselyn 

avulla, ja tällä tavoin niiden kehitystä voi olla vaikea arvioida. 

Ryhmien välisessä vertailussa esille ei tullut eroja edellä mainituissa asioissa, mistä päätellen 

harjoittelu oli yhtä hyödyllistä esimerkiksi jaksamisen ja vireyden kannalta, toteutti 

harjoituksen sitten kesken työpäivän tai sen jälkeen. Sen sijaan havaittiin, että kahdessa osassa 

harjoitelleilla oli harjoittelun seurauksena enemmän ajankäytöllisiä ongelmia töissä ja työnteko 

häiriintyi enemmän. Tämä on ymmärrettävää se tosiseikka huomioon ottaen, että heillä 

työpäivä keskeytyi kahdesti viikossa harjoituksen vuoksi. Koska kyseessä oli tutkimus ja 

harjoitusajat olivat tarkkaan määrättyjä, työpäivän saattoi joutua keskeyttämään aivan väärällä 

hetkellä. Boucsein ja Thum (1997) pohtivat tutkimuksessaan, että tietokonetyöntekijöillä 

aikataulutetut tauot saattoivat aiheuttaa työntekijöille palautumisen sijaan emotionaalista 

stressiä, kun haastava päättely jouduttiin keskeyttämään, minkä vuoksi jäykkä aikataulu ei 

sovellu tietokonetyöskentelijöille. Tucker ym. (2003) toteavatkin, että edullista on, jos 

työntekijät saavat itse tauottaa työskentelynsä. Vaikka tässä tutkimuksessa ryhmien välillä 

ajankäytön ja työnteon häiriintymisen osalta oli ero, myös kahdessa osassa harjoitelleista suurin 

osa oli kuitenkin eri mieltä näiden väittämien kanssa. Joka tapauksessa työnteon 

häiriintymiseen ja ajankäyttöön liittyviä ongelmia ei välttämättä olisi ns. normaalissa elämässä, 

jos työntekijät voisivat toteuttaa harjoituksen silloin, kun heillä on siihen sopiva hetki. 

Huomionarvoinen asia on se, että suurin osa, yli 60 %, tutkittavista jatkaisi harjoittelua 

mieluiten työpaikalla, kun vaihtoehtoina olivat myös muualla harjoittelu ja harjoittelun 

lopettaminen. Tästä voidaan päätellä, että työpaikka voi olla harjoitusympäristönä toimiva ja 

työntekijöitä miellyttävä. Suurin osa tutkittavista ei myöskään kokenut työpaikalla harjoittelun 

aiheuttavan vapaa-ajan ongelmia, vaikka harjoittelu saattoi viedä hieman vapaa-aikaa päivän 

lopusta. 

Tutkimuksen vahvuuksia. Tämä tutkimus antoi käytännöllistä tietoa ajankohtaisesta aiheesta, 

josta tutkimusta ei kuitenkaan juurikaan ole. Koska tutkimus toteutettiin laboratorio-

olosuhteiden sijaan ihmisten oikeassa elinympäristössä, tulokset ovat hyvin sovellettavissa 
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oikeaan elämään. Lähestymisnäkökulma voimaharjoitteluun oli luova ja innovatiivinen 

käytetyistä välineistä ja harjoitusmenetelmistä lähtien. Lisäksi tutkimus käsitteli monipuolisesti 

niin voimaa ja muita fyysisen suorituskyvyn muuttujia, terveyteen liittyviä muuttujia kuin myös 

tutkittavien kokemusta tästä vähän käytetystä harjoitusmenetelmästä, voimaharjoittelusta 

yksinkertaisilla välineillä työpaikalla. 

Tutkimuksen heikkouksia. Tässä tutkimuksessa harjoitusjakso oli melko lyhyt ja tutkittavat 

olivat aloittelijoita, minkä vuoksi erot eri harjoitustapojen välillä eivät välttämättä ehtineet tulla 

esille. On todettu, että yksi sarja voi aloittelijoilla kasvattaa voimaa yhä paljon kuin useampi 

(Carpinelli & Otto 1998). Jos näin on, tällaisen tutkimusasetelman teettäminen aloittelijoille ei 

ole järkevää, sillä voima kasvaa harjoitusmuodosta riippumatta joka tapauksessa. Toinen suuri 

kriittisesti tarkasteltava asia on tutkittavien pieni määrä. Mitä pienempi määrä on, sitä 

heikommin tulokset voivat olla yleistettävissä suurempaan joukkoon. Pienessä joukossa 

”poikkeuksellisten” yksilöiden vaikutus suuntaan ja toiseen on suurempi. Vaikka tutkittaviksi 

pyrittiin rekrytoimaan homogeeninen joukko, heidän voimaharjoittelutaustoissaan ja 

esimerkiksi kehon hahmotuskyvyissään oli kuitenkin eroa. 

Tutkittavien lisäksi myös harjoitteluun ja testaukseen liittyi heikkouksia. Tässä tutkimuksessa 

harjoittelu toteutettiin kuntosalilaitteiden sijaan vapailla yksinkertaisilla välineillä, mikä lisäsi 

mahdollisuutta suorittaa liikkeet useammalla eri tavalla. Vaikka liikkeitä vakioitiin erilaisten 

apuvälineiden ja valvonnan avulla, kaikkea suoritustekniikkaan liittyvää ei kuitenkaan vakioitu 

eikä kaikkia harjoituksia valvottu. Poikkeuksellisten välineiden käyttö lisäsi vaihtelua myös 

palautusten pituuksissa: painojen lastaaminen reppuihin vei oman aikansa, ja rajallinen määrä 

välineitä johti myös odotteluun. Palautukset venyivätkin paikoin pitkiksikin. Parempaa 

vakiointia ja ohjeistusta olisi kaivannut myös se, minkälaiseen väsymystilaan tutkittavien 

haluttiin itsensä harjoituksissa saattavan. Nyt tilanne saattoi olla se, että osa tutkittavista käytti 

sellaisia kuormia, että viimeiset toistot tuntuivat vielä ihan mukavilta, kun taas osa saattoi tehdä 

sarjan epäonnistumiseen asti. Myös ruokavalio sekä muun harjoittelun toteutuminen 

harjoitusjakson aikana olisi kaivannut parempaa seurantaa ja vakiointia. Samoin 

testauksessakin oli puutteita verenpainemittausten vakioinnissa, pientä vaihtelua esimerkiksi 

vuorokaudenajoissa, jolloin testit suoritettiin ja vaihtelua myös kannustuksessa ja muissa 
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inhimillisissä tekijöissä. Lisäksi harjoittelun vaikutuksia työntekoon selvitettiin ainoastaan 

kyselyn avulla. 

Johtopäätökset ja käytännön sovellukset. Tämän tutkimuksen perusteella kehittävää 

voimaharjoittelua voidaan toteuttaa paitsi tekemällä harjoitus yhdessä osassa myös tekemällä 

se pienemmissä osissa. Voiman kasvun kannalta oleellista on, että kuormitus yhdellä 

harjoituskerralla tai yhtenä harjoituspäivänä on riittävän suuri, kun taas sillä, suorittaako 

harjoituksen yhdessä vai kahdessa osassa, ts. harjoitusfrekvenssillä, ei ole suurta merkitystä.   

Harjoittelun on oltava myös osiin jaetussa voimaharjoittelussa spesifiä: mikäli halutaan 

kasvattaa ensisijaisesti nopeusvoimaa, liikkeet on suoritettava nopeusvoimaperiaatteella. 

Aloittelijoilla kuitenkaan spesifiyden vaatimus ei ole niin suuri, ja voiman eri osa-alueet voivat 

kasvaa ilman varsinaista panostusta niihin. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa 

ensisijaisesti aloittelijoihin, ja osiin jaettu harjoittelu kokeneemmilla vaatii lisää tutkimusta. On 

mahdollista, että kokeneemmat henkilöt hyötyvät enemmän yhdessä osassa harjoittelusta. 

Yhdessä osassa tapahtuvalla voimaharjoittelulla voi olla myös omat positiiviset vaikutuksensa 

diastoliseen verenpaineeseen mahdollisesti pidemmän kestonsa vuoksi.  

