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Paini lajina vaatii monipuolisia voima- ja kestävyysominaisuuksia sekä kykyä palautua 

nopeasti intensiivisistä ja maksimaalisista painieristä, joita voi olla useita yhden kilpailupäivän 

tai -viikonlopun aikana. Suomalainen käytännön valmennus näyttäisi korostavan 

matalatehoisen kestävyysharjoittelun ja korkean aerobisen kynnyksen roolia palautumisen 

edistäjänä, vaikka tutkimukset eivät ole pystyneet osoittamaan aerobisen kynnyksen suoraa 

yhteyttä suorituskyvyn palautumiseen. Korkealle aerobiselle kynnykselle ja matalatehoiselle 

kestävyysharjoittelulle ominaisina lihassolutason adaptaatioina voidaan pitää mitokondrioiden 

biogeneesiä, kapillaaritiheyden sekä oksidatiivisen entsyymiaktiivisuuden parantumista, jotka 

johtavat tehostuneeseen kykyyn kuljettaa ja hyödyntää happea energiantuotossa. Korkealle 

aerobiselle kynnykselle tyypillisillä fysiologisilla adaptaatioilla saattaa olla oma roolinsa 

väsymyksen viivästyttäjänä sekä palautumisen edistäjä. 

 

Tutkimukseen osallistui 20 harraste- ja kilpatason miespainijaa. Tutkimusprotokollan 

tarkoituksena oli stimuloida paininomaisia maksimaalisia kestävyyskuormituksia ja tutkia 

kuormitusten vaikutusta suorituskyvyn palautumiseen. Palautumismuuttujina hyödynnettiin 

maksimaalista alaraajojen isometristä voimantuottoa (MVC), kevennyshyppyjen 

nousukorkeutta (CMJ) sekä uupumukseen kulunutta aikaa kestävyyskuormituksissa (TTE). 

Tutkittavat suorittivat kolme kestävyyskuormitusta uupumuksen asti polkupyöräergometrilla 

maksimaalisesta hapenottokyvyn testistä saadulla maksimiteholla. Polkupyöräkuormitusten 

välillä oli 15 minuutin palautus, josta 10 minuuttia suoritettiin passiivisesti istuen. Ennen 

jokaista polkupyöräkuormitusta tutkittavat suorittivat (Pre) hermolihasjärjestelmän testit 

palautuneessa tilassa sekä heti polkupyöräkuormituksen jälkeen väsyneessä tilassa (Post).  

 

Alaraajojen maksimaalisen isometrisen voimantuoton palautumisen ja aerobisen kynnyksen 

välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä korrelaatio kahden viimeisen MVC-kuormituksen 

voimantuoton palautumisessa (p < 0,05). Kevennyshyppyjen nousukorkeuden sekä 

uupumukseen kuluneen ajan palautumisella ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

aerobiseen kynnykseen missään kuormituksessa.  

 

Näyttäisi siltä, ettei korkea aerobinen kynnys ole yhteydessä painijoiden 

kestävyyssuorituskyvyn palautumiseen. Sen sijaan korkea aerobinen kynnys voi edistää 

alaraajojen isometrisen voimantuoton palautumista väsymyksen kumuloituessa. Vaikka 

aerobisen kynnyksen ja alaraajojen isometrisen voimantuoton väliltä löytyi tilastollisesti 

merkitsevä yhteys, tulokset ovat ristiriidassa kevennyshypyn tuloksiin. Jatkossa on hyvä tutkia 

vaikuttavatko mahdollisesti eri lihastyötavat aerobisen kynnyksen ja hermolihasjärjestelmän 

palautumisen välisiin eroihin ja yhteyteen. On kuitenkin selvää, ettei matalatehoisen 

kestävyysharjoittelun ja korkean aerobisen kynnyksen roolia pidä vähätellä suorituskyvyn 

näkökulmasta, sillä matalatehoisen kestävyysharjoittelun sentraaliset sekä perifeeriset 

adaptaatiot edistävät niin suorituskyvyn parantumista, kuin väsymyksen viivästymistä. 

 

Asiasanat: painijat, aerobinen kynnys, palautuminen 



 

 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

 

AerK %VO2max Aerobisen kynnyksen hapenkulutuksen prosentuaalinen osuus 

maksimaalisesta hapenkulutuksesta 

AerK   Aerobinen kynnys  

AnK   Anaerobinen kynnys 

ATP   Adenosiinitrifosfaatti 

CMJ   Kevennyshyppy 

CP Critical Power, kriittinen teho 

EPOC Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, kuormituksen jälkeinen 

kohonnut hapenkulutus 

FATmax  Intensiteetti, jolla rasvojen hapetus on maksimaalista 

GET Gas Exchange Threshold, ventilaation ensimmäinen lineaarisuudesta 

poikkeava muutoskohta suhteessa hapenkulutukseen 

HIT High Intensity Training, korkean intensiteetin harjoittelu 

LTP1 First Lactate Turn point, veren laktaattipitoisuuden ensimmäinen nousu 

perustasosta 

LTP2 Second Lactate Turn point, veren laktaattipitoisuuden toinen jyrkkä 

nousu 

MLSS Maximal Lactate Steady˗State, laktaatin tuotto ja poisto saavuttaa 

tasapainotilan 

MVC Maximal Voluntary Contraction, maksimaalinen isometrinen 

voimantuotto (jalkaprässi) 

PAP-efekti Post-Activation Potentiation, akuutti lihassolujen voiman- ja 

tehontuoton kasvu 

Pmax Maximal Power Output, maksimaalinen teho  

RCP   Respiratory Compensation Point, hengityskompensaatiopiste 

TTE   Time To Exhaustion, uupumukseen kulunut aika 

VO2max   Maksimaalinen hapenottokyky 

VT1   First Ventilatory Threshold, ensimmäinen ventilaatiokynnys  

VT2   Second Ventilatory Threshold, toinen ventilaatiokynnys 
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1 JOHDANTO 

 

Paini lajina vaatii monipuolisia voima- ja kestävyysominaisuuksia sekä kykyä palautua 

nopeasti intensiivisistä, maksimaalisista painieristä, joita voi olla useita yhden kilpailupäivän 

tai -viikonlopun aikana (Chaabene ym. 2017; James ym. 2016). Jotta painijoiden optimaalinen 

suorituskyky sekä riittävän nopea palautuminen saadaan varmistettua, voisiko 

peruskestävyysharjoittelusta sekä korkeasta aerobisesta kynnyksestä olla painijoille hyötyä? 

Suomalaisessa käytännön valmennuksessa korostetaan matalatehoisen kestävyysharjoittelun 

roolia palautumisen edistäjänä. Matalatehoisen kestävyysharjoittelun tiedetään nostavan 

maksimaalista hapenottokykyä sekä aerobista kynnystä (Scribbans ym. 2016), joista erityisesti 

korkean aerobisen kynnyksen ajatellaan olevan yhteydessä nopeampaan kapasiteettiin palautua.   

 

Aerobinen kynnys määritellään kuormituksen tasoksi, jolloin veren laktaattipitoisuus nousee 

ensimmäisen kerran perustasosta (Hofmann & Tschakert 2017). Alle aerobisen kynnyksen 

harjoitellessa intensiteetti on matala, jolloin siitä myös palaudutaan nopeasti (Thoden 1991). 

Suomalaisessa valmennuksessa alle aerobisen kynnyksen tapahtuvaa harjoittelua kutsutaan 

peruskestävyysharjoitteluksi (Nummela & Häkkinen 2016, 272), kun taas kansainvälisessä 

kirjallisuudessa Zone 1˗ tai LIT˗harjoitteluksi (Low Intensity Training) (Stöggl & Sperlich 

2019). Peruskestävyysharjoittelun merkittävimpänä etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla 

saadaan turvallisesti kasvatettua harjoitusvolyymia sekä parannettua kestävyyssuorituskykyä 

(Stöggl & Sperlich 2019). 

 

Peruskestävyysharjoittelulle ominaisia fysiologisia adaptaatioita ovat muun muassa 

mitokondrioiden määrän ja koon kasvu sekä hiuskapillaarien tihentyminen, jotka tehostavat 

hapen kuljettamista työskenteleville lihaksille sekä aerobista energiantuottoa (Hughes ym. 

2018). Hiussuonituksen tihentyessä sekä verenkierron lisääntyessä työskentelevissä lihaksissa, 

happamuuden puskurointi lihaksista verenkiertoon tehostuu (Vernillo ym. 2019) . 

 

Vaikka aerobiselle kynnykselle ominaisilla fysiologisilla adaptaatioilla näyttäisi olevan oma 

roolinsa väsymyksen viivästyttäjänä ja palautumisen edistäjänä, aiheesta löytyy melko vähän 

tutkimuksia. Aerobista kynnystä suuremmassa roolissa palautumisen edistäjänä pidetään 

maksimaalista aerobista kapasiteettia eli elimistön suurinta kykyä hyödyntää happea 

energiantuotossa (Tomlin & Wenger 2001). Vernillo ym. (2019) kuitenkin havaitsivat korkean 

aerobisen kynnyksen olevan yhteydessä nopeutuneeseen alaraajojen isometriseen 
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voimantuoton palautumiseen, joten aerobisen kynnyksen roolia, erityisesti 

hermolihasjärjestelmän palautumisen edistäjänä ei voida kuitenkaan vähätellä.  

 

Vaikka painijoiden korkeasta aerobisesta kynnyksestä ei näyttäisi olevan suoraa hyötyä 

lajinomaisen suorituskyvyn kannalta (James ym. 2016), korkealle aerobiselle kynnykselle 

ominaiset fysiologiset adaptaatiot voivat kuitenkin epäsuorasti nopeuttaa palautumista (Hughes 

ym. 2018; Poole ym. 2020). Tämä tutkielma paneutuu tutkimaan aerobisen kynnyksen yhteyttä 

suorituskyvyn, eli voima- ja kestävyysominaisuuksien palautumiseen harraste- ja kilpatason 

miespainijoilla.   
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2 AEROBINEN KYNNYS  

 

Kestävyyssuorituskyvyn tärkeimpinä tekijöinä voidaan pitää maksimaalista aerobista 

kapasiteettia eli elimistön suurinta kykyä hyödyntää happea energiantuotossa, suorituksen 

taloudellisuutta sekä kynnysominaisuuksia (Jones & Carter 2000). Veren laktaattipitoisuuden 

muutoksista määritettävät aerobinen (AerK) ja anaerobinen (AnK) kynnys kuvaavat 

energiatuottotapojen siirtymää aerobisesta energiantuotosta kohti anaerobista energiantuottoa 

(Faude ym. 2009). Intensiteetin ollessa alle aerobisen kynnyksen, veren laktaattipitoisuus pysyy 

lepotasolla, jolloin harjoittelua pystytään toteuttamaan useita tunteja (Hofmann & Tschakert 

2017).  

 

Matalatehoisen ja pitkäkestoisen kestävyysharjoittelun on havaittu johtavan erilaisiin 

fysiologisiin adaptaatioihin, joiden avulla kestävyyssuorituskykyä saadaan parannettua. 

Paikalliset lihassolutason muutokset, kuten mitokondrioiden biogeneesi, kapillaaritiheyden 

sekä oksidatiivisen entsyymiaktiivisuuden parantuminen johtavat tehostuneeseen kykyyn 

kuljettaa ja hyödyntää happea energiantuotossa ja täten viivästyttää lihassolujen väsymystä. 

Myös aerobiseen energiantuottoon ja laktaatin hyödyntämiseen erikoistuneiden hitaiden, tyypin 

I lihasolujen poikkipinta-ala kasvaa. (Hughes ym. 2018) 

 

Mitokondrioiden oksidatiivinen kapasiteetti eli kyky hyödyntää saatavilla olevaa happea 

energiantuotossa on vahvasti yhteydessä maksimaaliseen hapenottokykyyn (Guzman ym. 

2020). Mitokondrioiden koon ja määrän kasvun on myös havaittu vähentävän laktaatin 

muodostumista ja kertymistä sekä tehostavan hapen hyödyntämistä energiantuotossa (Poole 

ym. 2020). Täten voisi olettaa, että matalatehoinen kestävyysharjoittelu kasvattaa sekä 

aerobista kynnystä, että maksimaalista hapenottokykyä.  

 

Harjoitustausta vaikuttaa aerobiseen kynnykseen. Huippu-kestävyysurheilijoilla, joiden 

harjoitustausta on sisältänyt paljon matalan intensiteetin harjoittelua, aerobinen kynnys voi olla 

jopa 70–75 % maksimaalisesta hapenotosta, kun taas esimerkiksi tanssijoilla ja voimistelijoilla 

aerobinen kynnys voi jäädä 45–65 % VO2max:ista, johtuen lajin anaerobisesta luonteesta. 

Normaalilla terveellä väestöllä aerobinen kynnys jää yleensä 50–60 % väliin VO2max:ista. 

(Meyer ym. 2005)  
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Aerobista kynnystä pystytään kasvattamaan säännöllisellä kestävyysharjoittelulla. Vähän 

harjoitelleilla ja passiivisilla henkilöillä on havaittu aerobisen kynnyksen nousevan 

matalaintensiteettisellä harjoittelulla eli työskennellessä alle aerobisen kynnyksen tai hieman 

sen yli (Daussin ym. 2007; McLellan & Skinner 1981). Paljon suurella harjoitusvolyymilla ja 

matalalla intensiteetillä harjoitelleilla kestävyysurheilijoilla korkeaintensiteettiset 

intervalliharjoitteet näyttäisivät taas tehokkaasti kasvattavan jo valmiiksi korkeaa aerobista 

kynnystä (Laursen 2010).  

 

 

2.1 Painijoiden kestävyysominaisuudet ja aerobinen kynnys 

 

Paini on monipuolinen liikuntamuoto, joka vaatii elimistöltä erilaisia fysiologisia 

ominaisuuksia. Painijan päätavoite on pystyä fyysisesti hallitsemaan vastustajaa. Painisuoritus 

sisältää toistuvia korkean intensiteetin työjaksoja (hyökkäykset ja vastahyökkäykset), joiden 

välillä on matalan intensiteetin jaksoja. Lajin luonteen takia painisuoritus vaatii maksimaalista 

voiman- ja tehontuottoa, kykyä vastustaa väsymystä sekä suurta maksimaalista aerobista ja 

anaerobista kapasiteettia ja tehoa. Lyhyissä, maksimaalisissa työjaksoissa energiaa tuotetaan 

pääsääntöisesti anaerobisesti, kun taas aerobinen energiantuotto auttaa painijaa ylläpitämään 

jatkuvaa suorituskykyä ottelun ajan. (Chaabene ym. 2017) 

 

James ym. (2016) tarkastelivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan kamppailulajien 

urheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia. Tutkimusnäyttö osoitti, että kamppailulajien urheilijoiden 

työ-lepo-suhde ottelun aikana näyttäisi olevan 1:2–1:4 välillä, korkean intensiteetin työjaksojen 

kestäen noin 6–14 sekuntia ja matalan intensiteetin työjaksojen 15–36 sekuntia. Lajin 

katkonaisen luonteen takia kaikki energiantuottoreitit ovat aktiivisia, mutta erityisesti 

korkeaintensiteettisissä pyrähdyksissä anaerobisen glykolyysin rooli korostuu. Lajin 

anaerobista luonnetta tukee myös se, että otteluiden aikana veren laktaattipitoisuus voi nousta 

jopa yli 20 millimooliin litraa kohden. (James ym. 2016)  

 

Otteluiden erien kestäessä useita minuutteja (5–8 minuuttia riippuen painin alalajista), 

maksimalisella aerobisella kapasiteetilla on myös suuri rooli otteluissa menestymisen kannalta. 

