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Aiemmissa tutkimuksissa maastohiihdon tasatyönnön kinematiikasta on löytynyt erilaisia 

tasatyöntöstrategioita. Eräs aiempi tutkimus jaotteli tasatyöntötekniikat leveät kyynärpäät – 

ja kapeat kyynärpäät – tekniikkoihin perustuen tekniikoiden erilaisiin ominaispiirteisiin. 

Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin myös, että leveät kyynärpäät – tekniikalla 

voimantuotto oli suurempaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aerobista taloudellisuutta 

kahdella maastohiihdon tasatyönnön tekniikalla submaksimaalisella nopeudella 

tasatyöntöergometrillä. Taloudellisuus voidaan määrittää hapenkulutuksesta suorituksen 

aikana, edellyttäen, että energiaa tuotetaan aerobisesti. 

 

Tutkimuksen koehenkilöinä oli 6 maastohiihtotaustaista henkilöä. Koehenkilöt tekivät 

kahdella eri tasatyönnön tekniikalla submaksimaaliset suoritukset tasatyöntöergometrissä. 

Kuormitukset kestivät 4 minuuttia ja niiden aikana mitattiin hapenkulutusta ja sydämen 

sykettä kuormien viimeisen minuutin ajalta. 

 

Tekniikoiden välillä ei löydetty tilastollista merkitsevyyttä (P<0,05) hapenkulutuksen eikä 

sydämen sykkeen osalta. Tutkimuksessa tutkittujen tasatyönnön tekniikoiden välillä 

voidaan havaita korkeintaan yksilökohtaisia eroja suorituksen taloudellisuudessa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Maastohiihdolla on Suomessa pitkät perinteet; sanan ”suksi” uskotaan olevan yli 3000 

vuotta vanha (Hannus 1990). Ennen hiihto oli tärkeänä osana metsästyskulttuuria ja 

myöhemmin se oli niin Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa tärkeä liikkumisen 

muoto (Hannus 1990; Pyykkönen 1992). Tieyhteyksien ja kulkuneuvojen kehittyessä ja 

parantuessa 1800-luvun kuluessa hiihdon merkitys väheni suomalaisessa 

yhteiskunnassa, kunnes se koki uuden elpymisen huvittelu- ja virkistysmuotona 

vuosisadan lopulla (Pyykkönen 1992). Varhaisimmat hiihtokilpailut pidettiin Norjassa 

jo vuonna 1843. Todisteita ensimmäisistä Suomessa järjestetyistä hiihtokilpailuista on 

hieman myöhemmin, vuodelta 1879. Ensimmäisistä kilpailuista lähtien hiihto on ollut 

tärkeä osa suomalaista urheilukulttuuria. 1920-lukua lähestyttäessä hiihto siirtyi jäiltä ja 

pelloilta haasteellisempiin maastoihin, metsiin, jolloin maastohiihto saavutti 

nykymuotonsa, jollaisena se nykyaikana tunnetaan. (Hannus 1990.) 

 

Maastohiihto on kehittynyt huomattavasti metsästyskulttuurin ajoista, jolloin 

hiihtäminen oli liukumista toisella suksella ja potkimista toisen suksen avulla (Suomela 

1953). Nykymuodossaan hiihto käsittää perinteisen ja vapaan hiihtotavan, joissa lisäksi 

molemmissa on erilaisia tekniikoita. Välineistö on muuttunut lajin kehityksen myötä 

raskaista puusuksista yhä kevyempiin hiilikuitusuksiin (Hannus 1990). Välineiden ja 

tekniikoiden sekä hiihto-olosuhteiden kehittymisen myötä hiihtovauhti ja tempo ovat 

lisääntyneet, ja niiden merkitys on kilpailusuorituksen kannalta tärkeässä roolissa. 