Voimaharjoittelu onnistuu myös ilman huippuvälineitä ja vähällä harjoituskertakohtaisella 

ajankäytöllä. Työpaikka on voimaharjoittelulle toimiva harjoitusympäristö ilman varsinaisia 

harjoitustiloja tai voimaharjoitteluun tarkoitettuja välineitäkin, ja työpaikalla kesken työpäivän 

tai sen jälkeen harjoittelu voi edesauttaa työntekijöiden jaksamista. Työpaikka myös koetaan 

toimivaksi harjoitusympäristöksi. Työpaikalla yhdessä tai kahdessa osassa toteutettu 

voimaharjoittelu ei välttämättä kuitenkaan paranna työkykyä, varsinkaan, jos työkyky on jo 

lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Työpäivän keskeyttäminen harjoittelun vuoksi voi lisäksi 

häiritä työskentelyä, minkä vuoksi työntekijöiden olisi hyvä saada valita itse sopiva tauko 

harjoittelulle. Vaikkakin harjoittelu on mahdollista yksinkertaisilla välineillä ja osiin jaettuna, 

tiheä harjoittelu aloittelijoilla epävakaita välineitä käyttäen voi altistaa kivulle. Aloittelijoiden 

tulisi saada harjoitteluun ammattitaitoista ohjeistusta suoritustekniikoihin, yksilökohtaisiin 

vaihtoehtoisiin liikkeisiin sekä harjoittelun progressioon turvallisen osiin jaetun harjoittelun 

varmistamiseksi etenkin vapaita painoja käytettäessä. 
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Tämän tutkimuksen tulokset antavat hyvin paljon sovellusmahdollisuuksia käytännön elämään: 

kehittävää voimaharjoittelua voidaan toteuttaa paikasta riippumatta ja pätkittynä pitkin päivää, 

jolloin käytössä ei tarvitse olla kuntosalia eikä paljon aikaa. Voimaharjoittelu onnistuu 

esimerkiksi työpaikan tauoilla, kiireisen arjen keskellä kotona yksi sarja kerrallaan tai 

poikkeustilanteissa kuntosalien ollessa suljettuina, eikä harjoituksen tarvitse olla pitkäkestoinen 

ja hirmuista ponnistelua vaativa suuri suoritus. Tulokset antavat vapaammat kädet sovittaa 

voimaharjoittelu erilaisiin elämäntilanteisiin ja tuoda harjoittelu sinne ja siihen tilanteeseen 

missä ihmisetkin ovat. Koska kehittävää ja hyödyllistä voimaharjoittelua voidaan toteuttaa 

esimerkiksi tauoilla työpaikalla, sekä yksilön ja kansanterveyden että tätä myötä myös 

taloudellisten vaikutusten vuoksi työtauoilla harjoittelu olisi viisasta ottaa laajempaankin 

käyttöön. Tulokset vahvistavat kaikkiaan uuden liikuntasuosituksen viestiä: vähäkin liikunta on 

hyödyllistä ja hyväksi.



 

 

 

LÄHTEET 

Aagaard, P., Simonsen, E.B., Andersen, J.L., Magnusson, P. & Dyhre-Poulsen, P. 2002a. 

Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle 

following resistance training. Journal of Applied Physiology 93(4), 1318–26. 

Aagaard, P., Simonsen, E.B., Andersen, J.L., Magnusson, P. & Dyhre-Poulsen, P. 2002b. 

Neural adaptation to resistance training: changes in evoked V-wave and H-reflex 

responses. Journal of Applied physiology 92 (6), 2309–18. 

Aagaard, P. 2003. Training-induced Changes in Neural Function. Exercise and Sport Sciences 

Reviews 31 (2), 61–7. 

Abernethy, P., Wilson, G. & Logan, P. 1995. Strength and power assessment - issues, 

controversies and challenges. Sports Medicine 20 (3), 205. [abstract] 

ACSM. 2009. American College of Sports Medicine Position Stand. Progression Models in 

Resistance Training for Healthy Adults. Medicine and Science in Sports and Exercise 

41 (3), 687–708. 

ACSM. 2014. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th edition. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

ACSM. 2019. FAQ – About ACSM. Viitattu 25.04.2019. https://www.acsm.org/acsm-

membership/about-us/faq---about-acsm 

Ahtiainen, J. & Häkkinen, K. 2018. Hermolihasjärjestelmä. Teoksessa Keskinen, K. L., 

Häkkinen, K. & Kallinen, M. (toim.) Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja 

kuntotestaajille. Helsinki 2018: Liikuntatieteellinen seura, 168–241. 

Ahtiainen, J.P., Pakarinen, A., Alen, M., Kraemer, W.J. & Häkkinen, K. 2003. Muscle 

hypertrophy, hormonal adaptations and strength development during strength training 

in strength-trained and untrained men. European Journal of Applied Physiology 89 (6), 

555–63. 

Ahtiainen, J.P., Walker, S., Peltonen, H., Holviala, J., Sillanpää, E., Karavirta, L., Sallinen, J., 

Mikkola, J., Valkeinen, H., Mero, A., Hulmi, J.J. & Häkkinen, K. 2016. Heterogeneity 

in Resistance Training-Induced Muscle Strength and Mass Responses in Men and 

Women of Different Ages. Age (Dordr) 38 (1), 13 pages. 

   



 

 

 

Alegre, L.M., Jiménez, F., Gonzalo-Orden, J.M., Martín-Acero, R. & Aguado, X. 2006. Effects 

of dynamic resistance training on fascicle length and isometric strength. Journal of 

Sports Sciences 24 (5), 501–8. 

Almstedt, H.C., Canepa, J.A., Ramirez, D.A. & Shoepe, T.C. 2011. Changes in bone mineral 

density in response to 24 weeks of resistance training in college-age men and women. 

Journal of Strength and Conditioning Research 25 (4), 1098–103. 

Andersen, L.L. & Aagaard, P. 2006. Influence of Maximal Muscle Strength and Intrinsic 

Muscle Contractile Properties on Contractile Rate of Force Development. European 

Journal of Applied Physiology 96 (1), 46–52. 

Andersen, L.L., Christensen, K.B., Holtermann, A., Poulsen, O.M., Sjøgaard, G., Pedersen, 

M.T. & Hansen, E.A. 2010. Effect of physical exercise interventions on musculoskeletal 

pain in all body regions among office workers: a one-year randomized controlled trial. 

Manual Therapy 15 (1), 100–4. 

Arazi, H. & Asadi, A. 2011. Effects of 8 weeks equal-volume resistance training with different 

workout frequency on maximal strength, endurance and body composition. 

International Journal of Sports Science and Engineering 5 (2), 112–8. 

Arruda, A., Souza, D., Steele, J., Fisher, J., Giessing, J. & Gentil, P. 2017. Reliability of meta-

analyses to evaluate resistance training programmes. Journal of Sports Sciences 35 (20), 

1982–4. 

Artero, E.G., Lee, D.C., Ruiz, J.R., Sui, X., Ortega, F.B., Church, T.S., Lavie, C.J., Castillo, 

M.J. & Blair, S.N. 2011. A prospective study of muscular strength and all-cause 

mortality in men with hypertension. Journal of the American College of Cardiology 57 

(18), 1831–7. 

Baker, J.S., Davies, B., Cooper, S.M., Wong, D.P., Buchan, D.S. & Kilgore, L. 2013. Strength 

and body composition changes in recreationally strength-trained individuals: 

comparison of one versus three sets resistance training programmes. BioMed Research 

International. 6 pages. 

Balshaw, T.G., Massey, G.J., Maden-Wilkinson, T.M., Lanza, M.B. & Folland, J.P. 2019. 

Neural adaptations after 4 years vs 12 weeks of resistance training vs untrained. 

Scandinavain Journal of Medicine & Science in Sports 29 (3), 348–59. 



 

 

 

Bazyler, C.D., Sato, K., Wassinger, C.A., Lamont, H.S. & Stone, M.H. 2015. The use of the 

isometric squat as a measure of strength and explosiveness. The Journal of Strength and 

Conditioning Research. 28 (11), 3024–32. 

Bennie, J.A., Pedisic, Z., Suni, J.H., Tokola, K., Husu, P., Biddle, S.J.H. & Vasanakri, T. 2017. 

Self- reported health- enhancing physical activity recommendation adherence among 

64,380 finnish adults. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 27 (12), 

1842–53. 