Kansallisen tason painijoiden VO2max: n on havaittu olevan keskimäärin 54,9 ml/kg/min (± 6,7 

ml/kg/min). (James ym. 2016) Myös Chaabene ym. (2017) havaitsivat kansallisesti ja 

kansainvälisesti menestyneiden painijoiden VO2max:n olevan 52–63 ml/kg/min välillä. Meyer 
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ym. (2005) totesivat, että harjoitustausta vaikuttaa aerobiseen kynnykseen ja havaitsivat 

voimistelijoiden ja tanssijoiden aerobisen kynnyksen olevan 45–60 % VO2max:ista. Tästä voisi 

olettaa, että painijoiden aerobinen kynnys voisi asettua samoihin viitearvoihin molempien lajien 

anaerobisen luonteen takia. 

 

 

2.2 Kynnysten määrittely veren laktaattipitoisuudesta 

 

Merkittävimmät kestävyyssuorituksen muuttujat ovat intensiteetti ja volyymi, ja ne 

määrittelevät hyvin pitkälti millaisia fysiologisia vasteita ja adaptaatioita kestävyysharjoittelu 

saa aikaan (Hofmann & Tschakert 2017). Veren laktaattipitoisuuden muutokset ovat yleisin ja 

tunnetuin tapa määritellä harjoituskynnykset sekä harjoitusalueet (Krishnan ym. 2020). 

Kestävyysharjoittelun eri intensiteetit on nimetty ulkomaalaisessa kirjallisuudessa kolmeen eri 

harjoitusalueeseen (Zone 1–3) ja kahteen eri kynnysteoriaan (LTP1 = First Lactate Turn Point   

ja LTP2 = Second Lactate Turn Point), joiden avulla voidaan tarkastella eri parametreja, kuten 

veren laktaattipitoisuuden muutoksia, hengityskaasumuuttujia, tehoa tai nopeutta sekä sykettä 

(Hofmann & Tschakert 2017; Mann ym. 2013; Seiler & Kjerlan 2006). Suomalaisessa 

kirjallisuudessa vastaavat harjoitusalueet ovat peruskestävyysalue (PK), vauhtikestävyysalue 

(VK) sekä maksimikestävyysalue (MK). Aerobinen kynnys (AerK) ilmenee PK- ja VK-alueen 

välissä, kun taas anaerobinen kynnys (AnK) VK- ja MK-alueen välissä. (Nummela & Häkkinen 

2016, 272–275). Vaikka harjoituskynnykset ja niiden määrittely ovat jossain määrin kiisteltyjä 

ja toisistaan poikkeavia, niitä pidetään harjoitusintensiteetin määrittämisen kultaisena 

standardina (Mayer ym. 2005).  

 

Peruskestävyysalue tai Zone 1 kuvaa matalan intensiteetin kuormitusta, jolloin veren 

laktaattipitoisuus pysyy alle 2 millimoolin, sillä laktaatin poistaminen on tehokkaampaa kuin 

laktaatin tuottaminen. Intensiteetin kasvaessa ja veren laktaattipitoisuuden noustessa yli 

lepotason, ylitetään ensimmäinen laktaattikynnys (LTP1 / AerK). Vauhtikestävyysalue tai Zone 

2 kuvaa kohtalaista intensiteettiä ja kuormitusta, jolloin veren laktaattipitoisuus pysyy alle 4 

millimoolin ja tasaantuu kuormituksen vaatimalle tasolle eli laktaatin tuotto ja poisto saavuttaa 

tasapainotilan. Intensiteetin ja anaerobisen energiantuoton kasvaessa, saavutetaan toinen 

laktaattikynnys (LTP2 / AnK), jota voi kuvata myös termi MLSS (Maximal Lactate Steady-

State). Toisen laktaattikynnyksen ylittämisen jälkeen veren laktaattipitoisuus lähtee hyvin 

jyrkkään nousuun eikä sen tuotto ja poisto pysy enää tasapainossa. Tätä kutsutaan joko 
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maksimikestävyysalueeksi tai Zone 3:seksi. MK-alueella intensiteetti on hyvin suurta sekä 

kuormittavaa ja uupumus ilmeneekin jo muutamissa minuuteissa. (Stöggl & Sperlich 2015) 

LTP1 ja LTP2 voidaan rinnastaa myös aerobiseksi ja anaerobiseksi kynnykseksi (Mayer ym. 

2005). Kuva 1 havainnollistaa veren laktaattipitoisuuden muutokset, eri harjoitusalueet ja 

kynnykset tehon noustessa portaittain kohti maksimaalista tehoa.  

 

 KUVA 1. Kolmen eri intensiteetin harjoitusalueet (Zone 1–3). Zone 1 kuvaa matalaa 

intensiteettiä, Zone 2 kohtalaista intensiteettiä ja Zone 3 hyvin kuormittavaa intensiteettiä. LTP1 

(First Lactate Turn Point) kuvaa laktaatin ensimmäistä nousua perustasosta, kun taas LTP2 

(Second Lactate Turn Point) kuvaa laktaatin toista jyrkkää nousukohtaa, jonka jälkeen laktaatin 

tuotto ja poisto eliminaatio ei pysy enää tasapainossa. (Hofmann & Tschakert 2017) 

 

 

2.3 Kynnysten määrittely hengitysmuuttujista 

 

Ventilaation (VE) sekä hengityskaasujen, kuten hapen (O2) ja hiilidioksidin (CO2) mittaaminen 

kuormituksen aikana antavat tärkeää tietoa hengitys- ja verenkiertoelimistön kyvystä kuljettaa 

ja hyödyntää happea energiantuotossa sekä samanaikaisesti puskuroida happamuutta ja poistaa 

hiilidioksidia (Keir ym. 2021; Stöggl & Sperlich 2015). Hengityskaasuja ja ventilaatiota 

tulkitsemalla voidaan havaita kaksi kynnystä kuvaamaan suorituksen intensiteettiä ja lihasten 

aiheuttamaa metabolista kuormitusta. Näistä ventilaatiokynnyksistä voidaan arvioida 

aerobinen ja anaerobinen kynnys, sillä veren laktaattipitoisuuden muutokset saavat pääosin 
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muutokset hengityskaasuissa aikaan. (Keir ym. 2021) On kuitenkin hyvä huomioida, etteivät 

laktaatti- ja ventilaatiokynnykset ole täysin identtisiä, vaikka ne linkittyvät hyvin lähelle 

toisiaan. Kominami ym. (2015) havaitsivat, että kahden eri portaittain nousevan 

kuormitusmallien välillä laktaattikynnys ilmeni jopa 30 % aiemmin kuin ensimmäinen 

ventilaatiokynnys, vaikka ne korreloivatkin keskenään. On siis selvää, että muun muassa 

kuormitusmallilla on vaikutus hapen kinetiikkaan. 

 

Aerobisen kynnyksen ja ensimmäinen ventilaatiokynnyksen (First Ventilatory Threshold, VT1) 

on havaittu korreloivan hyvin, sillä veren laktaattipitoisuuden noustessa yli lepotason 

ventilaatiossa havaitaan ensimmäinen lineaarisuudesta poikkeava muutoskohta suhteessa 

hapenkulutukseen (VE /VO2), johtuen kasvaneesta hiilidioksidin osapaineesta (PCO2) veressä. 

(Keir ym. 2021) Tätä ilmiötä voidaan myös kutsua termillä GET (Gas Exchange Threshold), 

joka on yleensä noin 50–60 % VO2max-arvosta (Kominami ym 2021). Kuormituksen 

intensiteetin noustessa yli ensimmäisen ventilaatiokynnyksen, veren laktaatti- ja 

vetyionipitoisuudet (H+) nousevat, kiihdyttäen hiilidioksidin muodostumista ja virtausta 

keuhkoihin. Tämä johtaa lisääntyneeseen ventilaation ja uloshengitetyn hiilidioksidin määrään 

kasvuun. Happamuuden kasvaessa ja pH:n laskiessa ventilaation kasvu lisääntyy suhteessa 

VCO2 ja VO2 nousuun. Aineenvaihduntanopeutta, joka on yhteydessä ventilaation 

korkeimpaan nousuun (suhteessa VCO2/VO2) kutsutaan hengityskompensaatiopisteeksi 

(Respiratory Compensation Point, RCP). RCP:n on osoitettu heijastavan korkeinta 

aineenvaihdunnallista tasapainotilaa (tai harjoitusintensiteettiä), jonka avulla elimistö pystyy 

säilyttämään sisäisen tasapainotilan puskuroimalla happamuutta. Tällöin saavutetaan laktaatin 

tuoton ja poiston yläraja eli MLSS, jonka jälkeen veren laktaattipitoisuus lähtee jyrkkään 

nousuun sekä ventilaatiossa havaitaan jyrkkä nousu (Second Ventilatory Threshold VT2) 

suhteessa CO2 poistoon. (Keir ym. 2021) Kuva 2 tiivistää kirjallisuudessa käytetyt eri lyhenteet 

laktaatti- ja ventilaatiokynnyksille sekä eri harjoitusintensiteetit.  
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KUVA 2. Laktaatti- ja ventilaatiokynnykset kuvaavat suorituksen intensiteettiä ja elimistön 

metabolisia muutoksia. Moderate taso kuvaa peruskestävyysaluetta, Heavy 

vauhtikestävyysaluetta, kun taas Very heavy / Severe maksimikestävyysaluetta. Lactate 

Threshold (LT), Ventilation Threshold (VT), Gas Exchange (GET) sekä Anaerobic (AT) ovat 

synonyymejä aerobiselle kynnykselle. Critical power (CP), Maximal Lactate Steady-State 

(MLSS), Lactate Turn Point (LTP) sekä Anaerobic 2 (AT2) ovat synonyymejä anaerobiselle 

kynnykselle. (Poole ym. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

3 VÄSYMYKSEN MEKANISMIT JA PALAUTUMINEN 

 

Fyysinen harjoittelu aiheuttaa hermolihasjärjestelmän väsymystä, joka voi ilmetä voimantuoton 

ja kestävyysominaisuuksien heikentymisenä sekä suorituskyvyn laskuna. Monet urheilulajit, 

kuten paini sisältävät intensiivisiä työjaksoja, jonka seurauksena elimistössä ilmenee erilaisia 

väsymisen mekanismeja. Väsymys ja suorituskyvyn lasku voidaan määritellä akuutiksi tai 

krooniseksi. Akuutti väsymys ja suorituskyvyn lasku voi kestää muutamista minuuteista 

tunteihin, mutta palautuminen on nopeaa. Krooninen väsymys taas määritellään pitkäaikaiseksi 

väsymiseksi ja suorituskyvyn laskuksi, joka on seurausta liian pitkään kestäneestä 

ylirasituksesta. Krooninen väsymys voi kestää jopa useita kuukausia. (Wan ym. 2017) 

Suorituskyvyn heikentymiseen vaikuttaa muun muassa suorituksen tyyppi, kesto ja 

intensiteetti, jonka seurauksena ilmenee perifeeristä ja/tai sentraalista väsymystä (Güler ym. 

2020). 

 

 

3.1 Sentraalinen ja perifeerinen väsymys 

 

Sentraalisella väsymyksellä tarkoitetaan lihasten tahdonalaisen aktiivisuuden laskua, jonka 

seurauksena motoristen yksiköiden rekrytointi ja syttymistaajuus laskevat. Kuten kuva 3 

havainnollistaa, sentraalinen väsymys kattaa keskushermoston tasolla tapahtuvat fysiologiset 

ilmiöt, jotka heikentävät motoristen yksiköiden aktivointia. (Shei & Mickleborough 2013) 

 

KUVA 3. Sentraalisen väsymyksen aiheuttavat tekijät, jotka laskevat keskushermoston 

aktiivisuutta. Cortex excitability = Aivokuoren herkkyyden lasku. Drive to motor cortex = 

Motorisen aivokuoren aktiivisuuden lasku. Firing of group III and IV afferents = III ja IV-

afferenttien aktiivisuuden kasvu. Brain (5-HT) = Aivojen välittäjäaineen serotoniinin lasku. 

Brain (DA) = Aivojen välittäjäaineen dopamiinin lasku. CMD = Central motor drive eli 

keskushermoston motorisen aktiivisuuden lasku. (Shei & Mickleborough 2013) 
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Perifeerisellä väsymyksellä tarkoitetaan lihassolutasolla tapahtuvia muutoksia, jonka 

seurauksena aktiopotentiaalin kulku sekä supistuvien komponenttien voimantuotto 

heikkenevät. Näitä ilmiöitä esiintyy erityisesti hermopäätteissä, neuromuskulaarisissa 

liitoksissa sekä lihassoluissa (Boyas & Guével 2011). Perifeerinen väsymys johtunee muun 

muassa energiavarastojen tyhjenemisestä, lihassolutason metabolisista muutoksista, kuten Pi:n 

eli epäorgaanisten fosfaattien ja vetyioneiden kasaantumisesta sekä pH:n laskusta, jonka 

seurauksena poikittaissiltojen muodostuminen heikkenee sekä lihaksen tuottama voima ja teho 

laskevat (Cé ym. 2019; Zajac ym. 2015). Kuva 4 tiivistää perifeeriseen väsymykseen liittyvät 

tekijät.  

 

KUVA 4. Perifeerisen väsymyksen aiheuttavat tekijät. SaO2 = Valtimoveren happikylläisyyden 

lasku. Q = Minuuttitilavuuden lasku. H+ = Vetyionipitoisuuden kasvu. NH4
+ = Ammoniumioni-

pitoisuuden kasvu. Pi = Epäorgaanisen fosfaattipitoisuuden kasvu. Glucose = Veren 

glukoosipitoisuuden lasku. Glycogen = Glykogeenipitoisuuden lasku. PCr = 

Fosfokreatiinipitoisuuden lasku. Ca2+ = Kalsiumin vapautumisen heikentyminen 

sarkoplasmisesta retikulumista. Actin-Myosin Cross-Bridge Formation = Aktiini- ja 

myosiinifilamenttien poikittaissiltojen muodostumisen heikentyminen. (Shei & Mickleborough 

2013) 

 

Sentraalisen väsymyksen on havaittu olevan yhteydessä perifeeriseen väsymykseen, sillä 

perifeerisen väsymyksen aiheuttama metabolinen stressi, kuten vetyionipitoisuuden nousu sekä 
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pH:n lasku aktivoivat III- ja IV-afferentteja, jotka lisäävät sympaattista aktiivisuutta sekä 

inhiboivat motoristen yksiköiden rekrytoimista (Zajac ym. 2015).  Vaikuttaisi siltä, että 

väsymys on lopputulos perifeeristen ja sentraalisten eri mekanismien vuorovaikutuksesta (Ishii 

& Nishida 2013; Zajac ym. 2015). 