Erityisesti nopeuksien kasvaessa tekniikan merkitys suorituksen suhteen kasvaa; 

liikesarjojen tulee olla puhtaita ja mahdollisimman taloudellisia energiankulutuksen 

kannalta. (Kantola & Rusko 1984). 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää taloudellisuuden eroja kahdella erilaisella 

tasatyöntötekniikalla. Tutkittaessa kahden eri tasatyöntötekniikan eroja vakioiduissa 

olosuhteissa laboratoriossa minimoidaan muuttuvien tekijöiden, kuten suksen ja lumen 

välisen kitkan, vaikutukset tuloksiin. Kilpaurheilun kannalta on mielekästä selvittää 

taloudellisuuden eroja kahden hieman toisistaan poikkeavan tekniikan välillä, ja 

tuloksia voidaan siten soveltaa maastohiihdon tekniikkaharjoitteluun. 
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2 MAASTOHIIHDON FYSIOLOGIAA JA 

BIOMEKANIIKKAA 

 

 

Maastohiihdon tekniikat eritellään perinteisen ja luistelutavan tekniikoihin. Perinteisen 

tekniikoilla sukset liukuvat samansuuntaisesti, luistelutekniikat puolestaan muistuttavat 

luistelua potkujen tapahtuessa sivusuunnassa ja suksien ollessa auki V-muodossa. 

Perinteisen tekniikoista vuorohiihdossa vastakkaisten puolten kädet ja jalat 

työskentelevät vuorotellen samanaikaisesti. Tasatyönnössä työskentely tapahtuu pääosin 

ylävartalolla, jossa yläraajat ja vartalo osallistuvat sykleittäin tapahtuviin samanaikaisiin 

työntöihin. Potkullisessa tasatyönnössä tasatyönnöstä tuttu työntövaihe yhdistetään 

vuoroittaisiin potkuihin alaraajoilla, siten että jokaista työntöä seuraa yksi potku. 

(Hoffman & Clifford 1992.) 

 

Luistelutavan tekniikoita on niin ikään kolme. Perusluistelua käytetään pääsääntöisesti 

ylämäissä ja se muodostuu työnnöstä ja vuoroittaisista potkuista molemmilla suksilla. 

Kaksivaiheinen luistelu on periaatteeltaan perusluistelua vastaava, mutta kovemman 

nopeuden ansiosta työntövaihe tapahtuu hieman myöhemmin. Yksivaiheista luistelua 

voidaan käyttää monissa erilaisissa maaston kohdissa. Siinä työntö ja potku tapahtuvat 

samanaikaisesti. (Hoffman & Clifford 1992; Suomen Hiihtoliitto 2007.) 

 

Maastohiihdon kilpailusuorituksessa 85–100% energiasta tuotetaan aerobisesti, mistä 

johtuen huipputason hiihtäjillä tavataan korkeimpia maksimaalisen hapenoton (VO2max) 

arvoja kaikkien urheilulajien edustajien keskuudessa. Mieshiihtäjillä hapenoton arvot 

suhteutettuna kehon massaan voivat olla jopa yli 80 ml/kg/min. Pelkkä korkea VO2max 

ei kuitenkaan lajin luonteesta johtuen yksin riitä huippusuoritukseen, vaan koko 

kilpailun ajan on liikuttava mahdollisimman korkealla VO2max-prosentuaaliosuudella. 

(Hoffman & Clifford 1992.) Kilpailutilanteen aikana Mygind ym. (1994) mittasivat 

VO2-tason olevan keskimääräin 91,2 % VO2max:sta sekä perinteisellä että 

luistelutekniikalla. 

 

Aerobisen energiantuoton ollessa suuressa roolissa maastohiihdossa onkin oletettavaa, 

että tämä heijastuu myös huipputason hiihtäjien lihaskudoksessa. Hiihtäjien hitaiden 
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lihassolujen osuus lihaskudoksesta on vähintään 60 %. Toisaalta korkea nopeiden 

lihassolujen osuus voi olla hyödyksi voimantuotossa, jota lajissa sen nykymuodoissaan 

vaaditaan. Myös lihasten entsymaattisessa aktiivisuudessa on havaittu aerobisen 

energiantuoton suuren osuuden aiheuttama vaikutus. Hiihtäjien oksidatiivisten 

entsyymien aktiivisuuden on huomattu kasvaneen enemmän kuin glykolyyttisten 

entsyymien aktiivisuuden, kun hiihtäjiä verrataan harjoittelemattomiin yksilöihin. 

(Hoffman & Clifford 1992.) 