Berge, H.M, Isern, C.B. & Berge, E. 2015. Blood pressure and hypertension in athletes: a 

systematic review. British Journal of Sports Medicine 49 (11), 716–23. 

Bergouignan, A., Legget, K.T., De Jong, N., Kealey, E., Nikolovski, J., Groppel, J.L., Jordan, 

C., O’Day, R., Hill, J.O. & Bessesen, D.H. 2016. Effect of Frequent Interruptions of 

Prolonged Sitting on Self-Perceived Levels of Energy, Mood, Food Cravings and 

Cognitive Function International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 

13 (1), 113. 

Bezerra, E.S., Diefenthaeler, F., Sakugawa, R.L., Cadore, E.L., Izquierdo, M. & Moro, A.R.P. 

2019. Effects of different strength training volumes and subsequent detraining on 

strength performance in aging adults. Journal of Bodywork and Movement Therapies 

23 (3), 466–72. [abstract] 

Bird, S.P., Tarpenning, K.M. & Marino, F.E. 2005. Designing resistance training programmes 

to enhance muscular fitness: a review of the acute programme variables. Sports 

Medicine 35 (10), 841–51. 

Blangsted, A.K., Søgaard, K., Hansen, E.A., Hannerz, H. & Sjøgaard, G. 2008. One-year 

randomized controlled trial with different physical-activity programs to reduce 

musculoskeletal symptoms in the neck and shoulders among office workers. 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 34 (1), 55–65. 

Bleakley, C.M., Glasgow, P. & MacAuley, D.C. 2012. PRICE needs updating, should we call 

the POLICE? British Journal of Sports Medicine 46 (4). 

Bolam, K.A., van Uffelen, J.G. & Taaffe, D.R. 2013. The effect of physical exercise on bone 

density in middle-aged and older men: a systematic review. Osteoporosis International 

24 (11), 2749–62. 



 

 

 

Boucsein, W. & Thum, M. 1997. Design of work/rest schedules for computer work based on 

psychophysiological recovery measures. International Journal of Industrial Ergonomics 

20, 51–7. 

Boyas, S. & Guével, A. 2011. Neuromuscular fatigue in healthy muscle: Underlying factors 

and adaptation mechanisms. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 54 (2), 88–

108. 

Braith, R.W. & Stewart, K.J. 2006. Resistance exercise training: its role in the prevention of 

cardiovascular disease. Circulation 113 (22), 2646–50. 

Brigatto, F.A., Braz, T.V., Zanini, T.C.D.C., Germano, M.D., Aoki, M.S., Schoenfeld, B.J., 

Marchetti, P.H. & Lopes, C.R. 2018. Effect of Resistance Training Frequency on 

Neuromuscular Performance and Muscle Morphology after Eight Weeks in Trained 

Men. Journal of Strength and Conditioning Research, 38 pages. 

Brooks, N., Layne, J.E., Gordon, P.L., Roubenoff, R., Nelson, M.E. & Castaneda,-Sceppa, C. 

2006. Strength training improves muscle quality and insulin sensitivity in Hispanic 

older adults with type 2 diabetes. International Journal of Medical Sciences 18 (4), 19–

27. 

Byrne, C., Faure, C., Keene, D.J. & Lamb, S.E. 2016. Ageing, Muscle Power and Physical 

Function: A Systematic Review and Implications for Pragmatic Training Interventions. 

Sports Medicine 46 (9), 1311–32. 

Bågenhammar, S. & Hansson, E.E. 2007. Repeated sets or single set of resistance training – A 

systematic review. Advances in Physiotherapy 9 (4), 154–60. 

Campos, G.E., Luecke, T.J., Wendeln, H.K., Toma, K., Hagerman, F.C., Murray, T.F., Ragg, 

K.E., Ratamess, N.A., Kraemer, W.J. & Staron, R.S. 2002. Muscular adaptations in 

response to three different resistance-training regimens: Specificity of repetition 

maximum training zones. European Journal of Applied Physiology 88 (1–2), 50–60. 

Carpinelli, R.N. & Otto, R.M. 1998. Strength training. Single versus multiple sets. Sports 

Medicine 26 (2), 73–84. 

Chang, Y-K. & Etnier, J.L. 2009. Effects of an acute bout of localized resistance exercise on 

cognitive performance in middle-aged adults: a randomized controlled trial study. 

Psychology of Sport and Exercise 10 (1), 19–24. 



 

 

 

Chang, Y-K., Ku, P-W., Tomporowski, P.D., Chen, F-T. & Huang, C-C. 2012. Effects of acute 

resistance exercise on late-middle-age adults’ goal planning. Medicine & Science in 

Sports % Exercise 44 (9), 1773–9. 

Christ, C.B., Boileau, R.A., Slaughter, M.H., Stillman, R.J. & Cameron, J. 1993. The effect of 

test protocol instructions on the measurement of muscle function in adult women. The 

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 18 (3), 502–10. 

Chtourou, H., Omar, H., Aloui, A. & Chaabouni, K. 2014. The effect of time of day on 

hormonal responses to resistance exercise. Biological Rhythm Reseacrh 45 (2), 247–56. 

[abstract] 

Clemson, L., Fiatarone Singh, M.A., Bundy, A., Cumming, R.G., Manollaras, K., O’Loughlin, 

P. & Black, D. 2012. Integration of balance and strength training into daily life activity 

to reduce rate of falls in older people (the LiFE study): randomised parallel trial. BMJ 

345. 

Colquhoun, R.J., Gai, C.M., Aguilar, D., Bove, D., Dolan, J., Vargas, A., Couvillion, K., 

Jenkins, N.D.M & Campbell, B.I. 2018. Training Volume, Not Frequency, Indicative 

of Maximal Strength Adaptations to Resistance Training. Journal of Strength and 

Conditioning Research 32 (5), 1207–13. 

Cornelissen, V.A. & Smart, N.A. 2013. Exercise training for blood pressure: a systematic 

review and meta-analysis. Journal of the American Heart Association 2 (1), 9 pages. 

Crewther, B., Keogh, J., Cronin, J. & Cook, C. 2006. Possible stimuli for strength and power 

adaptation: acute hormonal responses. Sports Medicine 36 (3), 215–38. 

Crewther, B., Cronin, J., Keogh, J. & Cook, C. 2008. The Salivary Testosterone and Cortisol 

Response to Three Loading Schemes. Journal of Strength and Conditioning Research 

22 (1), 250–5. 

Deschenes, M.R. 2004. Effects of Aging on Muscle Fibre Type and Size. Sports Medicine 34 

(12), 809–24. 

De Souza, E.O., Tricoli, V., Rauch, J., Alvarez, M.R., Laurentino, G., Aihara, A.Y., Cardoso, 

F.N., Roschel, H. & Ugrinowitsch, C. 2018. Different Patterns in Muscular Strength and 

Hypertrophy Adaptations in Untrained Individuals Undergoing Nonperiodized and 

Periodized Strength Regimens. Journal of Strength and Conditioning Research 32 (5), 

1238–44. 



 

 

 

Dos’Santos, T., Thomas, C., Comfort, P., McMahon, J.J. & Jones, P.A. 2017. Relationships 

between Isometric Force-Time Characteristics and Dynamic Performance. Sports 

(Basel) 5 (3), 12 p. 

Drake, D., Kennedy, R. & Wallace, E. 2017. The Validity and Responsiveness of Isometric 

Lower Body Multi-Joint Tests of Muscular Strength: a Systematic Review. Sports 

Medicine - Open 3 (23), 11 pages. 

Drake, D., Kennedy, R.A. & Wallace, E.S. 2019. Multi-joint rate of force development testing 

protocol affects reliability and the smallest detectible difference. Journal of Sports 

Sciences, 1–12. 

Dunsky, A., Abu-Rukun, M., Tsuk, S., Dwolatzky, T., Carasso, R. & Netzm Y. 2017. The 

Effects of a Resistance vs. An Aerobic Single Session on Attention and Executive 

Functioning in Adults. PLoS One 12 (4). 

Edmondson, D.R. 2005. Likert Scales: A History. CHARM 2005, 127–33. 

Edwardson, C.L., Yates, T., Biddle, S.J.H., Davies, M.J., Dunstan, D.W., Esliger, D.W., Gray, 

L.J., Jackson, B., O’connell, S.E., Waheed, G. & Munir, F. 2018. Effectiveness of the 

Stand More AT (SMArT) Work intervention: cluster randomised controlled trial. British 

Medical Journal 363. 