 

Perifeerinen väsymys voidaan jaotella matalaan ja korkeaan väsymykseen. On havaittu, että yli 

30 minuuttia kestävät dynaamiset kestävyyssuoritukset matalalla tai kohtalaisella intensiteetillä 

(60-75 % VO2max) aiheuttavat huomattavasti vähemmän perifeeristä väsymystä, kuin korkean 

intensiteetin (> 80 % VO2max) kestävyyssuoritukset. Muun muassa intensiivinen ja 

intervallityyppinen kestävyysharjoittelu aktivoi tyypin II, glykolyyttisiä lihassoluja sekä 

anaerobista energiantuottoa, jonka seurauksena lihassoluissa ilmenee voimakasta metabolista 

stressiä. Myös tiheällä impulssilla tapahtuvat venymis-lyhenemissyklit on havaittu aiheuttavan 

voimakasta perifeeristä väsymystä. (Skof & Strojnik 2006) Toisaalta pitkien, 

matalaintensiteettisien kestävyyssuoritusten on havaittu aiheuttavan suurempaa sentraalista 

kuin perifeeristä väsymystä, vaikka kaikkia mekanismeja ilmenevälle sentraaliselle 

väsymykselle ei täysin tiedetä (Millet & Lepers 2004; Kataoka ym. 2021). Yhtenä selittävänä 

tekijänä voidaan pitää sytokiinien, erityisesti interleukiinin (IL)-6 eritystä, joka toimii 

tulehdusta edistävänä sytokiinina, lähettäen afferentteja signaaleja aivoihin harjoituksen aikana. 

Tämä voi saada aikaan väsymyksen tunteen sekä heikentää efferenttiä palautetta lihaksille. 

(Kataoka ym. 2021)  

 

Hapen kinetiikalla on myös oma rooli väsymyksen aiheuttajana. Hapenoton hidas komponentti 

kuvaa hitaasti, mutta tasaisesti kehittyvää VO2 nousua ensimmäisen laktaattikynnyksen jälkeen, 

joka edustaa luurankolihasten asteittain heikentyvää lihassupistusta ja on yhteydessä 

väsymykseen.  (Jones ym. 2011) Temesi ym. (2017) tutkivat hapenoton kinetiikan vaikutusta 

perifeeriseen väsymykseen ja tulokset viittasivat siihen, että hitaan VO2-kinetiikan omaavat 

koehenkilöt kokivat suurempaa perifeeristä väsymystä, johtuen hitaammasta aerobisen 

energiantuoton aktivoitumisesta ja suuremmasta anaerobisen energiantuoton roolista. Tämän 

havaittiin johtavan protonien ja epäorgaanisten fosfaattien nopeampaan kertymiseen 

lihassoluihin, heikentäen poikittaissiltojen muodostumista. (Temesi ym. 2017)  
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3.2 Palautuminen 

 

Jotta suorituskyvyn optimaalinen kehittyminen saadaan maksimoitua, fyysisen harjoittelun ja 

palautumisen täytyy olla tasapainossa, jotta fysiologinen ja psykologinen stressi eivät pääse 

kumuloitumaan (Dupuy ym. 2018). Palautumista voidaan pitää monitahoisena korjaavana 

prosessina suhteessa aikaan. Suorituskyvyn näkökulmasta palautumisella tarkoitetaan 

hermolihasjärjestelmän ja eri fysiologisten tekijöiden palautumista ennen kuormitusta olleeseen 

tilaan. (Wan ym. 2017) Palautuminen on riippuvainen pitkälti harjoituksen tyypistä ja 

intensiteetistä, aktiivisen lihasmassan määrästä sekä harjoitusvolyymista. Myös unella ja 

stressillä on oma roolinsa palautumisessa (Kataoka ym. 2021). Hermolihasjärjestelmän 

väsymystä ja palautumista voidaan tarkastella muun muassa alaraajojen maksimaalisen 

isometrisen voimantuoton (MVC) (Carroll ym. 2017) ja kevennyshypyn (CMJ) (Kataoka ym. 

2021) avulla, kun taas kestävyysominaisuuksien palautumista uupumukseen kuluvalla ajalla ja 

sen muutoksilla (TTE, Time-To-Exhaustion) (Black ym. 2017). 

 

Maksimaalisen voimantuoton laskua isometrisessä lihassupistuksessa (MVC, Maximal 

Voluntary Contraction) voidaan pitää hyvänä markkerina hermolihasjärjestelmän väsymykselle 

ja sen tarkastelu antaa melko luotettavan mittausmenetelmän tarkastella väsymystä ja 

palautumista (Carroll ym. 2017; Froyd ym. 2018).  On havaittu, että lyhyet intensiiviset HIT-

harjoitteet (High Intensity Training) aiheuttavat voimakasta perifeeristä väsymystä, joka näkyy 

selkeänä MVC:n laskuna (Kataoka ym. 2021). Maksimaalinen tahdonalainen voimantuotto 

laskee nopeasti alle 50 %:iin maksimaalisen isometrisen voimantuoton kestäessä 1–2 minuuttia. 

Kuitenkin palautuminen on hyvin nopeaa ja nopein komponentti palautuukin 15–30 sekunnin 

aikana, jonka jälkeen palautuminen hidastuu. Yleensä 4–5 minuutin jälkeen voimatasot ovat 

palautuneet noin 80 %. Nopea hapen kuljettaminen työskenteleville lihaksille on havaittu 

tehostavan isometrisen voimantuoton palautumista ja fosfokreatiinin resynteesiä. (Carroll ym. 

2017)  

 

Alaraajojen voiman ja tehontuottoa sekä niiden muutoksia väsymyksen seurauksena voidaan 

tarkastella myös kevennyshypyllä. Pao-Yen Wu ym. (2019) tutkivat urheilijoilla metabolisen 

väsymyksen vaikutuksia kevennyshypyn tuloksiin. He havaitsivat tutkimuksessaan 

kevennyshypyn tuloksilla olevan vahva yhteys neuromuskulaariseen ja metaboliseen 

väsymykseen ja sen avulla voidaan arvioida melko luotettavasti väsymistä. (Pao-Yen Wu ym. 

2019) Hermolihasjärjestelmän palautuminen voi kestää muutamista tunneista useisiin päiviin 
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(Wan 2017). Thomas ym. (2018) tutkivat 10 urheilijan palautumista raskaasta 

voimaharjoittelusta (takakyykky 10 x 5 x 80 % 1 RM:stä), hyppyharjoituksesta (10 x 5 hyppyä) 

sekä maksimaalisista sprinteistä (15 x 30 m). He havaitsivat, että hyppyjen palautuminen ennen 

harjoitusta edeltävään tilaan kesti jopa 48 tuntia, kun taas takakyykkyjen voimantuoton 72 

tuntia. (Thomas ym. 2018) 

 

HIT-harjoittelu aiheuttaa voimakasta perifeeristä väsymystä, joka johtuu pääosin 

energiavarastojen tyhjenemisestä ja metaboliittien, kuten Pi ja H+ kertymisestä (Kataoka ym. 

2021).  Black ym. (2017) havaitsivat, että kriittisen tehon (CP, Critical Power) eli 

kuormitustason yläpuolella, jolloin elimistön metabolinen kuormitus ei enää saavuta 

tasapainotilaa, pystytään työskentelemään 2–14 minuuttia. Kriittisen tehon yläpuolella 

työskennellessä uupumus tulee nopeasti, johtuen muun muassa korkeasta happamuudesta ja 

perifeerisestä väsymyksestä. Tällä alueella myös saavutetaan hapen oton huippu (VO2peak). 

(Black ym. 2017) Vaikuttaisi siltä, että perifeerinen väsymys on kuitenkin akuuttia ja siitä 

palaudutaan alle 24 tunnissa (Kataoka ym. 2021). Maksimaalinen aerobinen kapasiteetti 

näyttäsi olevan yhteydessä nopeampaan palautumiseen toistuvista korkean intensiteetin 

kestävyyssuorituksista, johtuen muun muassa tehostuneesta metaboliittien poistosta ja 

fosfokreatiinin resynteesistä (Tomlin & Wenger 2001).  

 

Hapenkulutuksen palautuminen voidaan jakaa kahteen komponenttiin; nopeaan palautumiseen, 

joka kestää muutamista sekunneista minuutteihin sekä hitaaseen palautumiseen, joka kestää 

kymmenistä minuuteista tunteihin. Palautumisen aikana hapen kulutus on koholla, auttaen 

elimistön aineenvaihdunnallisia prosesseja palautumaan harjoittelua edeltäviin olosuhteisiin. 

Fyysisen kuormituksen jälkeistä kohonnutta hapenkulutusta kutsutaan EPOC:ksi (Excess Post-

Exercise Oxygen Consumption). Nopean palautumisen vaiheessa hapenkulutus ja syke laskevat 

nopeasti kuormituksen päätyttyä. Nopean palautumisen aikana kudoksille kuljetetaan happea, 

jonka seurauksena suurin osa lihasten välittömistä energianlähteistä eli ATP:stä ja 

fosfokreatiinista uudelleen muodostetaan. Fosfokreatiinipitoisuuksien on havaittu palautuvan 

noin 70 % ensimmäisen 30 sekunnin aikana, kun taas täydellinen palautuminen tapahtuu 3–5 

minuutin välillä. Jossain tapauksissa fosfokreatiinin täydellinen palautuminen voi kestää jopa 

pidempään. Hitaan palautuksen aikana ilmenee laktaatin ja vetyioneiden poistoa sekä 

glykogeenin resynteesiä. Myös muut fysiologiset muutokset ylläpitävät korkeaa 

hapenkulutusta, kuten kohonnut ruumiinlämpö sekä katekolamiinipitoisuuksien kasvu. 

Palautuminen ei ole täydellistä ennen kuin aineenvaihdunnalliset muutokset ovat palautuneen 
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harjoitusta edeltäneelle tasolle. Mitä korkeammalle kuormituksen aikainen hapenkulutus 

nousee, sitä suurempi on harjoituksen jälkeinen kohonnut hapen kulutus. Fosfokreatiinin 

resynteesi ilmenee nopean palautumisen vaiheessa ja sen palautumisnopeudella on havaittu 

positiivinen yhteys suureen EPOC:iin.  Nopea fosfokreatiinin resynteesi näyttäisi auttavan 

palautumaan nopeammin HIT-kuormituksista ja olevan yhteydessä kestävyyssuorituskyvyn 

palautumiseen. (Tomlin & Wenger 2001) 
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4 AEROBISEN KYNNYKSEN YHTEYS SUORITUSKYVYN PALAUTUMISEEN  

 

Kirjallisuudessa aerobista kynnystä merkittävämmäksi tekijöiksi tunnistetaan anaerobinen 

kynnys, taloudellisuus sekä maksimaalinen aerobinen kapasiteetti, jotka näyttäisivätkin olevan 

merkittävimpiä tekijöitä ennustamaan kestävyyssuorituskykyä (Jones & Carter 2000; Tomlin 

& Wenger 2001). Aerobisen kynnyksen yhteyttä palautumiseen on tutkittu jonkin verran, mutta 

maksimaalinen aerobinen kapasiteetti näyttäisi olevan aerobista kynnystä suuremmassa 

roolissa palautumista tarkastellessa (Gharbi ym. 2015; Hamilton ym. 1991; Tomlin & Wenger 

2001). Toisaalta Vernillo ym. (2019) havaitsivat korkean ensimmäisen ventilaatiokynnyksen 

olevan yhteydessä alaraajojen nopeampaan voimantuoton palautumiseen, joten aerobisella 

kynnyksellä voi olla oma roolinsa palautumisen edistäjänä. Tämä kappale tarkastelee 

tarkemmin aerobisen kynnyksen yhteyttä suorituskykyyn ja palautumiseen.  

 

 

4.1 Aerobisen kynnyksen rooli painisuorituksessa 

 

Painijoilla maksimaalinen aerobinen kapasiteetti eli maksimaalinen kyky hyödyntää happea 

energiantuotossa ja anaerobinen teho eli kyky tuottaa ATP:tä mahdollisimman nopeasti ilman 

happea sekä väsymyksensietokyky näyttäisivät olevan aerobista kynnystä suuremmassa 

roolissa. Korkea aerobinen kapasiteetti mahdollistaa työskentelyn absoluuttisesti suuremmalla 

intensiteetillä sekä toisaalta nopeuttaa palautumista intensiivisistä, lyhyistä anaerobisista 

pyrähdyksistä, joita painierät sisältävät. (Chaabene ym. 2017; James ym. 2016) 

Minuuttitilavuus on vahvasti yhteydessä maksimaalisen aerobiseen kapasiteettiin (Deshayes 

ym. 2019), joten suuri minuuttitilavuus nopeuttaa veren kierrättämistä kudosten välillä sekä 

aineenvaihdunnallisten tuotteiden poistamista lihaksista (Tomlin & Wenger 2001).  Suuri 

aerobinen kapasiteetti myös nopeuttaa fosfokreatiinin resynteesiä (Tomlin & Wenger 2001), 

mahdollistaen nopean anaerobisen tehon tuoton. Painijoiden suurella anaerobisella teholla ja 

kapasiteetilla onkin merkittävä rooli lyhyissä, intensiivisissä anaerobisissa pyrähdyksissä ja ne 

näyttäisivätkin erottelevan menestyvän ja ei-menestyvän painijan (Chaabene ym. 2017).  

 

Painijoilla korkeasta aerobisesta kynnyksestä ei näyttäisi olevan suoraa hyötyä lajinomaisen 

suorituskyvyn kannalta, sillä lajinomaisissa kilpailusuorituksissa suorituksen intensiteetti on yli 

aerobisen ja anaerobisen kynnyksen (James ym. 2016).  Toisaalta korkea aerobinen kynnys voi 

kertoa kehittyneistä perifeerisen tason adaptaatioista, kuten lihasten kapillaaritiheydestä, 
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oksidatiivisesta entsyymiaktiivisuudesta (Boushel ym. 2014) sekä mitokondrioiden suuresta 

volyymista (Nielsen ym. 2017), jotka yhdessä tehostavat hapen kuljettamista lihaksiin, 

aineenvaihdunnallisten tuotteiden poistamista lihaksista verenkiertoon sekä hapen 

hyödyntämistä energiantuotossa (Tomlin & Wenger 2001). Nämä tekijät voivat auttaa 

painijoita palautumaan nopeammin korkeaintensiteettisistä pyrähdyksistä kilpailusuorituksissa. 

Mitokondrioiden koon ja määrän kasvun on myös havaittu vähentävän laktaatin muodostumista 

ja kertymistä sekä vähentävän anaerobisen energiantuoton roolia (Poole ym. 2020), jotka voivat 

suotuisasti vaikuttaa väsymyksen viivästymiseen painisuorituksissa. 