 

Anaerobisen energiantuoton osuutta ei saa harjoittelussa täysin kuitenkaan unohtaa, sillä 

huipulla erot ovat pieniä ja anaerobinen kapasiteetti saattaa kärkisijoista taisteltaessa 

nousta merkittävään rooliin (Hoffman & Clifford 1992.) Kilpasuorituksen aikana ja sen 

jälkeen hiihdossakin voi veren laktaattipitoisuudet nousta huipputason hiihtäjillä jopa 

11,4 mM/l luistelutekniikalla ja 10,4 mM/l perinteisellä hiihtotavalla. 

Harjoittelemattomilla yksilöillä veren laktaattipitoisuudet 10 kilometrin 

kilpailusuorituksen jälkeen eivät saavuta samankaltaisia tasoja, vaan jäävät 5-7 mM/l. 

Tämä viittaisi siihen, että maastohiihdossa kilpailevien urheilijoiden anaerobinen 

energiantuottokyky on kehittynyt harjoittelun ja kilpailun seurauksena. (Mygind ym. 

1994.) 

 

Lihastyön osalta hiihtosuorituksen aikana työskentely tapahtuu matalilla tehoilla. 

Perinteisen hiihtotavan tekniikoilla käytettävä voimataso on pääsääntöisesti 10–20 % 

maksimivoimasta. Erityisissä tilanteissa, kuten loppukirissä, voimantuotto on kuitenkin 

todennäköisesti suurempaa. (Hoffman & Clifford 1992.) 

 

Hiihtonopeus muodostuu liikkeen syklin pituudesta ja taajuudesta (Hoffman & Clifford 

1992). Mygind ym. (1994) havaitsivat tutkimuksessaan, että simuloidussa 

kilpailutilanteessa viidestä 2,5 kilometrin kierroksesta ensimmäinen kierros oli 

merkitsevästi seuranneita kierroksia nopeampi niin luistelu- kuin perinteisellä 

tekniikalla. Kokonaisuudessaan keskinopeus oli luistelutekniikalla 2,5 % korkeampi 

kuin perinteisen tekniikalla. Perinteisen tekniikan alhaisempi nopeus saattaa osittain 

selittyä alaraajatyöskentelyllä, sillä perinteisen tekniikoilla suksen liike pysähtyy ennen 

lihastyön alkua (Hoffman & Clifford 1992). Hiihtovauhtien kasvaessa myös hapenoton 

arvot kasvavat lineaarisesti huipputason hiihtäjillä. Tämä lineaarisuus hiihtovauhdin ja 
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hapenkulutuksen kanssa oli samankaltainen, kuin mitä on aiemmin löydetty juoksijoilla 

tehdyissä tutkimuksissa. (MacDougall ym. 1979.) 

 

Tasatyönnön aikana työskentelevien lihasten aktiivisuus on suurimmillaan 

työntövaiheen aikana ja lisääntyy tasatyöntösyklin lopussa uuteen työntövaiheeseen 

valmistauduttaessa. Yläraajojen ja vartalon lihaksissa korkeaa EMG-aktiivisuutta 

voidaan havaita suorassa vatsalihaksessa, uloimmissa vinoissa vatsalihaksissa, isoissa 

liereälihaksissa, leveässä selkälihaksessa, isoissa rintalihaksissa, kolmipäisissä 

olkalihaksissa sekä kyynärluun puoleisissa sormen koukistajissa. (Holmberg ym. 2005; 

Stöggl ym. 2006.) Alaraajoissa lihasaktiivisuutta on havaittavissa työntövaiheen aikana 

isoissa pakaralihaksissa, suorissa reisilihaksissa sekä leveissä kantalihaksissa 

(Holmberg ym. 2005). 

 

Tutkittaessa tasatyönnön kinemaattisia muuttujia on havaittu tasatyöntösyklin nopeuden 

korreloivan suorituksen kanssa positiivisesti, kun tarkastelussa oli tasatyöntöpätkä 30 

kilometrin perinteisen tavan kilpailussa. Lisäksi yhden työnnön eteenpäin kuljettanut 

matka (syklin pituus) korreloi työntösyklin nopeuden kanssa, mutta syklin pituudella ei 

havaittu vaikutusta kyseiseen kilpasuoritukseen. (Smith ym. 1996.) 