Eriksson, J.G. 2016. Diabetes. Teoksessa Vuori, I., Taimela, S., Kujala, U. (toim.) 

Liikuntalääketiede. 3.–8.painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 438–51. 

Evangelista, A.L., De Souza, E.O., Moreira, D.C.B., Alonso, A.C., Teixeira, C.V.S., Wadhi, 

T., Rauch, J., Bocalini, D.S., Pereira, P.E.A. & Greve, J.M.D. 2019. Interset Stretching 

vs. Traditional Strength Training: Effects on Muscle Strength and Size in Untrained 

Individuals. Journal of Strength and Conditioning Research 33, 159–66. doi: 

10.1519/JSC.0000000000003036 

Fagard, R.H. 2006. Exercise is good for your blood pressure: effects of endurance training and 

resistance training. Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology 33 (9), 853–

6. 

Faigenbaum, A.D., Milliken, L.A. & Westcott, W.L. 2003. Maximal strength testing in healthy 

children. Journal of Strength and Conditioning Research 17 (1), 162–6. [abstract] 

Fink, J., Kikuchi, N., Yoshida, S., Terada, K. & Nakazato, K. 2016. Impact of high versus low 

fixed loads and non-linear training loads on muscle hypertrophy, strength and force 

development. SpringerPlus 5(1), 698. doi: 10.1186/s40064-016-2333-z 



 

 

 

Fink, J.E., Schoenfeld, B.J., Kikuchi, N. & Nakazato K. 2017. Acute and Long-term Responses 

to Different Rest Intervals in Low-load Resistance Training. International Journal of 

Sports Medicine 38 (2), 118–24. [abstract] 

Fink, J., Schoenfeld, B.J. & Nakazato, K. 2018. The Role of Hormones in Muscle Hypertrophy. 

The Physician and Sportsmedicine 46 (1), 129–34. 

Fleck, S.J. & Kraemer, W.J. 2014. Designing Resistance Training Programs. 4th edition. 

Champaign: Human Kinetics. 

Fogelholm, M. & Kaukua, J. 2016. Lihavuus. Teoksessa Vuori, I., Taimela, S., Kujala, U. 

(toim.) Liikuntalääketiede. 3.–8.painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 423–37. 

Folland, J.P. & Williams, A.G. 2007. Morphological and Neurological Contributions to 

Increased Strength. Sports Medicine 37 (2), 145–68. 

Fonseca, H., Moreira-Gonçalves, D., Coriolano, H.J. & Duarte, J.A. 2014. Bone quality: the 

determinants of bone strength and fragility. Sports Medicine 44 (1), 37–53. 

Franco, C.M.C., Carneiro, M.A.S., de Sousa, J.F.R., Gomes, G.K. & Orsatti, F.L. 2019. 

Influence of High- and Low-Frequency Resistance Training on Lean Body Mass and 

Muscle Strength Gains in Untrained Men. Journal of Strength and Conditioning 

Research 18, 6 pages. doi: 10.1519/JSC.0000000000003145 

Fry, A.C., Irwin, C.C., Nicoll, J.X., Ferebee, D.E. 2015. Muscular Strength and Power in 3- to 

7-Year-Old Children. Pediatric Exercise Science 27 (3), 345–54. 

Fry, A.C., Powell, D.R. & Kraemer, W.J. 1992. Validity of isokinetic and isometric testing 

modalities for assessing short-term resistance exercise strength gains. Journal of Sport 

Rehabilitation. 1. 275–83. 

Galinsky, T., Swanson, N., Sauter, S., Dunkin, R., Hurrell, J. & Schleifer, L. 2007. 

Supplementary Breaks and Stretching Exercisesfor Data Entry Operators: A Follow-Up 

Field Study. American Journal of Industrial Medicine 50, 519–27. 

Gandevia, S.C. 2001. Spinal and Supraspinal Factors in Human Muscle Fatigue. Physiology 

Reviews 81 (4), 1725–89. 

Gentil, P., Arruda, A., Souza, D., Giessing, J., Paoli, A., Fisher, J. & Steele, J. 2017. Is There 

Any Practical Application of Meta-Analytical Results in Strength Training? Frontiers 

in Physiology 8 (1), 4 pages. 



 

 

 

Glowacki, S.P., Martin, S.E., Maurer, A., Baek, W., Green, J.S. & Crouse, S.F. 2004. Effects 

of resistance, endurance, and concurrent exercise on training outcomes in men. 

Medicine and Science in Sports and Exercise 36 (12), 2119–27. 

Gould, R., Koskinen, S., Seitsamo, J., Tuomi, K., Polvinen, A. & Sainio, P. 2006. Aineisto ja 

menetelmät. Teoksessa Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo, J. & Koskinen, S. (toim.) 

Työkyvyn ulottuvuudet: Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. Helsinki: Hakapaino Oy, 

35–54. 

Gram, B., Andersen, C., Zebis, M.K., Bredahl, T., Pedersen, M.T., Mortensen, O.S., Jensen, 

R.H., Andersen, L.L. & Sjøgaard, G. 2014. Effect of training supervision on 

effectiveness of strength training for reducing neck/shoulder pain and headache in office 

workers: cluster randomized controlled trial. BioMed Research International. ID 

693013, 9 pages. 

Gregov, C. & Salaj, S. 2014. The effects of different training modalities on bone mass: A 

review. Kinesiology 46, 10–29. 

Grgic, J., Schoenfeld, B.J., Davies, T.B., Lazinica, B., Krieger, J.W. & Pedisic, Z. 2018. Effect 

of Resistance Training Frequency on Gains in Muscular Strength: A Systematic Review 

and Meta-Analysis. Sports Medicine 48 (5), 1207–20. 

Gómez-Cabello, A., Ara, I., González-Agüero, A., Casajús, J.A. & Vicente-Rodríguex, G. 

2012. Effects of training on bone mass in older adults: a systematic review. Sports 

Medicine 42 (4), 301–25. 

Gotshalk, L.A., Loebel, C.C., Nindl, B.C., Putukian, M., Sebastianelli, W.J., Newton, R.U., 

Häkkinen, K. & Kraemer, W.J. 1997. Hormonal responses of multiset versus single-set 

heavy-resistance exercise protocols. Canadian Journal of Applied Physiology 22 (3), 

244–55. [abstract] 

Grøntved, A., Rimm, E.B., Willett, W.C., Andersen, L.B. & Hu, F.B. 2012. A prospective study 

of weight training and risk of type 2 diabetes mellitus in men. Archives of Internal 

Medicine 172 (17), 1306–12. doi: 10.1001/archinternmed.2012.3138. 

Guette, M., Gondin, J. & Martin, A. 2005. Time-of-day effect on the torque and neuromuscular 

properties of dominant and non-dominant quadriceps femoris. Chronobiology 

International 22 (3), 541–58. 



 

 

 

Haff, G.G., Ruben, R.P., Lider, J., Twine, C. & Cornie, P. 2015. A comparison of methods for 

determining the rate of force development during isometric midthigh clean pulls. The 

Journal of Strength and Conditioning Research 29 (2), 382–95. 

Handelsman, D.J., Hirschberg, A.L. & Bermon, S. 2018. Circulating Testosterone as the 

Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Performance. Endocrine Reviews 39 (5), 

803–29. 

Harris, C.D., Watson, K.B., Carlson, S.A., Fulton, J.E. & Dorn, J.M. 2013. Adult Participation 

in Aerobic and Muscle-Strengthening Physical Activities — United States, 2011. 

Morbidity and Mortality Weekly Report 62 (17), 326–30. 

Hartman, M.J., Clark, B., Bembens, D.A., Kilgore, J.L. & Bemben, M.G. 2007. Comparisons 

Between Twice-Daily and Once-Daily Training Sessions in Male Weight Lifters. 

International Journal of Sports Physiology and Performance 2 (2), 159–69. 

Hass, C.J., Garzarella, L., ed Hoyos, D. & Pollock, M.L. 2000. Single versus multiple sets in 

long-term recreational weightlifters. Medicine and Science in Sports and Exercise 32 

(1), 235–42. 