 

 

4.2 Aerobisen kynnyksen rooli suorituskyvyn ja palautumisen edistäjänä 

 

Aerobisen kynnyksen suora yhteys suorituskykyyn ja palautumiseen näyttäisi olevan epäselvä, 

erityisesti teholajien urheilijoilla. Nemoto ym. (1988) tutkivat japanilaisten pikaluistelijoiden 

kestävyyssuorituskykyä ja kynnysominaisuuksien vaikutuksia eri matkojen luistelijoiden 

välillä. Pikaluistelijat jaettiin kahteen ryhmään, alle 1500 m pikamatkojen luisteljoihin sekä yli 

3000 m pitkien matkojen luistelijoihin. Tutkimuksessa havaittiin pitkien matkojen luistelijoilla 

olevan korkeampi aerobinen kynnys, kun taas pikamatkojen luistelijoilla korkeampi 

anaerobinen kynnys. Maksimaalinen hapenottokyky oli molemmilla ryhmillä keskimäärin yhtä 

korkea. Tutkimuksessa havaittiin, ettei eri tekijöiden (AerK, AnK ja VO2max) ja 

luistelusuorituskyvyn ja keskinopeuden välillä havaittu merkitsevää korrelaatiota. (Nemoto ym. 

1988) 

 

Joukkuelajien urheilijoiden parissa on myös havaittu, ettei kynnysominaisuuksilla ole 

merkittävää vaikutusta paljon lyhyitä sprinttejä sisältävään lajinomaiseen suorituskykyyn. 

Gharbi ym. (2015) tutkivat eri joukkuelajien edustajien (jalkapallo, koripallo, käsipallo) 

aerobisen ja anaerobisen kynnyksen sekä maksimaalisen aerobisen kapasiteetin yhteyttä 

kykyyn toistaa maksimaalisia juoksusprinttejä lyhyellä passiivisella palautuksella. 

Tutkimuksessa havaittiin, ettei kynnyksillä ja maksimaalisella aerobisella kapasiteetilla ollut 

yhteyttä sprinttien huippuaikaan, kun taas maksimaalisen aerobisen kapasiteetin ja sprinteistä 

palautumisen välillä oli merkitsevä korrelaatio. (Gharbi ym. 2015) Myös Hamilton ym. (1991) 

havaitsivat, että korkean aerobisen kapasiteetin omaavat kestävyysurheilijat sietävät paremmin 

väsymystä lyhyissä 10 x 6 sekunnin maksimaalisissa sprinteissä, verrattuna alhaisemman 

aerobisen kapasiteetin, mutta suuremman juoksunopeuden omaaviin palloilijoihin. Tätä 
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selittänee kestävyysharjoittelijoiden suurempi VO2max sekä nopeampi fosfokreatiinin 

resynteesi. (Hamilton ym. 1991)   

 

Maksimaalisella aerobisella kapasiteetilla on havaittu olevan yhteys nopeutuneeseen 

voimaominaisuuksien palautumiseen (Tomlin & Wenger 2001), mutta myös aerobisella 

kynnyksellä näyttäsi olevan oma roolinsa alaraajojen isometrisen voimantuoton palautumisen 

edistäjänä (Vernillo ym. 2019). Vernillo ym. (2019) tutkivat aerobisten tekijöiden (kuten 

hapenoton huipun, GET:in ja sitä vastaavan tehon) vaikutusta isometrisen voimantuoton 

palautumiseen ylä- ja alaraajoissa. Regressioanalyysi osoitti, että pelkästään suurempi teho 

ensimmäisellä ventilaatiokynnyksellä, joka on rinnastettavissa aerobiseksi kynnykseksi, selitti 

72 % alaraajojen voiman palautumisen vaihtelusta. Tulokset osoittivat, että osallistujat 

suuremmalla aerobisella kapasiteetilla ja kynnyksellä kokivat saman verran väsymystä, mutta 

omasivat nopeamman alaraajojen palautumiskapasiteetin. Syynä tälle pidettiin viivästynyttä 

siirtymistä aerobisesta energiantuotosta anaerobiseen energiantuottoon, tehostunutta kykyä 

kuljettaa happea alaraajoille sekä happamuuden tehokasta puskurointia. (Vernillo ym. 2019)  

 

Korkeasta aerobisesta kynnyksestä voi olla hyötyä arjessa sekä fyysisessä harjoittelussa, sillä 

alle aerobisen kynnyksen työskennellessä kuormittavuus on pientä sekä kuormituksesta 

palaudutaan hyvin nopeasti (Meyer ym. 2007). Mitä korkeammalla aerobinen kynnys on, sitä 

suuremmalla intensiteetillä pystytään työskentelemään ennen laktaatin kertymistä (Meyer ym. 

2005).  Toisin sanoen korkealla aerobisella kynnyksellä pystytään liikkumaan kauemmin ja 

pidemmälle. 

 

Aerobisen kynnyksen ylittyessä ja intensiteetin kasvaessa, anaerobisen energiantuoton rooli 

kasvaa ja veren laktaatti- ja vetyonipitoisuudet kasvavat. Vetyionipitoisuuden kasvu heikentää 

poikittaissiltojen muodostumista sekä aktivoi III- ja IV-afferentteja, jotka kiihdyttävät 

kardiovaskulaarisia refleksejä ja sympaattista aktiivisuutta, aiheuttaen sentraalista väsymystä. 

(Ishii & Nishida 2013) Nämä tekijät lisäävät väsymystä (Joyner & Coyle 2008) ja vaativat 

elimistöltä erilaisia fysiologia toimintoja palautumisen ja homeostaasin turvaamiseksi (Tomlin 

& Wenger 2001).  

 

Myös energiavarastojen, kuten lihasglykogeenin ehtyminen on merkittävä tekijä stimuloimaan 

väsymystä (Bishop ym. 2009; Poole ym. 2020). Peric ym. (2018) tutkivat intensiteetin (% 

VO2max) yhteyttä korkeimpaan rasvojen hapetuksen tasoon (FATmax) 56 harjoitelleella miehellä. 
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He havaitsivat merkittävät korrelaation aerobisen kynnyksen ja maksimaalisen rasvojen 

hapetuksen välillä. (Peric ym. 2018) Toisin sanoen aerobisen kynnyksen ollessa korkealla, 

rasvoja pystytään hyödyntämään tehokkaasti energianlähteenä ja näin säästämään 

lihasglykogeeniä sekä viivästyttämään väsymystä (Bishop ym. 2009; Mul ym. 2015; Peric ym. 

2018). 

 

Kestävyysharjoittelu kasvattaa maksimaalista aerobista kapasiteettia muun muassa 

perifeeristen adaptaatioiden kautta, kuten mitokondrioiden määrän ja koon kasvun avulla sekä 

sentraalisesti, minuuttitilavuuden kasvun avulla (Guzman ym. 2020). Erityisesti suuri 

aerobinen kapasiteetti näyttäisi nopeuttavan fosfokreatiinin resynteesiä, jolla on havaittu olevan 

positiivisia vaikutuksia suorituskyvyn palautumiseen, kun palautumisaika suoritusten välillä on 

riittävä. Suuri minuuttitilavuus taas tehostaa veren kuljettamista kudosten välillä ja 

aineenvaihdunnallisten tuotteiden, kuten laktaatin ja vetyioneiden poistoa, joilla on myös 

havaittu olevan yhteys suorituskyvyn palautumiseen. (Gharbi ym. 2015; Tomlin & Wenger 

2001)  

 

Kun maksimaalinen hapenottokyky kasvaa, voisi olettaa, että aerobinen kynnys myös kasvaisi 

(Guzman ym. 2020). On kuitenkin epäselvää, onko kapasiteetti palautua nopeasti yhteydessä 

vain maksimaaliseen aerobiseen kapasiteettiin vai maksimaaliseen aerobiseen kapasiteettiin ja 

sen johdosta suhteellisen korkeaan aerobiseen kynnykseen. Vaikka aerobisen kynnyksen suora 

yhteys suorituskykyyn ja suorituskyvyn palautumiseen on epäselvä, korkealle aerobiselle 

kynnykselle ominaiset fysiologiset adaptaatiot saattavat lisätä palautumista, ainakin 

epäsuorasti. Kuva 5 kokoaa yhteen korkealle aerobiselle kynnykselle ominaiset fysiologiset 

adaptaatiot ja niiden mahdollinen yhteys nopeutuneeseen palautumiseen. (Hughes ym. 2018) 
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KUVA 5. Yhteenveto fysiologisista tekijöistä, jotka saattavat selittää korkean aerobisen 

kynnyksen yhteyttä nopeutuneeseen palautumiseen (mukaeltu Hughes ym. 2018). 
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA HYPOTEESIT 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia aerobisen kynnyksen yhteyttä suorituskyvyn 

palautumiseen painijoilla. Tutkimukset eivät ole pystyneet osoittamaan aerobisen kynnyksen 

suoraa yhteyttä teholajien urheilijoiden suorituskykyyn ja nopeutuneeseen palautumiseen 

(Gharbi ym. 2015; Nemoto ym. 1988; Tomlin & Wenger 2001), mutta korkealle aerobiselle 

kynnykselle ominaisilla perifeerisillä adaptaatioilla voi olla oma roolinsa suorituskyvyn 

palautumisen edistäjänä (Guzman ym. 2020; Hughes ym. 2018; Poole ym. 2020).  

 

Tutkimuskysymys 1: Onko painijoiden aerobisella kynnyksellä ja voimaominaisuuksien 

palautumisella yhteyttä? 

 

Hypoteesi ja perustelut: Kyllä.  Vernillo ym. (2019) havaitsivat korkean ventilaatiokynnyksen 

olevan yhteydessä alaraajojen isometriseen voimantuoton palautumiseen, joten mahdollisesti 

aerobisella kynnyksellä on yhteys voimaominaisuuksien palautumiseen. Tutkimusnäyttö 

näyttäisi kuitenkin tukevan sitä, että maksimaalisella aerobisella kapasiteetilla on aerobista 

kynnystä suurempi rooli, sillä suuri aerobinen kapasiteetti nopeuttaa fosfokreatiinin resynteesiä 

sekä veren kierrättämistä kudosten välillä ja aineenvaihdunnallisten tuotteiden poistoa 

lihaksista. Nämä tekijät voivat nopeuttaa MVC:n ja CMJ:n palautumista. (Hamilton ym. 1991; 

Gharbi ym. 2015; Tomlin & Wenger 2001) 

 

Tutkimuskysymys 2: Onko painijoiden aerobisella kynnyksellä ja kestävyysominaisuuksien 

palautumisella yhteyttä? 

 

Hypoteesi ja perustelut: Kyllä. Vaikka tutkimusnäyttö osoittaa, että maksimaalinen aerobinen 

kapasiteetti ja fosfokreatiinin resynteesi ovat mahdollisesti merkittävimmät tekijät nopeutuneen 

palautumisen taustalla HIT-kuormituksista (Hamilton ym. 1991; Tomlin & Wenger 2001), 

korkeasta aerobisesta kynnyksestä voi olla epäsuorasti hyötyä, muun muassa viivästyttämällä 

happamuuden kertymistä hitaalla siirtymällä aerobisesta energiantuotosta anaerobiseen 

(Thoden 1991). Korkealle aerobiselle kynnykselle ominaiset perifeeriset adaptaatiot, kuten 

lihasten hiuskapillaarien tihentyminen mahdollistavat suuremman verimäärän kuljettamisen 

kudoksille, ja näin aineenvaihdunnallisten tuotteiden tehostuneen poistamisen lihaksista. 

Mitokondrioiden koon ja määrän kasvun on myös havaittu vähentävän laktaatin muodostumista 

sekä tehostavan hapen hyödyntämistä energiantuotossa, joilla voi olla suotuisia vaikutuksia 
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väsymisen viivästymiseen ja näin myös palautumiseen. (Hughes ym. 2018; Poole ym. 2020) 

Voisi siis olettaa, että aerobisella kynnyksellä on oma roolinsa kestävyysominaisuuksien 

palautumisen edistäjänä.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämä tutkielma on osana suurempaa tutkimusta, jossa tutkittiin kamppailijoiden maksimaalisen 

aerobisen kapasiteetin yhteyttä kamppailijoiden palautumiseen 15 minuutin ja 24 tunnin 

palautumisajalla. Tutkimuksen koehenkilöinä toimi kilpa- ja harrastetason kamppailijoita, jotka 

suorittivat kolme erillistä kuormitusta kolmena eri päivänä. Tutkimus suoritettiin Jyväskylässä 

syksyn 2021 aikana. Ennen tutkimuksen aloittamista Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta 

myönsi puoltavan lausunnon tutkimukselle.  

 

 

6.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimuksen koehenkilöinä toimivat kamppailutaustan omaavat terveet 22–44-vuotiaat miehet, 

joiden lajeihin kuuluivat jujutsu, lukkopaini, paini sekä hokutoryu jujutsu. Tutkittavat olivat 

29,7 (± 5,7) vuotiaita, pituudeltaan 179,6 (± 7,9) cm ja painoltaan 85,5 (± 11,4) kg.  Osa 

tutkittavista kuului kilpatason, kun taas osa harrastetason kamppailijoihin. Tutkittavien 

harjoitusmäärät vaihtelivat kahdesta harjoituksesta jopa kymmeneen viikossa, riippuen oliko 

tutkittava harraste- vai kilpatason kamppailija.  Ennen tutkimuksen aloittamista jokainen 

tutkittava täytti suostumuslomakkeen sekä terveyskyselyn, jonka avulla poissuljettiin 

mahdolliset sairaudet ja vammat. Tutkittavien rekrytointi tapahtui Jyväskylän alueen 

kamppailuseuroista.  Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 koehenkilöä (n = 20).  

 

 

6.2 Tutkimusprotokolla 

 

Tutkimusprotokolla suoritettiin Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion sisätiloissa. 

Tutkimus koostui kolmesta eri kuormituksesta, jotka toteutettiin kolmena eri päivänä. Yhden 

tutkittavan osalta tutkimusjakso kesti 1–2 viikkoa. Tutkimusprotokollan tarkoituksena oli 

stimuloida paininomaista maksimaalista kestävyyskuormitusta, jossa työskennellään 

äärimmäisellä intensiteetillä 5–8 minuuttia (James ym. 2016) ja tutkia kuormituksien vaikutusta 

eri muuttujien palautumiseen. Palautumismuuttujina hyödynnettiin alaraajojen maksimaalista 

isometristä voimantuottoa (MVC), kevennyshypyn nousukorkeuden (CMJ) sekä 

polkupyöräkuormituksen uupumukseen kuluneen ajan (TTE) tuloksia ja muutoksia toisena ja 

kolmantena kuormituspäivänä. Jotta paininomainen kuormitusmalli ja riittävä perifeerinen 
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väsymys saatiin stimuloitua, maksimaalinen kestävyyskuormitus suoritettiin uupumuksen asti 

polkupyöräergometrilla maksimaalisen hapenottokyvyn testistä saadulla maksimiteholla (Pmax). 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kestävyyssuorituskyvyn vaikutusta hermolihasjärjestelmän (MVC 

ja CMJ) ja kestävyysominaisuuksien (TTE) palautumiseen 10 ja 15 minuutin välillä 

kuormituksesta ja 24 tunnin kuluttua kuormituksesta. Kuva 6 havainnollistaa tutkimuksen 

kulkua ja tutkimuspäivien sisältöä. 

 

 

KUVA 6. Tutkimuksen kulku ja tutkimuspäivien sisältö. MVC = maksimaalinen alaraajojen 

isometrinen voimantuotto jalkaprässissä. CMJ = kevennyshyppy. 