Hawke, T.J. 2005. Muscle Stem Cells and Exercise Training. Exercise and Sport Sciences 

Reviews 33 (2), 63–8. 

Heden, T., Lox, C., Rose, P., Reid, S., Kirk, E. 2011. One-set resistance training elevates energy 

expenditure for 72 h similar to three sets. European Journal of Applied Physiology 111 

(3), 477–84. 

Henning, R.A., Jacques, P., Kissel, G.V., Sullivan, A.B. & Alteras-Webb, S.M. 1997. Frequent 

short rest breaks from computer work: effects on productivity and well-being at two 

field sites. Ergonomics 40 (1), 78–91. 

Herold, F., Aye, N., Lehmann, N., Taubert, M. & Müller, N. 2020. The Contribution of 

Functional Magnetic Resonance Imaging to the Understanding of the Effects of Acute 

Physical Exercise on Cognition. Brain Sciences 10 (3), 175. 

Holm, L., Reitelseder, S., Pedersen, T.G., Doessing, S., Petersen, S.G., Flyvbjerg, A., Andersen, 

J.L., Aagaard, P. & Kjaer, M. Changes in muscle size and MHC composition in response 

to resistance exercise with heavy and light loading intensity. Journal of Applied 

Physiology 105 (5), 1454–61. 



 

 

 

Holtermann, A., Roeleveld, K., Verenijken, B. & Ettema, G. 2006. The effect of rate of force 

development on maximal force production: acute and training-related aspects. European 

Journal of Applied Physiology 99 (6), 605–13. 

Holviala, J.H., Sallinen, J.M., Kraemer, W.J., Alen, M.J. & Häkkinen, K.K. 2006. Effects of 

strength training on muscle strength characteristics, functional capabilities, and balance 

in middle-aged and older women. Journal of Strength and Conditioning Research 20 

(2), 336–44. 

Hong, A.R. & Kim, S.W. 2018. Effects of Resistance Exercise on Bone Health. Endocrinology 

and Metabolism 33 (4), 435–44. 

Hopkins, W.G. 2000. Measures of reliability in sports medicine and science. Sports Medicine 

30 (1), 1–15. 

Husu, P., Sievänen, H., Tokola, K., Suni, J., Vähä-Ypyä, H., Mänttäri, A. & Vasankari, T. 2018. 

Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen 

kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30. http://urn.fi/URN:ISBN:978-

952-263-585-3 

Häkkinen, K. 1990. Voimaharjoittelun perusteet: vaikutusmekanismit, harjoitusmenetelmät ja 

ohjelmointi. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Häkkinen, K. 1992. Neuromuscular responses in male and female athletes to two successive 

strength training sessions in one day. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 

32 (3), 234–42. 

Häkkinen, K. 1994. Neuromuscular fatigue in males and females during strenuous heavy 

resistance loading. Electromyography and Clinical Neurophysiology 34 (4), 205–14. 

Häkkinen, K. 2018. Hermo-lihasjärjestelmän voimantuoton biomekaaniset tekijät. Teoksessa 

Keskinen, K. L., Häkkinen, K. & Kallinen, M. (toim.) Fyysisen kunnon mittaaminen – 

käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki 2018: Liikuntatieteellinen seura, 169–175. 

Häkkinen, K., Alén, M. & Komi, P.V. 1985a. Changes in isometric force- and relaxation-time, 

electromyographic and muscle fibre characteristics of human skeletal muscle during 

strength training and detraining. Acta Physiologica Scandinavica 125 (4), 573–85. 

Häkkinen, K., Alén, M., Kraemer, W.J., Gorostiaga, E., Izquierdo, M., Rusko, H., Mikkola, J., 

Häkkinen, A., Valkeinen, H., Kaarakainen, E., Romu, S., Erola, V., Ahtiainen, J. & 

Paavolainen, L. 2003. Neuromuscular Adaptations During Concurrent Strength and 



 

 

 

Endurance Training Versus Strength Training. European Journal of Applied Physiology 

89 (1), 42–52. 

Häkkinen, K. & Häkkinen, A. 1991. Muscle cross-sectional area, force production and 

relaxation characteristics in women at different ages. European Journal of Applied 

Physiology and Occupational Physiology 62 (6), 410–4. 

Häkkinen, K. & Kallinen, M. 1994. Distribution of strength training volume into one or two 

daily sessions and neuromuscular adaptations in female athletes. Electromyography and 

Clinical Neurophysiology 34 (2), 117–24. [abstract] 

Häkkinen, K., Kallinen, M., Izquierdo, M., Jokelainen, K., Lassila, H., Mälkiä, E., Kraemer, 

W.J., Newton, R.U. & Alén, M. 1998. Changes in agonist-antagonist EMG, muscle 

CSA, and force during strength training in middle-aged and older people. Journal of 

Applied Physiology 84 (4), 1341–9. 

Häkkinen, K., Kallinen, M., Linnamo, V., Pastinen, U-M., Newton, R.U. & Kraemer, W.J. 

1996. Neuromuscular adaptations during bilateral versus unilateral strength training in 

middle-aged and elderly men and women. Acta Physiologica Scandinavica 158 (2), 77–

88. 

Häkkinen, K. & Komi, P. 1981. Effect of different combined concentric eccentric muscle work 

regimens on maximal strength development. Journal of Human Movement Studies 7 

(1), 33-44. 

Häkkinen, K. & Komi, P. 1983. Electromyographic changes during strength training and 

detraining. Medicine and Science in Sports and Exercise 15 (6), 455–60. 

Häkkinen, K., Komi, P.V. & Alén, M. 1985b. Effect of explosive type strength training on 

isometric force- and relaxation-time, electromyographic and muscle fibre characteristics 

of leg extensor muscles. Acta Physiologica Scandinavica 125 (4), 587–600. 

Häkkinen, K., Mäkelä, J. & Mero, A. 2007. Voima. Teoksessa Mero, A., Nummela, A., 

Keskinen, K. & Häkkinen, K. (toim.) Urheiluvalmennus. 2. painos. Lahti: VK-

Kustannus Oy, 251–92. 

Häkkinen, K., Pakarinen, A., Alén, M., Kauhanen, J. & Komi, P.V. 1988a. Daily hormonal and 

neuromuscular responses to intensive strength training in I week. International Journal 

of Sports Medicine 9 (6), 422–8. [abstract] 

Häkkinen, K., Pakarinen, A., Alén, M., Kauhanen, H. & Komi, P.V. 1988b. Neuromuscular and 

hormonal responses in elite athletes to two successive strength training sessions in one 



 

 

 

day. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 57 (2), 133–

9. [abstract] 

Ilmarinen, J. 2007. The work ability index (WAI). Occupational Medicine 57 (2), 160. 

Ishigaki, E.Y., Ramos, L.G., Carvalho, E.S. & Lunardi, A.C. 2014. Effectiveness of muscle 

strengthening and description of protocols for preventing falls in the elderly: a 

systematic review. Brazilian Journal of Physical Therapy 18 (2), 111–8. 

Jenkins, E.M., Nairn, L.N., Skelly, L.E., Little, J.P. & Gibala, M.J. 2019. Do stair climbing 

exercise “snacks” improve cardiorespiratory fitness? Applied Physiology, Nutrition, 

and Metabolism 44 (6), 681–4. 

Juneja, H., Verma, S.K. & Khanna, G.L. 2010. Isometric strength and its relationship to 

dynamic performance: A systematic review. Journal of Exercise Science and 

Physiotherapy. 6 (2), 60–9. 

Jurca, R., Lamonte, M.J., Church, T.S., Earnest, C.P., Fitzgerald, S.J., Barlow, C.E., Jordan, 

A.N., Kampert, J.B. & Blair, S.N. 2004. Associations of muscle strength and fitness 

with metabolic syndrome in men. Medicine and Science in Sports and Exercise 36 (8), 

1301–7. 

Kalapotharakos, V.I., Michalopoulos, M., Tokmakidis, S.P., Godolias, G. & Gourgoulis, V. 

2005. Effects of heavy and moderate resistance training on functional performance in 

older adults. Journal of Strength and Conditioning Research 19 (3), 652–7. 

Kanis, J.A. 2002. Diagnosis of osteoporosis and assessment of fracture risk. Lancet 359 (9321), 

1929–36. 

Kelley, G.A. & Kelley, K.S. 2009. Impact of progressive resistance training on lipids and 

lipoproteins in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Preventive 

Medicine 48 (1), 9–19. 

Kerr, D., Ackland, T., Maslen, B., Morton, A. & Prince, R. 1996. Resistance training over 2 

years increases bone mass in calcium-replete postmenopausal women. Journal of Bone 

and Mineral Research 16 (1), 175–81. 

Kidgell, D.J., Bonanno, D.R., Frazer, A.K., Howatson, G. & Pearce, A.J. 2017. Corticospinal 

responses following strength training: a systematic review and meta‐analysis. The 

European Journal of Neuroscience 46 (11), 2648–61. 



 

 

 

Kohl, H.W. 3rd, Gordon, N.F., Scott, C.B., Vaandrager, H. & Blair, S.N. 1992. Musculoskeletal 

strength and serum lipid levels in men and women. Medicine and Science in Sports and 

Exercise 24 (10), 1080–7. [abstract] 

Komi, P.V. & Bosco, C. 1978. Utilization of stored elastic energy in leg extensor muscles by 

men and women. Medicine and Science in Sports 10 (4), 261–5. 

Kraemer, W.J. & Ratamess, N.A. 2004. Fundamentals of resistance training: progression and 

exercise prescription. Medicine and Science in Sports and Exercise 36 (4), 674–88. 

Kramer, W.J. & Ratamess, N.A. 2005. Hormonal Responses and Adaptations to Resistance 

Exercise and Training. Sports Medicine 35 (4), 339–61. 

Kraemer, W.J., Ratamess, N., Fry, A.C., Triplett-McBride, T., Koziris, L.P., Bauer, J.A., 

Lynch, J.M. & Fleck, S.J. 2000. Influence of resistance training volume and 

periodization on physiological and performance adaptations in collegiate women tennis 

players. The American Journal of Sports Medicine 28 (5), 626–33. 

Krieger, J.W. 2009. Single versus multiple sets of resistance exercise: A meta-regression. 

Journal of Strength and Conditioning Research 23 (6), 1890–901. 

Kukkonen-Harjula, K. & Rauramaa, R. 2016. Kohonnut verenpaine. Teoksessa Vuori, I., 

Taimela, S., Kujala, U. (toim.) Liikuntalääketiede. 3.–8.painos. Helsinki: Kustannus Oy 

Duodecim, 413–22. 

Kyröläinen, H. 2018. Nopeusvoima. Teoksessa Keskinen, K. L., Häkkinen, K. & Kallinen, M. 

(toim.) Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki 

2018: Liikuntatieteellinen seura, 196–209. 

Käypä hoito. 2018. Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran 

Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen 

asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24065#K1 

Lasevicius, T., Ugrinowitsch, C., Schoenfeld, B.J., Roschel, H., Tavares, L.D., De Souza, E.O., 

Laurentino, G. & Tricoli, V. 2018. Effects of different intensities of resistance training 

with equated volume load on muscle strength and hypertrophy. European Journal of 

Sport Science 18 (6), 772–80. 

Laurin, J., Pertici, V., DOusset, E., Marqueste, T. & Decherchi, P. 2015. Group III and IV 

muscle afferents: Role on central motor drive and clinical implications. Neuroscience 

290, 543–51. 



 

 

 

Linnamo, V., Häkkinen, K. & Komi, P.V. 1998. Neuromuscular fatigue and recovery in 

maximal compared to explosive strength loading. European Journal of Applied 

Physiology and Occupational Physiology 77 (1–2), 176–81. 

Liu, Y., Ye, W., Chen, Q., Zhang, Y., Kuo, C.H. & Korivi, M. 2019. Resistance Exercise 

Intensity is Correlated with Attenuation of HbA1c and Insulin in Patients with Type 2 

Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of 

Environmental Research and Public Health 16 (1), 21 pages. 

Lopes, C.R., Aoki, M.S., Crisp, A.H., de Mattos, R.S., Lins, M.A., da Mota, G.R., Schoenfeld, 

B.J. & Marchetti, P.H. The Effect of Different Resistance Training Load Schemes on 

Strength and Body Composition in Trained Men. Journal of Human Kinetics 58, 177–

86. 

MacDougall, J.D. 1986. Morphological changes in human skeletal muscle following strength 

training and immobilization. Teoksessa Jones, N.L., McCartney, N. & McComas, A.J. 

(toim.) Human muscle power. Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers, 269–

88. 

Maffiuletti, N.A., Aagaard, P., Blazevich, A.J., Folland, J., Tillin, N. & Duchateau, J. 2016. 

Rate of force development: physiological and methodological considerations. European 

Journal of Applied Physiology 116 (6), 1091–116. 

Mailey, E.L., Rosenkranz, S.K., Ablah, E., Swank, A. & Casey, K. 2017. Effects of an 

Intervention to Reduce Sitting at Work on Arousal, Fatigue, and Mood Among 

Sedentary Female Employees: A Parallel-Group Randomized Trial. Journal of 

Occupational and Environmental Medicine 59 (12), 1166–71. 

Magosso, R.F., Silva Júnior, A.J., Neto, A.P. & Neto, J.C. 2013. Energy Expenditure during 

Multiple Sets of Leg Press and Bench Press. Journal of Exercise Physiology Online 16 

(5), 57–62. 

Marques, M.C., Izquierdo, M., Marinho, D.A., Barbosa, T.M., Ferraz, R. & González-Badillo, 

J.J. 2015. Association Between Force-Time Curve Characteristics and Vertical Jump 

Performance in Trained Athletes. Journal of Strength and Conditioning Research 29 (7), 

2045–9. 

Mahmud, A. & Feely, J. 2001. Acute effect of caffeine on arterial stiffness and aortic pressure 

waveform. Hypertension 38 (2), 227–31. 



 

 

 

Malina, R.B., Bouchard, C. & Bar-Or, O. 2004. Growth, Maturation, and Physical Activity. 2nd 

edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Mann, S., Beedie, C. & Jimenez, A. 2014. Differential effects of aerobic exercise, resistance 

training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, 

synthesis and recommendations. Sports Medicine 44 (2), 211–21. 

Maslow, A.L., Sui, X., Colabianchi, N., Hussey, J. & Blair, S.N. 2010. Muscular strength and 

incident hypertension in normotensive and prehypertensive men. Medicine and Science 

in Sports and Exercise 42 (2), 288–95. 

Maté-Muñoz, J.L., Monroy, A.J.A., Jimenéz, P.J. & Garnacho-Castaño, M.V. 2014. Effects of 

instability versus traditional resistance training on strength, power and velocity in 

untrained men. Journal of Sports Science & Medicine 13 (3), 460–8. 

McCaulley, G.O., McBride, J.M., Cormie, P., Hudson, M.B., Nuzzo, J.L., Quindry, J.C. & 

Travis Triplett, N. 2009. Acute hormonal and neuromuscular responses to hypertrophy, 

strength and power type resistance exercise. European Journal of Applied Physiology 

105(5), 695–704. 

McLester, J.R.Jr, Bishop, E. & Guilliams, M.E. 2000. Comparison of 1 day and 3 days per week 

of equal- volume resistance training in experienced subjects. Journal of Strength and 

Conditioning Research 14 (3), 273–81. 

Mitchell, C.J., Churchward-Venne, T.A., West, D.W., Burd, N.A., Breen, L., Baker, S.K. & 

Phillips, M.S. 2012a. Resistance exercise load does not determine training-mediated 

hypertrophic gains in young men. Journal of Applied Physiology 113 (1), 71–7. 

Mitchell, W.K., Williams, J., Atherton, P., Larvin, M., Lund, J. & Narici, M. 2012b.Sarcopenia, 

dynapenia, and the impact of advancing age on human skeletal muscle size and strength; 

a quantitative review. Frontiers in Physiology 3, 260. 

Morton, R.W., Oikawa, S.Y., Wavell, C.G., Mazara, N., McGlory, C., Quadrilatero, J., 

Baechler, B.L., Baker, S.K. & Phillips, S.M. 2016. Neither load nor systemic hormones 

determine resistance training-mediated hypertrophy or strength gains in resistance-

trained young men. Journal of Applied Physiology 121 (1), 129–38. 