 

 

6.2.1 Testipäivä 1 

 

Ensimmäisenä testipäivänä tutkittavalle suoritettiin antropometriset mittaukset (pituus ja paino) 

sekä maksimaalinen hapenottokyvyn testi polkupyöräergometrilla (Monark LC4). 

Alkulämmittelynä tutkittava pyöräili noin viisi minuuttia aloitusvastuksella (75 W), jonka 

jälkeen tutkittava suoritti portaittain nousevan hapenottokyvyn testin uupumukseen asti. Testi 

aloitettiin aloitusvastuksella, jota nostettiin 25 wattia kahden minuutin välein uupumukseen asti 

tai kunnes tutkittava ei pystynyt ylläpitämään 60 kierroksen poljinfrekvenssiä. Suoran testin 

lopetuskuormasta saatiin jokaisen tutkittavan yksilöllinen maksimaalinen teho (Pmax). 

 

Suorassa testissä hengityskaasuja mitattiin ja analysoitiin Breath by Breath-menetelmällä 

(Vyntus CPX, Vyaire Medical GmbH). Datasta rekisteröitiin kaasujen vaihtoa 30 sekunnin 

keskiarvolla. Veren laktaattipitoisuutta mitattiin tutkittavan sormenpäästä ennen testiä, testin 

aikana (30 sekuntia ennen kuormitusportaan päättymistä) sekä kuormituksen jälkeen (Post 0 

min, Post 2 min, Post 5 min). Sykkeen muutokset testin aikana kerättiin Polarin sykesensorilla 

(Polar H10, Polar Electro Oy) sekä tutkittavalta kysyttiin tuntemuksia testin aikana koetusta 
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rasituksesta (RPE taulukko 6–20). Suoran testin jälkeen tutkittava tutustui ja kokeili kerran 

tutkimuksessa hyödynnettäviä hermolihasjärjestelmän testejä eli maksimaalista alaraajojen 

isometristä voimantuottoa (MVC) jalkaprässissä sekä kevennyshyppyjä (CMJ) 

kontaktimatolla. 

 

 

6.2.2 Testipäivät 2 ja 3  

 

Toisena testipäivänä tutkittava suoritti kolme maksimaalista polkupyöräkuormitusta 

uupumukseen asti maksimaalisella teholla sekä hermolihasjärjestelmän voimatestit. 

Ensimmäisen ja toisen testipäivän välillä oli noin viikko. Testipäivän alkuun tutkittava 

punnittiin, jonka jälkeen suoritettiin alkulämmittely. Alkulämmittelyyn kuului viiden minuutin 

polkeminen 75 watin kuormalla, jonka jälkeen tutkittava sai suorittaa halutessaan omatoimisia 

venyttelyliikkeitä. Tämän jälkeen tutkittava suoritti Pre 1-voimatestit eli kaksi kertaa 

maksimaalisen alaraajojen isometrisen voimantuoton jalkaprässissä (MVC) sekä kaksi 

kevennyshyppyä (CMJ) kontaktimatolla. Isometrisen jalkaprässin polvikulmaksi vakioitiin 110 

astetta. Tutkittavaa ohjeistettiin asettamaan jalat keskelle voimalevyä sekä tuottamaan merkistä 

mahdollisimman nopeasti, maksimaalinen voima voimalevyä vasten kahden sekunnin ajan. 

Toinen suoritus toistettiin heti perään muutaman sekunnin palautumisajalla. Voimantuottoa 

mitattiin Newtoneina (N) Signal 4.1-ohjelmalla. Voimasignaalista analysoitiin voimantuoton 

huippu, joka kirjattiin tulokseksi. Jalkaprässin jälkeen tutkittava siirtyi välittömästi 

kontaktimatolle suorittamaan kevennyshypyt. Tutkittavaa ohjeistettiin pitämään käsiä 

vyötäröllä sekä alastulo pyrittiin vakiomaan niin, että tutkittavan laskeutuminen tapahtuisi 

mahdollisimman suorin jaloin. Toinen toisto suoritettiin heti ensimmäisen hypyn perään. 

Kevennyshypyissä lentokorkeutta mitattiin senttimetreinä (cm) kontaktimatolla. Tulosten 

analysoinnissa käytettiin aina ensimmäistä MVC:n ja CMJ:n suoritustulosta. 

 

Voimamittausten jälkeen tutkittava jatkoi vakioitua alkulämmittelyä valmistuen 

maksimaaliseen polkupyöräkuormitukseen. Lämmittelyssä tutkittava pyöräili kolme minuuttia 

70 % kuormalla maksimitehosta, jonka jälkeen tutkittava sai pitää minuutin palautuksen. 

Palautuksen jälkeen tutkittava suoritti 2 x 30 sekunnin intervallia maksimiteholla, pitäen 30 

sekunnin palautuksen intervallin välissä. Alkulämmittelyjen jälkeen tutkittavalle asetettiin 

hengityskaasumaski sekä tarkistettiin polkupyöräergometrin asetukset. Tämän jälkeen 

tutkittava pääsi suorittamaan maksimaalisen polkupyöräkuormituksen, jonka kuormaksi 
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asetettiin suoran testissä saatu maksimaalinen teho. Tutkittavaa ohjeistettiin jatkamaan 

suoritusta täyteen uupumukseen saakka. Testi lopetettiin, kun poljinfrekvenssi laski alle 60 tai 

tutkittava halusi lopettaa kuormituksen. Välittömästi polkupyöräkuormituksen jälkeen 

tutkittava ohjattiin suorittamaan kahdesti maksimaalinen isometrinen jalkaprässi, jonka jälkeen 

heti kaksi kevennyshyppyä kontaktimatolla. Hermolihasjärjestelmän voimatestien jälkeen 

tutkittava suoritti 15 minuutin palautumisen, josta 10 minuuttia suoritettiin passiivisesti istuen.  

 

Passiivisen palautuksen jälkeen tutkittava suoritti uudelleen hermolihasjärjestelmän voimatestit 

(MVC + CMJ), jonka jälkeen tutkittava siirtyi suorittamaan toista maksimaalista 

polkupyöräkuormitusta. Hermolihasjärjestelmän voimatestit suorittiin aina 10 minuutin 

passiivisen palautumisen jälkeen, kun taas polkupyöräkuormitus voimatestien jälkeen, eli kun 

oli kulunut 15 minuuttia edellisestä polkupyöräkuormituksesta. Polkupyöräkuormituksia kertyi 

yhteensä kolme. Aina ennen polkupyöräkuormitusta suoritettiin Pre-voimatestit ja heti 

polkupyöräkuormituksen jälkeen Post-voimatestit, kuten kuvasta 7 havaitaan. Viimeisen 

polkupyöräkuormituksen jälkeen tutkittava toisti viimeiset hermolihasjärjestelmän voimatestit 

(Post 3–10) 10 minuutin passiivisen palautuksen jälkeen.  Tutkittavalta mitattiin veren 

laktaattipitoisuus sormenpäästä ennen kuormituksia, jokaisen polkupyöräkuormituksen sekä 

jokaisen 15 minuutin palautuksen jälkeen. Jokaisen polkupyöräkuormituksen jälkeen kirjattiin 

ylös uupumukseen kulunut aika sekunteina (s), hapenoton arvot (l/min ja ml/kg/min), syke sekä 

veren laktaattipitoisuudet.  
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KUVA 7. Yhteenveto toisen testipäivän kulusta. Kuormitus 3 kuvaa kolmannen testipäivän 

sisältöä ja kulkua. 

 

Kolmas testipäivä ajoitettiin noin 24 tunnin päähän toisesta testipäivästä. Kolmannen 

testipäivän protokolla noudatti samaa kaavaa kuin toinen testipäivä, mutta tutkittava suoritti 

vain kuvan 7 kuormitus 3:sen eli kolmantena kuormituspäivänä tutkittava suoritti vain yhden 

polkupyöräkuormituksen sekä Pre- ja Post-voimatestit.  

 

Suorasta testistä analysoitiin maksimaalinen hapenottokyky (VO2max), aerobisen kynnyksen 

hapenkulutus (VO2 AerK) sekä aerobisen kynnyksen prosentuaalinen osuus maksimaalisesta 

hapenotosta (% VO2max).  Kaikissa tilastollisissa analyyseissä aerobinen kynnys on määritelty 

prosentuaalisena osuutena maksimaalisesta hapenkulutuksesta (VO2 AerK / VO2max * 100). 

Hapenoton lisäksi suorasta testistä saatiin maksimaalinen teho (Pmax), aerobisen kynnyksen teho 

(W-AerK) sekä aerobisen kynnyksen suhteutettu osuus maksimaalisesta tehosta (% Pmax).  
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Aerobinen ja anaerobinen kynnys analysoitiin Suomessa hyväksytyn käytännön mukaan veren 

laktaattipitoisuuden muutoksista sekä lineaarisovitteiden leikkauspisteistä. Aerobinen kynnys 

määriteltiin veren laktaattipitoisuuden ensimmäisestä + 0,3 mmol/l noususta matalimmasta 

arvosta, kun taas anaerobinen kynnys määriteltiin seuraavaan kohtaan, jossa veren 

laktaattipitoisuus nousi yli 0,8 mmol/l. (Peltonen & Nummela 2018, 96-97) Ensimmäinen 

lineaarisovite määritettiin aerobisen kynnyksen ja sitä seuraavan portaan laktaattipitoisuuden 

välille, kun taas toinen sovite testin viimeisten kuormien laktaattipitoisuuksien välille, jossa 

laktaattipitoisuus nousi yli 0,8 mmol/l.  

 

Hermolihasjärjestelmän palautumismuuttujista eli MVC:n ja CMJ:n tuloksista aina 

ensimmäinen suoritustulos analysoitiin. Pre 1 − hermolihasjärjestelmän voimatestien tuloksia 

pidetään viitearvoina palautumiselle eli voimantuoton ja kevennyshyppyjen muutoksia ja 

palautumista verrattiin tässä tutkielmassa Pre 1 − tuloksiin. 

 

 

6.3 Tilastolliset analyysit 

 

Tutkimuksessa kerätyn datan muuttujien analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 26.0 -

ohjelmaa. Kaikissa muuttujissa koehenkilöiden määrä oli 20, lukuun ottamatta ensimmäisen ja 

kolmannen isometrisen jalkaprässin polkupyöräkuormituksen jälkeisiä (Post MVC 1 ja 3) 

tuloksia. Post MVC 1 ja Post MVC 3 tulokset analysoitiin 19 koehenkilöllä, sillä tuloksissa 

ilmeni analysointivirheitä. Virhelähteet rajattiin pois aineistosta.  

 

Muuttujien normaalijakautuneisuus testattiin kaikista muuttujista Shapiro-Wilkin testillä. 

MVC:n, CMJ:n ja TTE:n ennen polkupyöräkuormitusta ja heti polkupyöräkuormituksen 

jälkeiset muutokset ensimmäisen ja toisen sekä toisen ja kolmannen kuormitusten välillä 

analysoitiin parittaisella t-testillä.  Kestävyyssuorituksien uupumisajan muutoksien 

analysoinnissa hyödynnettiin Friedmanin testiä. Aerobisen kynnyksen ja MVC:n, CMJ:n ja 

TTE:n prosentuaalisen palautumisen yhteyttä eri kuormitusten välillä analysoitiin 

korrelaatiokertoimella. Normaalisti jakautuneet muuttujat analysoitiin Pearsonin 

korrelaatiokertoimella, kun taas ei-normaalisti jakautuneet Spearmanin korrelaatiokertoimella. 

Tilastollisesti merkitsevyyden rajaksi asetettiin p < 0,05. 
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7 TULOKSET 

 

Tutkittavien maksimaalinen hapenkulutus oli suorassa, portaittain nousevassa hapenoton 

testissä 47,3 (± 7,1) ml/kg/min. Aerobisen kynnyksen hapenkulutus oli 23,5 (± 3,4) ml/kg/min, 

jonka suhteellinen osuus oli 50 (± 5,5) % maksimaalisesta hapenkulutuksesta (VO2max). Suoran 

testin maksimaalinen teho oli 312 (± 36) W, josta aerobisen kynnyksen teho oli 126 (± 25,9) W 

eli 40 (± 6,0) % maksimaalisesta tehosta. Taulukko 1 kokoaa yhteen suoran hapenoton testissä 

saatujen muuttujien arvoja. Aerobisen kynnyksen ja maksimaalisen hapenoton välinen 

korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevä. n = 20, r = 0,679, p < 0,05.   

 

TAULUKKO 1. Suoran maksimaalisen hapenottokyvyn testissä saadut arvot. 

VO2max = Maksimaalinen hapenottokyky. VO2 AerK = Hapenkulutus aerobisella kynnyksellä. 

% VO2max = Aerobisen kynnyksen hapenkulutuksen prosentuaalinen osuus maksimaalisesta 

hapenkulutuksesta. Pmax = Maksimaalinen teho. W AerK = Watit aerobisella kynnyksellä. % 

Pmax = Aerobisen kynnyksen wattien suhteellinen osuus maksimaalisesta tehosta.  

 

 

 

 

7.1 Hermolihasjärjestelmän ja kestävyyssuorituskyvyn palautumismuuttujat 

 

Alaraajojen maksimaalinen isometrinen voimantuotto (MVC) sekä kevennyshyppyjen 

nousukorkeus (CMJ) laskivat tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) jokaisen 

polkupyöräkuormituksen jälkeen. Koehenkilöiden alaraajojen isometrinen voimantuotto laski 

ensimmäisen polkupyöräkuormituksen jälkeen – 23 %, toisen polkupyöräkuormituksen jälkeen 

– 23 % ja viimeisen polkupyöräkuormituksen jälkeen – 22 % verrattuna Pre˗arvoihin.  

Kevennyshyppyjen nousukorkeus laski ensimmäisen polkupyöräkuormituksen jälkeen – 24 %, 

toisen polkupyöräkuormituksen jälkeen – 18 % sekä viimeisen polkupyöräkuormituksen 

jälkeen – 14 % verrattuna Pre˗arvoihin.  Kuvat 8 ja 9 kuvaavat alaraajojen isometrisen 

Muuttuja Suoran testin tulokset 

VO2max 47,3 (± 7,1) ml/kg/min  

VO2 AerK 

% VO2max 

23,5 (± 3,4) ml/kg/min  

50 (± 5,5) %  

Pmax 312 (± 36) W  

W AerK 

% Pmax 

126 (± 25,9) W 

40 (± 6,0) %  
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voimantuoton sekä kevennyshypyn nousukorkeuden tuloksia sekä niiden muutoksia 

polkupyöräkuormituksen jälkeen. 

 

Uupumukseen kulunut aika (TTE) laski toisen polkupyöräkuormituksen jälkeen – 31 % 

verrattuna ensimmäiseen polkupyöräkuormitukseen sekä kolmannen polkupyöräkuormituksen 

jälkeen – 8 % verrattuna toiseen polkupyöräkuormitukseen. Tilastollisesti merkittävä lasku (p 

< 0,05) tapahtui ensimmäisen ja toisen polkupyöräkuormituksen sekä ensimmäisen ja 

kolmannen polkupyöräkuormituksen välillä, mutta toisen ja kolmannen 

polkupyöräkuormituksen välisellä uupumisajalla ei ollut tilastollisesti merkittävää muutosta. 