MOT-sanakirja. 2019. MOT Lääketiede 2.0a. Viitattu 25.04.2019. 

https://mot.kielikone.fi/mot/jyu/netmot.exe?motportal=80 



 

 

 

Northey, J.M., Cherbuin, N., Pumpa, K.L., Smee, D.J. & Rattray, B. 2017. Exercise 

interventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic review with 

meta-analysis. British Journal of Sports Medicine 52 (3). 

Ochi, E., Maruo, M., Tsuchiya, Y., Ishii, N., Miura, K. & Sasaki, K. 2018. Higher Training 

Frequency Is Important for Gaining Muscular Strength Under Volume-Matched 

Training. Frontiers in Physiology 9, 8 pages. doi: 10.3389/fphys.2018.00744 

Ogoh, S. & Ainslie, P.N. 2009. Cerebral Blood Flow During Exercise: Mechanisms of 

Regulation. Journal of Applied Physiology 107 (5), 1370–80. 

O’Donovan, G., Blazevich, A.J., Boreham, C., Cooper, A.R., Crank, H., Ekelund, U., Fox, 

K.R., Gately, P., Giles-Corti, B., Gill, J.M., Hamer, M., McDermott, I., Murphy, M., 

Mutrie, N., Reilly, J.J., Saxton, J.M. & Stamatakis, E. 2010. The ABC of Physical 

Activity for Health: A consensus statement from the British Association of Sport and 

Exercise Sciences. Journal of Sports Sciences 28 (6), 573–91. 

Pedersen, M.T., Blangsted, A.K., Andersen, L.L., Jørgensen, M.B., Hansen, E.A. & Sjøgaard, 

G. 2009. The effect of worksite physical activity intervention on physical capacity, 

health, and productivity: a 1-year randomized controlled trial. Journal of Occupational 

and Environmental Medicine 51 (7), 759–70. 

Peltonen, H., Walker, S., Hackney, A.C., Avela, J. & Häkkinen, K. 2018a. Increased rate of 

force development during periodized maximum strength and power training is highly 

individual. European Journal of Applied Physiology 118 (5), 1033–42. 

Peltonen, H., Walker, S., Lähitie, A., Häkkinen, K. & Avela, J. 2018b. Isometric parameters in 

the monitoring of maximal strength, power, and hypertrophic resistance-training. 

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 43 (2), 145–53. 

Petrella, J.K., Kim, J.S., Mayhew, D.L., Cross, J.M. & Bamman, M.M. 2008. Potent myofiber 

hypertrophy during resistance training in humans is associated with satellite cell-

mediated myonuclear addition: a cluster analysis. Journal of Applied Physiology 104 

(6), 1736–42. 

Pohjonen, T. & Ranta, R. 2001. Effects of worksite physical exercise intervention on physical 

fitness, perceived health status, and work ability among home care workers: five-year 

follow-up. Preventive Medicine 32 (6), 465–75. 

Querido, J.S. & Sheel, A.W. 2007. Regulation of Cerebral Blood Flow During Exercise. Sports 

Medicine 37 (9), 765–82. 



 

 

 

Radaelli, R., Fleck, S.J., Leite, T., Leite, R.D, Pinto, R.S., Fernandes, L. & Simão, R. 2015. 

Dose-response of 1, 3, and 5 sets of resistance exercise on strength, local muscular 

endurance, and hypertrophy. Journal of Strength and Conditioning Research 29 (5), 

1349–58. 

Ralston, G.W., Kilgore, L., Wyatt, F.B. & Baker, J.S. 2017. The Effect of Weekly Set Volume 

on Strength Gain: A Meta-Analysis. Sports Medicine 47 (12), 2585-601. 

Ralston, G.W., Kilgore, L., Wyatt, F.B., Buchan, D. & Baker, J.S. 2018. Weekly Training 

Frequency Effects on Strength Gain: A Meta-Analysis. Sports Medicine – Open 4 (36)?, 

24 pages. 

Rhea, M.R., Alvar, B.A., Burkett, L.N. & Ball, S.D. 2003. A Meta-analysis to Determine the 

Dose Response for Strength Development. Medicine and Science in Sports and Exercise 

35 (3), 456–64. 

Rønnestad, B.R., Egeland, W., Kvamme, N.H., Refsnes, P.E., Kadi, F. & Raastad, T. 2007. 

Dissimilar effects of one- and three-set strength training on strength and muscle mass 

gains in upper and lower body in untrained subjects. Journal of Strength and 

Conditioning Research 21 (1), 157–63. 

Rodríguez-Rosell, D., Pareja-Blance, F., Aagaard, P. & González-Badillo, J.J. 2018. 

Physiological and methodological aspects of rate of force development assessment in 

human skeletal muscle. Clinical Physiology and Functional Imaging 38 (5), 743–62. 

Schlicht, J., Camaione, D.N. & Owen, S.V. 2001. Effect of intense strength training on standing 

balance, walking speed, and sit-to-stand performance in older adults. The Journals of 

Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences 56 (5), 281–6. 

[abstract] 

Schoenfeld, B.J., Ratamess, N.A., Peterson, M.D., Contreras, B., Sonmez, G.T. & Alvar, B.A. 

2014. Effects of different volume-equated resistance training loading strategies on 

muscular adaptations in well-trained men. Journal of Strength and Conditioning 

Research 28 (10), 2909–18. 

Schoenfeld, B.J., Peterson, M.D., Ogborn, D., Contreras, B. & Sonmez, G.T. 2015. Effects of 

low- versus high-load resistance training on muscle strength and hypertrophy in well-

trained men. Journal of Strength and Conditioning Research 29 (10), 2954–63. 



 

 

 

Schoenfeld, B.J., Grgic, J., Ogborn, D. & Krieger, J.W. 2017. Strength and Hypertrophy 

Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review 

and Meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research 31 (12), 3508–23. 

Schroeder, E.C., Franke, W.D., Sharp, R.L. & Lee, D.C. 2019. Comparative effectiveness of 

aerobic, resistance, and combined training on cardiovascular disease risk factors: A 

randomized controlled trial. PLoS One 14 (1). 

Sena, K., Martins, C., Toscano, L., Santos, E., Alves, S. & Silva, A. 2015. Short-Duration 

Resistance Training in Company Exercise Programs Promotes Strength Gains and 

Reduces Pain in Workers. Journal of Exercise Physiology 18 (3), 101–11. 

Shiau, K., Tsao, T.H. & Yang, C.B. 2018. Effects of Single Versus Multiple Bouts of Resistance 

Training on Maximal Strength and Anaerobic Performance. Journal of Human Kinetics 

62, 231–40. 

Shield, A. & Zhou, S. 2004. Assessing Voluntary Muscle Activation with the Twitch 

Interpolation Technique. Sports Medicine 34 (4), 253–67. 

Simão, R., Spineti, J., de Salles, B.F., Oliveira, L.F., Matta, T., Miranda, F., Miranda, H. & 

Costa, P.B. 2010. Influence of Exercise Order on Maximum Strength and Muscle 

Thickness in Untrained Men. Journal of Sports Science & Medicine 9 (1), 1–7. 

Sinaki, M., Wahner, H.W., Bergstralh, E.J., Hodgson, S.F., Offord, K.P., Squires, R.W., Swee, 

R.G. & Kao, P.C. 1996. Three-year controlled randomized trial of the effect of dose-

specified loading and strengthening exercises on bone mineral density of spine and 

femur in nonathletic, physically active women. Bone 19 (3), 233–44. 

Sjögren, T., Nissinen, K.J., Järvenpää, S.K., Ojanen, M.T., Vanharanta, H. & Mälkiä, E.A. 

2005. Effects of a workplace physical exercise intervention on the intensity of headache 

and neck and shoulder symptoms and upper extremity muscular strength of office 

workers: a cluster randomized controlled cross-over trial. Pain 116 (1–2), 119–28. 

Sjögren, T., Nissinen, K.J., Järvenpää, S.K., Ojanen, M.T., Vanharanta, H. & Mälkiä, E.A. 

2006. Effects of a physical exercise intervention on subjective physical well-being, 

psychosocial functioning and general well-being among office workers: A cluster 

randomized-controlled cross-over design. Scandinavian Journal of Medicine & Science 

in Sports 16 (6), 381–90. 