Kuva 10 havainnollistaa uupumukseen kulunutta aikaa polkupyöräkuormituksissa.  

 

 

 

KUVA 8.  Maksimaalisen alaraajojen isometrisen voimantuoton (MVC) tulokset ennen (Pre) 

ja heti polkupyöräkuormituksen jälkeen (Post) Newtoneina (N). MVC 1 kuvaa ensimmäistä, 

MVC 2 toista ja MVC 3 kolmatta voimantuottoa ennen ja jälkeen polkupyöräkuormituksen. 

Tilastollisesti merkitsevä voimantuoton lasku tapahtui jokaisen polkupyöräkuormituksen 

jälkeen. * = p < 0,05.  
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KUVA 9. Kevennyshypyn nousukorkeuden (CMJ) tulokset ennen (Pre) ja heti 

polkupyöräkuormituksen jälkeen (Post) senttimetreinä (cm). CMJ 1 kuvaa ensimmäistä, CMJ 

2 toista ja CMJ 3 kolmatta nousukorkeutta ennen ja jälkeen polkupyöräkuormituksen. 

Tilastollisesti merkitsevä nousukorkeuden lasku tapahtui jokaisen polkupyöräkuormituksen 

jälkeen. * = p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 10. Uupumukseen kulunut aika (TTE) ensimmäisessä (TTE 1), toisessa (TTE 2) ja 

kolmannessa (TTE 3) polkupyöräkuormituksessa sekunteina (s). Tilastollisesti merkittävä lasku 

tapahtui TTE 1 ja TTE 2 (α = p < 0,05) sekä TTE 1 ja TTE 3 (π = p < 0,05) välillä.  
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7.2 Aerobisen kynnyksen yhteys painijoiden hermolihasjärjestelmän palautumiseen 

 

Hermolihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksien palautumista tarkastellaan taulukossa 2. 

Pre 1 tulos kuvaa ei-väsyneessä tilassa suoritettuja hermolihasjärjestelmän testejä, joihin 

verrataan Pre 2, Pre 3 sekä Post 3–10 tuloksien prosentuaalista palautumista (palautumis %). 

Ensimmäisen kuormituksen ja 10 minuutin palautuksen jälkeen tutkittavien Pre 2 MVC 

palautui 89 % sekä CMJ:n nousukorkeus 91 % verrattuna Pre 1-tuloksiin. Toisen kuormituksen 

ja 10 minuutin palautuksen jälkeen tutkittavien Pre 3 MVC palautui 83 % sekä CMJ:n 

nousukorkeus 88 % verrattuna Pre 1-tuloksiin. Kolmannen kuormituksen ja 10 minuutin 

palautuksen jälkeen tutkittavien Post 3–10 MVC palautui 81 % sekä CMJ:n nousukorkeus 88 

% verrattuna Pre 1-tuloksiin. 

 

TAULUKKO 2. Hermolihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksien palautuminen. 
 

MVC (N) CMJ (cm) 

Pre 1 3622 (± 682) 39 (± 6) 
   

Pre 2 3244 (± 744) 36 (± 6) 

Palautumis % 89 % 91 % 
   

Pre 3 2976 (± 591) 34 (± 7) 

Palautumis %  83 % * 88 % 

   

Post 3 - 10 2900 (± 705) 34 (± 7) 

Palautumis % 81 % * 88 % 

MVC = Alaraajojen maksimaalinen isometrinen voimantuotto Newtoneina (N). CMJ = 

Kevennyshyppyjen nousukorkeus senttimetreinä (cm). Pre 1 = Ensimmäisen kuormituksen 

hermolihasjärjestelmän voimantuoton tulokset ei-väsyneessä tilassa eli ennen ensimmäistä 

polkupyöräkuormitusta. Pre 2 = Toisen kuormituksen hermolihasjärjestelmän tulokset 10 

minuutin palautumisen jälkeen sekä ennen toista polkupyöräkuormitusta. Pre 3 = Kolmannen 

kuormituksen hermolihasjärjestelmän tulokset 10 minuutin palautuksen jälkeen sekä ennen 

kolmatta polkupyöräkuormitusta. Post 3−10 = Hermolihasjärjestelmän voimantuoton tulokset 

kolmannen polkupyöräkuormituksen ja 10 minuutin palautuksen jälkeen. Palautumis % = 

Prosentuaalinen voimantuoton palautuminen verrattuna Pre 1-tulokseen.  100 % kuvaa 

täydellistä palautumista. * p < 0,05 = Tilastollisesti merkitsevä korrelaatio aerobiseen 

kynnykseen. 
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Aerobisen kynnyksen ja alaraajojen maksimaalisen isometrisen voimantuoton Pre 1 ja Pre 2 

sekä Pre 2 ja Pre 3 välisellä palautumisprosentilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

korrelaatiota aerobiseen kynnykseen. Maksimaalisen isometrisen voimantuoton 

prosentuaalisen palautumisen Pre 1 ja Pre 3 (83 %) sekä Pre 1 ja Post 3-10 MVC:n välillä (81 

%) havaittiin tilastollisesti merkitsevä korrelaatio aerobiseen kynnykseen (p < 0,05).  Kuva 11 

ja 12 havainnollistavat, että mitä suurempi suhteellinen hapenkulutus tutkittavalla oli 

aerobisella kynnyksellä, sen suurempaa oli alaraajojen maksimaalisen isometrisen 

voimantuoton palautuminen. 

 

KUVA 11. Aerobisen kynnyksen hapenkulutuksen osuus suhteutettuna maksimaaliseen 

hapenkulutukseen prosentteina (AerK %VO2max) ja sen korrelaatio alaraajojen maksimaalisen 

isometrisen voimantuoton (MVC) prosentuaaliseen palautumiseen Pre 1 ja Pre 3 kuormituksen 

välillä. n = 20, r = 0,627, p < 0,05. MVC muutos (%) kuvaa kuinka monta prosenttia Pre 3 

MVC:n voimantuotto on palautunut verrattuna Pre 1:seen. 100 % kuvaa täydellistä 

palautumista ja yli 100 % kuvaa Pre 3 tuloksen parantumista yli Pre 1 tuloksen. 
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KUVA 12. Aerobisen kynnyksen hapenkulutuksen osuus suhteutettuna maksimaaliseen 

hapenkulutukseen prosentteina (AerK %VO2max) ja sen korrelaatio alaraajojen maksimaalisen 

isometrisen voimantuoton (MVC) prosentuaaliseen palautumiseen kanssa Pre 1 ja Post 3–10 

MVC:n välillä. n = 20, r = 0,454, p < 0,05. MVC muutos (%) kuvaa kuinka monta prosenttia 

MVC:n Post 3–10 voimantuotto on palautunut verrattuna Pre 1:seen. 100 % kuvaa täydellistä 

palautumista ja yli 100 % kuvaa Pre 3–10 tuloksen parantumista yli Pre 1 tuloksen. 

 

Kuvasta 13 nähdään, että aerobisen kynnyksen ja kevennyshypyn nousukorkeuden Pre 1 ja Pre 

2 prosentuaalisen palautumisen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. 

Myöskään Pre 2 ja Pre 3, Pre 1 ja Pre 3 sekä Pre 1 ja Post 3–10 kevennyshypyn nousukorkeuden 

palautumisprosenteilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä aerobiseen kynnykseen.  
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KUVA 13. Aerobisen kynnyksen hapenkulutuksen osuus suhteutettuna maksimaaliseen 

hapenkulutukseen (AerK %VO2max) ja sen korrelaatio kevennyshypyn nousukorkeuden (CMJ) 

prosentuaaliseen palautumiseen Pre 1 ja Pre 2 kuormituksen välillä. n = 20, r = -,053 p > 0,05. 

CMJ muutos (%) kuvaa kuinka monta prosenttia kevennyshypyn nousukorkeus on palautunut 

Pre 2-kevennyshypyssä verrattuna Pre 1-kevennyshypyn tulokseen. 100 % kuvaa täydellistä 

palautumista ja yli 100 % kuvaa Pre 2 tuloksen parantumista yli Pre 1 tuloksen. 

 

 

7.3 Aerobisen kynnyksen yhteys painijoiden kestävyyssuorituskyvyn palautumiseen  

 

Kestävyyssuorituskyvyn palautumista tarkastellaan taulukossa 3. TTE 1 tulos kuvaa 

ensimmäistä polkupyöräkuormitusta, johon verrataan toisen (TTE 2) ja kolmannen (TTE 3) 

polkupyöräkuormituksen keston tuloksia. Toisen polkupyöräkuormituksen kesto palautui 70 % 

verrattuna ensimmäiseen polkupyöräkuormitukseen. Kolmannen polkupyöräkuormituksen 

kesto palautui 64 % verrattuna ensimmäiseen polkupyöräkuormitukseen. 
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TAULUKKO 3. Kestävyysominaisuuksien palautuminen. 
 

TTE (s)  

TTE 1 336 (± 68) 
  

TTE 2 231 (± 53) 

Palautumis % 70 % 
  

TTE 3 213 (± 57) 

Palautumis %  64 % 

TTE = Uupumukseen kulunut aika polkupyöräkuormituksessa sekunteina (s). TTE 1 = 

Ensimmäisen polkupyöräkuormituksen kesto. TTE 2 = Toisen polkupyöräkuormituksen kesto 

15 minuutin palautumisen jälkeen. TTE 3 = Kolmannen polkupyöräkuormituksen kesto 15 

minuutin palautumisen jälkeen. Palautumis % kuvaa kuinka monta prosenttia 

polkupyöräkuormituksen kesto on palautunut verrattuna Pre 1 tulokseen.  100 % kuvaa 

täydellistä palautumista. * p < 0,05 = Tilastollisesti merkitsevä korrelaatio aerobisen 

kynnykseen. 

 

Kuva 14 havainnollistaa, että aerobisen kynnyksen ja uupumukseen kuluneen ajan TTE 1 ja 

TTE 2 välisellä palautumisprosentilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. Myös 

TTE 2 ja TTE 3 sekä TTE 1 ja TTE 3 välisellä palautumisprosentilla ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä aerobiseen kynnykseen.  
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KUVA 14. Aerobisen kynnyksen hapenkulutuksen osuus suhteutettuna maksimaaliseen 

hapenkulutukseen (AerK %VO2max) ja sen korrelaatio uupumukseen kuluneen ajan (TTE) 

palautumisprosenttiin TTE 1 ja TTE 2 välillä. n = 20, r = -,093, p > 0,05. TTE muutos (%) 

kuvaa kuinka monta prosenttia TTE 2:sen uupumukseen kulunut aika on palautunut verrattuna 

TTE 1 kestoon. 100 % kuvaa täydellistä palautumista ja yli 100 % TTE 2 keston parantumista 

yli TTE 1 keston. 
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8 POHDINTA 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia aerobisen kynnyksen yhteyttä suorituskyvyn 

palautumiseen painijoilla. Hypoteesien osalta aerobisen kynnyksen yhteys 

hermolihasjärjestelmän voimantuoton palautumiseen toteutui osittain. Alaraajojen 

maksimaalisen isometrisen voimantuoton palautumisen ja aerobisen kynnyksen väliltä löytyi 

tilastollisesti merkitsevä korrelaatio Pre 3 ja Post 3–10 MVC:n palautumisessa (p < 0,05), mutta 

muiden kuormitusten alaraajojen isometrisen voimantuoton palautumisen väliltä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä aerobiseen kynnykseen. Myöskään kevennyshyppyjen 

nousukorkeuden palautumisella ei ollut yhteyttä aerobiseen kynnykseen missään 

kuormituksessa. Aerobisen kynnyksen yhteys kestävyyssuorituskyvyn palautumiseen oli 

hypoteesin vastainen eli kestävyyssuorituskyvyn palautumisella ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä aerobiseen kynnykseen.  

 

 

8.1 Tutkittavien kestävyysominaisuudet 

 

Tutkittavien maksimaalisen hapenkulutuksen keskiarvo oli 47,3 (± 7,1) ml/kg/min, jota voidaan 

pitää hieman kansallisen tason painijoiden hapenkulutusta alhaisempana, sillä Chaabene ym. 

(2017) ja James ym. (2016) havaitsivat kansallisesti ja kansainvälisesti menestyneiden 

painijoiden VO2max:n olevan 52–63 ml/kg/min välillä. Toisaalta tutkittavat koostuivat harraste- 

ja kilpatason painijoista, joten maksimaalisen hapenkulutuksen keskiarvoa on voinut laskea 

harrastetason painijoiden alhaisempi maksimaalinen hapenkulutus. Tutkittavien korkeimmat 

maksimaalisen hapenoton arvot olivat 51,6–59,7 ml/kg/min, kun taas pienimmät 32,3–40,8 

ml/kg/min. Kilpatason painijat harjoittelivat jopa yli 10 tuntia viikossa sekä olivat saavuttaneet 

niin kansallista, kuin kansainvälistä menestystä, joten voisi olettaa, että korkeimmat 

hapenkulutukset ilmenivät kilpatason painijoilla. Aerobisella kynnyksellä keskiarvoinen 

hapenkulutus oli 23,5 (± 3,4) ml/kg/min, jonka suhteellinen osuus oli 50 (± 5,5) % VO2max:ista. 

Painijoiden aerobinen kynnys asettui siis melko hyvin Meyerin ym. (2005) viitearvoihin, jonka 

mukaan paljon anaerobisia pyrähdyksiä sisältävien lajien urheilijoiden aerobinen kynnys on 

noin 45–60 % VO2max:ista.  

 

Tutkittavien aerobisen kynnyksen ja maksimaalisen hapenoton välillä ilmeni tilastollisesti 

merkitsevä yhteys eli mitä korkeampi oli tutkittavan maksimaalinen hapenkulutus, sen 
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korkeampi oli myös hapenkulutus aerobisella kynnyksellä. Toisin sanoen on oletettavaa, että 

maksimaalisen hapenoton kasvaessa, aerobinen kynnys myös kasvaa. Painijoiden kohdalla on 

siis optimaalista keskittyä maksimaalisen hapenoton kasvattamiseen niin suorituskyvyn, kuin 

palautumisen edistämisen näkökulmasta. Maksimaalisen hapenottokyvyn kasvaessa, myös 

minuuttitilavuus kasvaa (Hughes ym. 2018). Minuuttitilavuuden kasvu näyttäisi nopeuttavan 

epäorgaanisten fosfaattien poistamista lihaksista, lihasten pH:n palautumista sekä 

fosfokreatiinin resynteesiä, jotka voivat ilmetä nopeutuneena suorituskyvyn palautumisena 

(Carroll ym. 2017). 

 

 

8.2 Hermolihasjärjestelmän palautumismuuttujat  

 

Hermolihasjärjestelmän palautumismuuttujissa eli maksimaalisessa alaraajojen isometrisessä 

voimantuotossa sekä kevennyshyppyjen nousukorkeudessa tapahtui tilastollisesti merkitsevä 

lasku jokaisen polkupyöräkuormituksen jälkeen. Maksimaalinen polkupyöräkuormitus 

suoritettiin yli kriittisen tehon eli kuormitustason yläpuolella, jolloin elimistön metabolinen 

kuormitus ei enää saavuta tasapainotilaa. Tällä alueella uupumus tulee nopeasti, johtuen muun 

muassa korkeasta happamuudesta sekä perifeerisestä väsymyksestä. (Black ym. 2017) Lyhyet 

intensiiviset kestävyyssuoritukset aiheuttavat myös sentraalista väsymystä heikentäen 

motoristen yksiköiden aktivoitumista sekä voimantuottoa (Carroll ym. 2017), joten melko 

oletettavasti voimantuotto-ominaisuudet laskivat tilastollisesti merkitsevästi jokaisen 

hermolihasjärjestelmän palautumismuuttujan kohdalla.  

 

Voimantuoton laskua isometrisessä lihastyössä sekä kevennyshypyissä pidetään luotettavana 

mittarina väsymykselle ja palautumiselle (Carroll ym. 2017; Pao-Yen Wu ym. 2019). 

Kevennyshyppyjen nousukorkeus laski eniten (24 %) ensimmäisen kuormituksen jälkeen, kun 

taas nousukorkeuden lasku oli loivempaa toisen (18 %) ja kolmannen polkupyöräkuormituksen 

jälkeen (14 %). Nousukorkeuden tilastollisesti merkitsevästä laskusta voinee olettaa, että 

tutkittavat suorittivat kestävyyskuormitukset uupumukseen asti sekä polkupyöräkuormitus oli 

riittävä stimuloimaan paininomaista intensiivisistä kestävyyssuoritusta ja väsymystä.  

 

Maksimaalisen isometrisen voimantuoton laskulle väsymyksen seurauksena löytyy erilaisia 

viitearvoja. Goodall ym. (2012) sekä Sidhu ym. (2014) havaitsivat alaraajojen maksimaalisen 

isometrisen voimantuoton laskevan heti 16–25 % uupumukseen suoritetun 
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polkupyöräkuormituksen jälkeen (kuormana 80 % huipputehosta).  Vastaavaa voimantuoton 

laskua ilmeni myös tässä tutkielmassa tutkittavilla, sillä tutkittavien isometrinen voimantuotto 

laski noin 22 ˗ 23 % jokaisen polkupyöräkuormituksen jälkeen. 

 

Isometrisen voimantuoton tilastollisesti merkitsevästä laskusta huolimatta, MVC:n tuloksissa 

havaittiin CMJ:tä enemmän vaihtelua. Heti toisen polkupyöräkuormituksen jälkeen yhden 

tutkittavan voimantuotto kasvoi sekä kahden tutkittavan voimantuotto pysyi lähes samana. 

Myös kolmannen polkupyöräkuormituksen jälkeen tuloksissa havaittiin voimantuoton kasvua 

tai voimantuotto ei ollut merkittävästi laskenut. MVC:n vaihtelevia tuloksia voi selittää joko 

tekninen oppiminen, motivaatiotekijät tai mahdollisesti jopa PAP-efekti.  

 

PAP-efektillä (Post-Activation Potentiation) tarkoitetaan akuuttia voiman- ja tehontuoton 

kasvua, joka on seurausta myosiinia säätelevän kevytketjun, RLC:n (Regulatory Light Chain) 

fosforylaatiosta sekä kalsiumherkkyyden (Ca+) parantumisesta lihassoluissa. (Boullosa ym. 

2018) Toisin sanoen intensiivinen kestävyyssuoritus ennen MVC:tä voi kasvattaa akuutisti 

isometristä voimantuottoa. Skof ja Strojnik (2006) havaitsivat, että keski- ja pitkän matkan 

naisjuoksijoiden alaraajojen isometrinen voimantuotto pysyi samana 5 x 300 m 

intervallijuoksujen jälkeen (77 % maksimaalisesta nopeudesta, yhden minuutin palautus 

intervallien välillä). Lisäksi Pageaux ym. (2017) totesivat, että kestävyysurheilijoiden polvea 

ojentavien lihasten maksimaalinen isometrinen voimantuotto palautui ennen kuormitusta 

edeltäviin tuloksiin yhden tunnin ylämäkikävelyn ja 10 kilometrin juoksun jälkeen, johtuen 

PAP-efektistä. Näyttäisi siltä, että erityisesti kestävyysurheilijat pystyvät hyödyntämään PAP-

efektiä tehokkaasti submaksimaalisten kestävyyssuoritusten jälkeen, kun taas 

korkeaintensiteettiset kestävyyssuoritukset heikentävät PAP-efektiä perifeerisen väsymyksen 

kumuloituessa (Boullosa ym. 2018).  

 

Tämän tutkielman kannalta jää epäselväksi onko alaraajojen isometrisen voimantuoton nousu 

tai muuttumattomuus seurausta tutkittavien teknisestä oppimisesta, motivaatiotekijöistä, PAP-

efektistä vai mahdollisesti näiden kaikkien tekijöiden summasta. Myös analysointivirheen 

mahdollisuutta ei voi poissulkea. On hyvä kuitenkin muistaa, että voimantuoton laskulle ja 

muutoksille on haastava luoda kriittisiä reunaehtoja, sillä muutokset voimantuotossa ovat 

riippuvaisia muun muassa kuormitusmallista, lihastyötavoista, harjoitustaustasta sekä yksilön 

muista fysiologisista tekijöistä, kuten lihassolujakaumasta (Nerouden ym. 2016). 
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8.3 Kestävyyssuorituskyvyn palautusmuuttuja 

 

Kestävyyssuorituskyvyn palautusmuuttujassa eli uupumukseen kuluneessa ajassa sekunteina 

tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku ensimmäisen ja toisen sekä ensimmäisen ja kolmannen 

polkupyöräkuormituksen keston välillä, mutta toisen ja kolmannen polkupyöräkuormituksen 

keston välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää laskua. Uupumukseen kulunutta aikaa 

tarkastellessa ensimmäisen polkupyöräkuormituksen kesto oli pisin (336 sekuntia eli noin 5,5 

minuuttia). Black ym. (2017) totesivat, että kriittisen tehon yläpuolella pystytään 

työskentelemään 2–14 minuuttia, joka toteutuikin tutkittavilla. Toisen 

polkupyöräkuormituksen kesto laski 31 % verrattuna ensimmäiseen polkupyöräkuormitukseen, 

mikä oli tilastollisesti merkitsevä lasku. Tätä selittänee voimakas perifeerinen väsymys, jonka 

täydellinen palautuminen voi kestää yli 20 minuuttia (Carroll ym. 2017).  Tulokset osoittavat, 

että 15 minuutin palautuminen tutkittavilla ei ollut riittävä kestävyysominaisuuksien 

täydelliseen palautumiseen, johtuen muun muassa perifeerisen ja sentraalisen väsymyksen 

aiheuttavista tekijöistä. 

 

Toisen ja kolmannen polkupyöräkuormituksen uupumisajan keston laskulla ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää muutosta, joka voi johtua eri väsymyksen tekijöistä. Maksimaaliset 

dynaamiset harjoitteet, kuten juoksu sekä pyöräily aiheuttavat suurta rasitusta hengitys- ja 

verenkiertoelimistölle, verrattuna esimerkiksi isometriseen lihastyöhän (Neyroud ym. 2016). 

Myös perifeerisen väsymyksen havaitaan kasaantuvan useissa intensiivisissä, dynaamisissa 

harjoitteissa (Froyd ym. 2013). Nämä tekijät voivat saada aikaan voimakkaan väsymyksen ja 

pakottavan tunteen lopettaa fyysinen ponnistelu, joka ilmenee suoraan 

kestävyyssuorituskyvyssä. Kaikkia väsymyksen mekanismeja ei tosin tunneta, joten pakottava 

tunne lopettaa fyysinen ponnistelu voi olla yhdistelmä eri fysiologisia sekä mentaalisia tekijöitä 

(Neyroud ym. 2016).  

 

Suurin osa lihasten toiminnan heikkenemisestä tapahtuu intensiivisen harjoituksen 

ensimmäisen 40 % aikana (Froyd ym. 2013), joten on melko loogista, että 

kestävyyskuormituksen kesto laski merkitsevästi ensimmäisen kuormituksen jälkeen. On 

todennäköistä, että sekä sentraaliset, että perifeeriset tekijät ovat rajoittaneet toisen ja 

kolmannen polkupyöräkuormituksen kestoa. Bishop ym. (2009) myös havaitsivat, että 

elimistön kyky puskuroida happamuutta (H+) laskee akuutisti korkeaintensiteettisten 

kestävyysharjoitteiden seurauksena, joka voi selittää pienet erot toisen ja kolmannen 
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polkupyöräkuormituksen uupumisajoissa. Lisäksi intensiiviset kestävyysharjoitteet tyhjentävät 

lihasten glykogeenivarastoja, joka ilmenee suoraan suorituskyvyn laskuna (Poole ym. 2020). 

 

 

8.4 Suorituskyvyn palautumisen eroihin mahdollisesti vaikuttaneet tekijät 

 

Aerobisen kynnyksen ja isometrisen voimantuoton palautumisen väliltä löytyi tilastollisesti 

merkitsevä yhteys kahden viimeisen MVC:n voimantuoton palautumisen väliltä toisena 

kuormituspäivänä, kun taas kevennyshypyn nousukorkeuden palautumisella ei ollut yhteyttä 

aerobiseen kynnykseen. Kestävyysominaisuuksien palautumisella ei myöskään havaittu olevan 

yhteyttä aerobiseen kynnykseen. 

 

Alaraajojen isometrisen voimantuoton ja aerobisen kynnyksen välistä yhteyttä voi selittää 

korkealle aerobiselle kynnykselle ominaiset fysiologiset adaptaatiot, jotka nopeuttavat 

palautumista, MVC:n parantuneet tulokset oppimisen seurauksena tai mahdollinen PAP-efekti.  

Kuten kuva 11 osoittaa, yhden tutkittavan Pre 3 alaraajojen isometrinen voimantuotto ja sen 

palautuminen oli suurempaa kuin ei-väsyneessä tilassa suoritettu Pre 1 isometrinen 

voimantuotto (102 %). Ennen Pre 3 MVC:tä, tutkittava oli suorittanut kaksi 

polkupyöräkuormitusta uupumukseen asti sekä useita hermolihasjärjestelmän kuormituksia, 

joten olisi oletettavaa, että perifeeriset sekä sentraaliset väsymyksen tekijät heikentäisivät 

alaraajojen voimantuottoa. Jos kyseinen tulos olisikin virhe ja rajattaisiin pois aineistosta, 

aerobisen kynnyksen ja isometrisen voimantuoton palautumisen välinen yhteys ei olisi enää 

tilastollisesti merkitsevä. Voi olla mahdollista, että kyseinen tutkittava ei ponnistellut tarpeeksi 

ensimmäisessä Pre 1 MVC:ssä tai tekninen suoriutuminen oli alkuun haastavaa, jonka 

seurauksena tekninen osaaminen ja voimantuotto parantuivat Pre 3 MVC:hen.  

 

Verrattaessa kuvasta 12 Post 3–10 MVC:n voimantuoton palautumista Pre 1 MVC:hen, 

kahdella tutkittavalla alaraajojen isometrinen voimantuotto palautui 102 % sekä 105 % 

verrattuna Pre 1 MVC:n tuloksiin. Toisin sanoen koehenkilöiden isometrinen alaraajojen 

voimantuotto palautui täysin sekä jopa parantui kolmen maksimaalisen 

polkupyöräkuormituksen sekä useiden hermolihasjärjestelmän kuormitusten jälkeen. Jos 105 

% voimantuoton palautumisen tulos rajattaisiin pois aineistosta, Post 3–10 MVC:n 

voimantuoton palautumisen tilastollisesti merkitsevä yhteys aerobiseen kynnykseen myös 

katoaisi. Boullosa ym. (2018) totesivat, että korkeaintensiteettiset kestävyyssuoritukset 
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heikentävät PAP-efektiä perifeerisen väsymyksen kumuloituessa, joten on todennäköistä, ettei 

enää tässä vaiheessa tutkimusprotokollaa ilmennyt PAP-efektiä.  

 

Kuitenkaan mahdollisia virheitä MVC:n tuloksissa ei tässä tutkielmassa poissuljettu, joten on 

mahdollista, että väsymyksen kumuloituessa korkeampi aerobinen kynnys suojaa väsymyksen 

kasaantumiselta. Korrelaatio aerobisen kynnyksen ja isometrisen voimantuoton palautumisella 

(Pre 3 MVC) oli 0,627, jota voidaan pitää melko positiivisena yhteytenä. Vernillo ym. (2019) 

havaitsivat korkean aerobisen kynnyksen selittävän merkitsevästi alaraajojen isometrisen 

voimantuoton palautumista, jota myös tämän tutkielman tulokset tukevat. Korkea aerobinen 

kynnys voi oletettavasti kertoa suuremmasta mitokondrioiden määrästä, lihasten 

oksidatiivisesta kapasiteetista eli paremmasta kyvystä hyödyntää happea energiantuotossa, 

tiheämmästä lihasten hiuskapillaarien määrästä sekä kasvaneesta verenkierrosta 

työskentelevissä lihaksissa. Tehostunut verenkierto parantaa muun muassa happamuuden 

puskurointia sekä hapen kuljettamista lihaksille, nopeuttaen fosfokreatiinin resynteesiä, joka 

ilmenee nopeutuneena alaraajojen voimantuoton palautumisena. (Vernillo ym. 2019)  

 

Vaikka korkealla aerobisella kynnyksellä voi olla oma roolinsa alaraajojen isometrisen 

voimantuoton palautumisen edistäjänä, on silti erikoista, ettei kevennyshyppyjen 

nousukorkeuden palautumisella havaittu yhteyttä aerobiseen kynnykseen. Voisi olettaa, että 

lyhyen siirtymän aikana isometrisestä jalkaprässistä kevennyshyppyihin, suuremman aerobisen 

kynnyksen omaavan henkilön hapenkuljetus työskenteleville lihaksille ja fosfokreatiinin 

resynteesi olisi nopeampaa, joka näkyisi kevennyshyppyjen nousukorkeuden palautumisena.  

 

Tutkimusprotokollassa hermolihasjärjestelmän palautumisaika oli 10 minuuttia 

maksimaalisesta polkupyöräkuormituksesta, kun taas kestävyysominaisuuksien palautumisaika 

oli 15 minuuttia. Korkeaintensiteettisten suoritusten jälkeen voimatuoton akuutti palautuminen 

on nopeaa, jopa 2–5 minuuttia, johtuen sentraalisen väsymyksen palautumisesta sekä 

osittaisesta perifeerisestä palautumisesta. Palautuminen ei kuitenkaan ole täydellistä ja se voi 

kestää tunneista vuorokauteen. (Carroll ym. 2017) Palautumisajan kuitenkin ollessa riittävä 

nopeaan akuuttiin palautumiseen, herää kysymys, että jääkö aerobisen kynnyksen rooli 

mitättömäksi? Toisin sanoen, kun palautumisaika on riittävä ja hapenkulutuksen nopea 

komponentti palautunut, pH:n palautuminen, veren läpivirtaus sekä fosfokreatiinin resynteesi 

ehtivät toteutumaan riittävällä tasolla, huolimatta siitä, millaiset aerobiset ominaisuudet 

painijalla on.  
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8.4.1 Fysiologiset tekijät 

 

Suorituskyvyn palautumista tarkastellessa, aerobista kynnystä merkittävämmässä roolissa 

tämän tutkielman kannalta voivat olla tutkittavien erot lihassolujakaumassa (Lievens ym. 