 

 

 

Soga, K., Masaki, H., Gerber, M. & Ludyga, S. 2018. Acute and Long-term Effects of 

Resistance Training on Executive Function. Journal of Cognitive Enhancement 2, 200–

7. 

Souza, D.C., Viana, R.B., Coswig, V.S., Fisher, J.P., Steele, J. & Gentil, P. 2018. Comment on: 

Volume for Muscle Hypertrophy and Health Outcomes: The Most Effective Variable in 

Resistance Training. Sports Medicine 48 (5), 1281–4. doi: 10.1007/s40279-018-0865-9 

Strasser, B. & Schobersberger, W. 2011. Evidence of resistance training as a treatment therapy 

in obesity. Journal of Obesity. 9 pages. 

Stone, W.J. & Coulter, S.P. 1994. Strength/endurance effects from three resistance training 

protocols with women. Journal of Strength and Conditioning Research 8 (4), 231–4. 

Storey, A., Wong, S., Smith, H.K. & Marshall, P. 2012. Divergent muscle functional and 

architectural responses to two successive high intensity resistance exercise sessions in 

competitive weightlifters and resistance trained adults. European Journal of Applied 

Physiology 112 (10), 3629–39. 

Sundstrup, E., Jakobsen, M.D., Andersen, C.H., Jay, K., Persson, R., Aagaard, P & Andersen, 

L.L. 2013. Participatory ergonomic intervention versus strength training on chronic pain 

and work disability in slaughterhouse workers: study protocol for a single-blind, 

randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 14 (67), 9 pages. 

Sundstrup, E., Jakobsen, M.D., Brandt, M., Jay, K., Persson, R., Aagaard, P. & Andersen, L.L. 

2014. Workplace strength training prevents deterioration of work ability among workers 

with chronic pain and work disability: a randomized trial. Scandinavian Journal of 

Work, Environment & Health 40 (3), 244–51. 

Taaffe, D.R., Pruitt, L., Pyka, G., Guido, D. & Marcus, R. 1996. Comparative effects of high- 

and low-intensity resistance training on thigh muscle strength, fiber area, and tissue 

composition in elderly women. Clinical Physiology 16 (4), 381–92. 

Tanimoto, M., Sanada, K., Yamamoto, K., Kawano, H., Gando, Y., Tabata, I., Ishii, N. & 

Miyachi, M. 2008. Effects of whole-body lowintensity resistance training with slow 

movement and tonic force generation on muscular size and strength in young men. 

Journal of Strength and Conditioning Research 22 (6), 1926–38. 

Tavares, L.D., de Souza, E.O., Ugrinowitsch, C., Laurentino, G.C., Roschel, H., Aihara, A.Y., 

Cardoso, F.N. & Tricoli, V. 2017. Effects of different strength training frequencies 



 

 

 

during reduced training period on strength and muscle cross-sectional area. European 

Journal of Sport Science 17 (6), 665–72. 

THL. 2014. Sydän- ja verisuonitautien yleisyys. Viitattu 25.04.2019. 

https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-

yleisyys 

Thomas, M.H. & Burns, S.P. 2016. Increasing lean mass and strength: a comparison of high 

frequency strength training to lower frequency strength training. International Journal 

of Exercise Science 9 (2), 159–67.  

Tieland, M., Trouwborst, I. & Clark, B.C. 2018. Skeletal muscle performance and ageing. 

Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 9 (1), 3–19. 

Todd, J.S., Shurley, J.P. & Todd, T.C. 2012. Thomas L. DeLorme and the science of 

progressive resistance exercise. Journal of Strength and Conditioning Research 26 (11), 

2931–23. 

Tucker, L.A. & Silvester, L.J. 1996. Strength training and hypercholesterolemia: an 

epidemiologic study of 8499 employed men. American Journal of Health Promotion 11 

(1), 35–41. [abstract] 

Tucker, P. 2003. The impact of rest breaks upon accident risk, fatigue and performance: a 

review. Work & Stress 17 (2), 123–37. 

UKK-instituutti. 2019. Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen 

suositus 18–64-vuotiaille. https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-

liikkumisen-suositus. Viitattu 23.03.2020. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014. Terveyttä ruoasta – suomalaiset 

ravitsemussuositukset 2014. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-

edistava-ruokavalio/kuluttaja-jaammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset 

_2014_fi_web_versio_5.pdf. Viitattu 24.03.2020. 

Viitasalo, J.T., Häkkinen, K. & Komi, P.V. 1981. Isometric and dynamic force production and 

muscle fibre composition in man. Journal of Human Movement Studies 7, 199–209. 

Vissing, K., Brink, M., Lønbro, S., Sørensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., Mortensen, J., 

Elstrøm, O., Rosenhøj, N., Ringgaard, S., Andersen, J.L. & Aagaard, P. 2008. Muscle 

adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of 

Strength and Conditioning Research 22(6), 1799–810. 



 

 

 

Vuori, I. 2016. Metabolinen oireyhtymä. Teoksessa Vuori, I., Taimela, S., Kujala, U. (toim.) 

Liikuntalääketiede. 3.–8.painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 452–9. 

Vuori, I. & Kesäniemi, A. 2016. Sepelvaltiotauti ja sydämen vajaatoiminta. Teoksessa Vuori, 

I., Taimela, S., Kujala, U. (toim.) Liikuntalääketiede. 3.–8.painos. Helsinki: Kustannus 

Oy Duodecim, 348–69. 

Wackerhage, H., Schoenfeld, B.J., Hamilton, D.L., Lehti, M. & Hulmi, J.J. 2019. Stimuli and 

sensors that initiate skeletal muscle hypertrophy following resistance exercise. Journal 

of Applied Physiology 126 (1), 30–43. 

Warming, L., Hassager, C. & Christiansen, C. 2002. Changes in Bone Mineral Density with 

Age in Men and Women: A Longitudinal Study. Osteoporosis International 13 (2), 105–

12. 

Westcott, W.L. 2012. Resistance Training is Medicine: Effects of Strength Training on Health. 

Current Sports Medicine Reports 11 (4), 209–16. doi: 10.1249/JSR.0b013e31825dabb8 

Wilke, J., Giesche, F., Klier, K., Vogt, L., Hermann, E. & Banzer, W. 2019. Acute Effects of 

Resistance Exercise on Cognitive Function in Healthy Adults: A Systematic Review 

with Multilevel Meta-Analysis. Sports Medicine 49 (6), 905–16. 

Williams, M.A., Haskell, W.L., Ades, P.A., Amsterdam, E.A., Bittner, V., Franklin, B.A., 

Gulanick, M., Laing, S.T: & Stewart, K.J. 2007. Resistance exercise in individuals with 

and without cardiovascular disease: 2007 update: a scientific statement from the 

American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, 

Physical Activity, and Metabolism. Circulation 116 (5), 527–84. 

Wolfe, B.L., LeMura, L.M. & Cole, P.J. 2004. Quantitative analysis of single- vs. multiple-set 

programs in resistance training. Journal of Strength and Conditioning Research 18 (1), 

35–47. 

Wolfe, R.R. 2006. The underappreciated role of muscle in health and disease. The American 

Journal of Clinical Nutrition 84 (3), 475–82. 

Wollseiffen, P., Ghadiri, A., Scholz, A., Heiko, S.K., Herpers, R., Peters,T. & Schneider, S. 

2016. Short Bouts of Intensive Exercise During the Workday Have a Positive Effect on 

Neuro-cognitive Performance. Stress and Health 32 (5), 514–23. 

Zavanela, P.M., Crewther, B.T., Lodo, L., Florindo, A.A., Miyabara, E.H. & Aoki, M.S. 2012. 

Health and fitness benefits of a resistance training intervention performed in the 

workplace. Journal of Strength and Conditioning Research 26 (3), 811–7. 



 

 

 

Zehnacker, C.H. & Bemis-Dougherty, A. 2007. Effect of weighted exercises on bone mineral 

density in post menopausal women. A systematic review. Journal of Geriatric Physical 

Therapy 30 (2), 79–88. 



 

 

 

LIITE 1. Esitieto- ja terveyskysely. 

 

 



 

 

 

LIITE 2. Esimerkki harjoituspäiväkirjasta. 

 



 

 

 

LIITE 3. Kysely työkyvystä, kivusta ja harjoittelun kokemisesta. 

 



 

 

 

 