2020), happamuuden puskurointiin liittyvät fysiologiset tekijät (Bishop ym. 2009), 

fosfokreatiinin resynteesinopeus (McMahon & Jenkins 2002) ja/tai kalsiumin vapautumisen 

säätelyyn liittyvät tekijät sarkoplasmisesta retikulumista (Ørtenblad ym. 2011). 

 

Lievens ym. (2020) tutkivat lihassolujakauman vaikutusta väsymykseen ja palautumiseen. 

Koehenkilöinä toimivat 20 miestä, jotka jaettiin kahteen ryhmään; ensimmäinen ryhmä koostui 

10 miehestä, joilla oli korkeampi osuus nopeita lihassoluja (FT), kun taas toinen ryhmä koostui 

10 miehestä, joilla oli korkeampi osuus hitaita lihassoluja (ST). Tutkittavat suorittivat kolme 

maksimaalista 30 sekunnin Wingate-testiä, jonka jälkeen tarkasteltiin lihassolujakauman 

vaikutusta maksimaalisen isometrisen polven ojennuksen voimantuottoon. Tuloksia 

tarkastellessa FT-ryhmän tehon lasku oli suurempaa kuin ST-ryhmän kolmessa Wingaten 

testissä. Alaraajojen voimantuoton palautumista tarkastellessa ST-ryhmän voimantuotto 

palautui täysin 20 minuutissa, kun taas FT-ryhmän voimantuotto ei ollut vieläkään täysin 

palautunut viidessä tunnissa. (Lievens ym. 2020) Tulosten pohjalta voisi päätellä, että enemmän 

hitaita lihassoluja omaavat painijat myös palautuvat nopeammin kuin paljon nopeita lihassoluja 

omaavat painijat. Toisaalta enemmän nopeita lihassoluja omaavat henkilöt kykenevät 

suurempaan voiman- ja tehon tuottoon, verrattuna paljon hitaita lihassoluja omaavat henkilöt 

(Lievens ym. 2020). Kyky palautua on siis melko pitkälti geneettisesti riippuvainen, johtuen 

painijan lihassolujakaumasta. Ylipäätään genetiikan roolia niin hyvän kestävyyssuorituskyvyn, 

kuin palautumisen kannalta ei pidä poissulkea.  

 

Yksilöiden väliset erot niin fosfokreatiinin resynteesissä, kuin lihassolujakaumassa voivat 

selittää eroja palautumisen välillä. Oksidatiivinen fosforylaatio näyttelee isoa roolia 

fosfokreatiinin resynteesissä, joten tehokkaamman oksidatiivisen kapasiteetin omaavien 

henkilöiden on havaittu muodostavan nopeammin fosfokreatiinia. (McMahon & Jenkins 2002) 

Tesch ym. (1989) myös havaitsivat, että 60 sekunnin kuluttua maksimaalisesta isometrisestä 

polven ojennuksesta, hitaissa lihassoluissa fosfokreatiinipitoisuus oli palautunut enemmän 

verrattuna nopeisiin lihassoluihin. Tätä selittänee hitaiden lihassolujen korkeampi potentiaali 

oksidatiiviseen fosforylaatioon. (Tesch ym. 1989)  
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Fosfokreatiinin resynteesiä voi rajoittaa mitokondrioiden oksidatiivinen kapasiteetti eli kyky 

hyödyntää saatavaa happea ATP:n tuotossa. On havaittu, että mitokondrioiden kyvyssä 

hyödyntää happea on eroja yksilöiden välillä, johtuen muun muassa harjoitustaustasta 

(harjoittelemattomilla heikompi kyky vrt. harjoitelleilla). Kestävyysharjoittelun on havaittu 

kehittävän mitokondrioiden oksidatiivista kapasiteettia ja on näyttöä siitä, että 

korkeaintensiteettinen kestävyysharjoittelu kehittäisi matalatehoista harjoittelua enemmän 

mitokondrioiden oksidatiivista kapasiteettia. (Bishop ym. 2014) On mahdollista, että paljon 

harjoitelleet kilpatason painijat omaavat tehokkaamman oksidatiivisen kapasiteetin verrattuna 

harrastetason painijoihin, joka ilmenee nopeampana fosfokreatiinin resynteesinä sekä 

suorituskyvyn palautumisena.  

 

Vaikka suurella minuuttitilavuudella ja hiuskapillaarien tiheydellä on oma roolinsa veren 

läpivirtauksen nopeuttajana ja aineenvaihdunnallisten tuotteiden kuljettajana lihaksista pois 

verenkiertoon, lihasten happamuuden puskurointikapasiteetti näyttelee myös roolia 

palautumisen edistäjänä. Happamuuden kasvu sekä pH:n lasku vaikuttavat heikentävästi niin 

oksidatiiviseen fosforylaatioon, entsyymiaktiivisuuteen kuin voimantuottokykyyn (Bishop ym. 

2009).  Lihassolujen tärkeinä happamuuden puskuroijina voidaan pitää fosfokreatiinia, 

epäorgaanisia fosfaatteja, kuljetusproteiineja, karnosiinia sekä bikarbonaatteja (Tomlin & 

Wenger 2001).  On havaittu, että lihassolujen puskurointikapasiteetti eroaa niin yksilöiden, kuin 

harjoitustaustan välillä (Bishop ym. 2009). Parkhouse ym. (1985) totesivat, että soutajat, jotka 

toistavat jatkuvasti korkean intensiteetin intervalleja niin harjoituksissa, kuin kisoissa, omaavat 

korkeamman happamuuden puskurointikapasiteetin kuin vähän liikkuvat henkilöt tai 

esimerkiksi maratoonarit.  

 

Toisaalta McGinley ja Bishop (2016) havaitsivat, että HIT-harjoittelu sai aikaan parannuksia 

happoemäskuljetusproteiineissa, mutta sillä ei havaittu merkittävää vaikutusta suorituskyvyn 

palautumiseen ja kykyyn suorittaa intensiivisiä juoksupyrähdyksiä lyhyellä palautuksella. 

Vaikka happamuuden puskurointikyvystä ja sen yhteydestä suorituskyvyn palautumiseen on 

ristiriitaista näyttöä, voi olla mahdollista, että parempi happamuuden puskurointikyky on yksi 

selittävä tekijä hermolihasjärjestelmän ja kestävyyssuorituskyvyn palautumisen eroihin 

tutkittavien välillä. 
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8.5 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sitä, että kaikki tutkittavat olivat kamppailutaustaisia 

koehenkilöitä. Tutkielma siis selvittää konkreettisesti sitä mitä halutaan tutkia eli painijoiden 

kykyä palautua intensiivisistä kestävyyssuorituksista. Tarkastellessa tutkittavien veren 

laktaattipitoisuuksia, laktaattipitoisuudet vaihtelivat kolmen polkupyöräkuormituksen jälkeen 

keskiarvoisesti 15,7, 16,8 ja 17,4 mmol/l.  Korkeista laktaattipitoisuuksista voisi olettaa, että 

polkupyöräkuormitukset suoritettiin uupumukseen saakka sekä ne stimuloivat luotettavasti 

paininomaista väsymystä. Tosin painissa hyödynnetään voimakkaasti yläraajojen lihaksia, 

joten on mahdollista, että hapenkulutus ja laktaattipitoisuudet jäivät normaalia matalammaksi 

polkupyöräkuormituksessa, johtuen alhaisemmasta aktiivisen lihasmassan määrästä. Chaabene 

ym. (2017) havaitsivat, että painijoiden polkupyörällä suoritetuissa maksimaalisissa hapenoton 

testeissä hapenkulutus jää 8–10 % alhaisemmaksi kuin juoksumatolla tehdyissä testissä, joten 

voi olla mahdollista, että juoksumatolla tehtävät kuormitukset olisivat antaneet eri tuloksia ja 

näin vaikuttaneet muun muassa kynnysarvoihin. 

 

Polkupyöräergometrin vahvuutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että polkupyörällä tehdyissä 

kuormituksissa hyödynnettiin suhteellista tehoa, eli suoran hapenoton testissä saatua 

maksimaalista tehoa. Näin kuorma saatiin yksilöityä jokaisen tutkittavan kuntotasolle sopivaksi 

ja tarkasteltua väsymystä sekä palautumista yksilökohtaisesti, kuntotasosta riippumatta.  

 

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää liian pitkää palautusaikaa. Palautumismuuttujien 

välinen palautusaika oli 10 ja 15 minuuttia. Voi olla mahdollista, että pitkästä palautuksesta 

johtuen aerobisen kynnyksen ja suorituskyvyn palautumisen välistä yhtyettä ei pystytty 

todentamaan. McGinley ja Bishop (2016) hyödynsivät tutkimuksissaan 24 sekunnin 

palautumista tarkastellessa puskurointikapasiteetin vaikusta kykyyn suorittaa lyhyitä sprinttejä, 

kun taas Gharbi ym. (2015) hyödynsivät 30 sekunnin palautusta tarkastellessa aerobisten 

ominaisuuksien vaikutusta kykyyn toteuttaa lyhyitä sprinttejä. Tutkimusasetelmassa olisi 

voinut mahdollisesti hyödyntää lyhyempää palautusta, sillä fosfokreatiinin resynteesi tapahtuu 

jo ensimmäisen 30 sekunnin aikana. Fosfokreatiinin resynteesinopeus on riippuvainen muun 

muassa tutkittavan hapenkuljetuskyvystä ja mitokondrioiden oksidatiivisesta kapasiteetista 

(Tomlin & Wenger 2001), joten herää kysymys, olisiko lyhyemmällä palautusajalla voinut 

havaita yhteyden aerobisten ominaisuuksien ja palautumisen välillä.  
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Tutkimusasetelman vakionnissa ilmeni haasteita. Maksimaalisen polkupyöräkuormituksen 

jälkeen tutkittavaa ohjeistettiin heti siirtymään isometriseen jalkaprässiin. MVC:n jälkeen 

koehenkilö ohjattiin heti kontaktimatolle suorittamaan kevennyshypyt. Siirtymää jalkaprässistä 

hyppyihin ei vakioitu, ja osalla tutkittavista siirtymä kesti kauemmin sekä sisälsi kevyttä 

kävelyä ja ravistelua. Tämä on voinut vaikuttaa kevennyshypyn tuloksiin ja näkyä parantuneena 

kevennyshyppyjen nousukorkeutena verrattuna tutkittaviin, jota suorittivat hypyt heti 

jalkaprässin perään.  

 

MVC:n tuloksissa havaittiin vaihtelevia tuloksia, sillä osan tutkittavien voimantuotto oli 

kasvanut useiden uuvuttavien polkupyöräkuormituksien jälkeen verrattuna Pre 1-mittaukseen, 

joka suoritettiin ei-väsyneessä tilassa. Tätä voinee selittää erot suoritustekniikassa, 

motivaatiossa tai mahdollisesti jopa PAP-efekti. On kuitenkin todennäköistä, että PAP-efektin 

rooli jäi minimaaliseksi väsymyksen ja happamuuden kumuloituessa.  

 

 

8.6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tulosten perusteella aerobisella kynnyksellä ei ollut merkitsevää yhteyttä 

suorituskyvyn palautumiseen painijoilla. Paini lajina koostuu intensiivisistä, lyhyistä painieristä 

ja näyttäisi siltä, ettei korkea aerobinen kynnys ole yhteydessä painijoiden 

kestävyyssuorituskyvyn palautumiseen. Sen sijaan korkea aerobinen kynnys voi edistää 

alaraajojen isometrisen voimantuoton palautumista väsymyksen kumuloituessa. Vaikka 

aerobisen kynnyksen ja alaraajojen isometrisen voimantuoton väliltä löytyi tilastollisesti 

merkitsevä yhteys, tulokset ovat ristiriidassa kevennyshypyn tuloksiin, sillä kevennyshyppyjen 

nousukorkeuden palautumisella ja aerobisen kynnyksen väliltä ei löydetty merkitsevää 

yhteyttä. Jatkossa on hyvä pohtia vaikuttavatko mahdollisesti eri lihastyötavat eroihin aerobisen 

kynnyksen ja hermolihasjärjestelmän palautumisen väliseen yhteyteen. 

 

On kuitenkin selvää, että matalatehoisen kestävyysharjoittelun ja korkean aerobisen kynnyksen 

roolia niin suorituskyvyn, kuin palautumisen edistäjänä ei pidä vähätellä. Jos painijoiden 

lajiharjoittelu ei ole enää riittävä kasvattamaan maksimaalista aerobista kapasiteettia, erityisesti 

useista tunneista jopa yli kymmeneen tuntiin viikossa lajiharjoittelevat voivat hyötyä 

matalatehoisen kestävyysharjoittelun lisäämisestä. Matalatehoisen kestävyysharjoittelun 
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seurauksena harjoitusvolyymia saadaan kasvatettua turvallisesti, sillä siitä palaudutaan 

nopeasti.  

 

Matalatehoisen kestävyysharjoittelun seurauksena ilmenevät sentraaliset ja perifeeriset 

adaptaatiot edistävät suorituskyvyn parantumista, mutta myös viivästyttävät väsymystä. Muun 

muassa mitokondrioiden koon ja määrän kasvu tehostavat aerobista energiantuottoa sekä 

vähentävät laktaatin kasaantumista ja anaerobisen energiantuoton roolia. Minuuttitilavuuden ja 

veren plasman kasvu sekä hiuskapillaarien lisääntyminen taas tehostavat veren kierrättämistä 

kudosten välillä ja fosfokreatiinin resynteesiä. 

 

Toisaalta vain muutamia tunteja viikossa harjoittelevat harrastetason painijat voivat hyötyä 

lajinomaisen harjoittelun lisäämisestä tai esimerkiksi korkeaintensiteettisestä 

intervalliharjoittelusta, kasvattaakseen maksimaalista aerobista ja anaerobista kapasiteettia ja 

tehoa sekä väsymyksen sietokykyä. Joka tapauksessa painijoiden ei tule unohtaa kehittävän 

kestävyysharjoittelun roolia osana heidän harjoitteluansa, jos tavoitteena on suorituskyvyn 

optimointi. 

 

Ristiriitaisen näytön pohjalta tutkimusnäyttöä aerobisen kynnyksen roolista palautumisen 

edistäjänä kaivataan lisää. Jatkossa olisi hyvä tutkia erityisesti aerobisen kynnyksen yhteyttä 

suorituskyvyn palautumiseen huomattavasti lyhyemmällä palautumisajalla, jotta aerobisten 

ominaisuuksien yhteyttä palautumiseen saataisiin selvitettyä. Tärkeää olisi myös selvittää, 

vaikuttavatko mahdollisesti eri lihastyötavat aerobisen kynnyksen ja hermolihasjärjestelmän 

palautumisen väliseen yhteyteen.  
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