 

Nilsson (2004) kollegoineen havaitsivat yhteyden tasatyöntösyklien tahdin ja 

suorituksen nopeuden välillä (kuva 1). Tasatyöntöjen tahdin tiheytyessä myös nopeus 

suorituksessa kasvaa. Tutkimuksessa ei havaittu muutosta syklin pituudessa nopeuden 

kasvaessa. 

 

 
KUVA 1. Nopeuden aiheuttamat muutokset työntötahtiin (oikeanpuoleinen kuvaaja) ja syklin 

pituuteen (vasemmanpuoleinen kuvaaja) nopeuden kasvaessa (mukailtu lähteestä Nilsson ym. 

2004). 
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3 AEROBINEN TALOUDELLISUUS 

 

 

Hyvä aerobinen taloudellisuus ilmenee silloin, kun samassa liikkumisen muodossa ja 

samalla kuormitustasolla elimistö kuluttaa vähemmän happea. Pitkäkestoisissa 

suorituksissa taloudellisuudella on suuri merkitys, sillä tällaisissa urheilumuodoissa 

menestys riippuu pitkälti yksilön aerobisesta kapasiteetista ja kyvystä suorittaa liikkeitä 

mahdollisimman pienellä hapenkulutuksella. Määriteltäessä taloudellisuutta, arvioidaan 

hapenkulutusta tietyllä teholla tai nopeudella. Tämä arviointitapa pätee silloin, kun 

hapenkulutuksen arvot heijastavat todellisia energiankulutuksen arvoja, eli kun suoritus 

tapahtuu aerobisella teholla. (McArdle ym. 2001.) 

 

Harjoitelleilla ja harjoittelemattomilla yksilöillä on todettu olevan eroja juoksun 

taloudellisuudessa. Monivuotisen harjoitustaustan omaavien urheilijoiden 

juoksusuoritus on taloudellisempaa kuin harjoittelemattomilla. Selityksenä eroille voi 

olla pitkään harjoitelleiden urheilijoiden adaptaatio toistuviin kuormituksiin 

kohtalaisella rasitustasolla usean vuoden ajan. (Morgan ym. 1995.) 

 

Mikään yksittäinen biomekaaninen tekijä ei selitä eroja taloudellisuudessa (McArdle 

ym. 2001). Pyöräilijöille tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että pyöräilijöillä, joilla oli 

samanlainen tekniikka, saattoi olla erilaisuuksia suorituksen taloudellisuudessa. Tästä 

voidaan päätellä, että tekniikka yksin ei voi olla suorituksen taloudellisuuteen 

vaikuttava tekijä. Tutkimuksessa havaittiin, että hitaiden, I-tyypin lihassolujen 

prosentuaalinen osuus ja taloudellisuus korreloivat positiivisesti. Lisäksi huomattiin I-

tyypin lihassolujen prosentuaalisen osuuden ja harjoitteluvuosien välillä yhteys; mitä 

useamman vuoden yksilö on harjoitellut sitä, suurempi on I-tyypin lihassolujen 

prosentuaalinen osuus. (Couyle ym. 1991.) 

 

 

3.1 Maastohiihdon taloudellisuus 

 

Naisten ja miesten välillä ei löydetty eroja hiihdon taloudellisuudessa, kun arvoja 

vertailtiin kokeneiden hiihtäjien kesken (MacDougall ym. 1979). Harjoittelutaso sen 
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sijaan vaikuttaa hapenkulutuksen arvoihin, sillä heikompitasoisten VO2-arvot ovat 

korkeampia verrattuna huipputason hiihtäjien VO2-arvoihin samoilla nopeuksilla 

(Harkins 1978). 

 

Verrattaessa hiihdon hapenkulutusta juoksuun samoilla nopeuksilla, on todettu hiihdon 

aikana mitatun hapenkulutuksen olevan 10–12 ml/kg/min korkeampi kuin juoksun 

aikana mitattu hapenkulutus. Suurempaa hapenkulutusta voi osittain selittää varusteiden 

ja mittauslaitteiston mukanaan tuoma lisäkuorma, eikä siis yksin voida suoraan sanoa 

juoksemisen olevan hiihtämistä taloudellisempi liikkumisen muoto. (MacDougall ym. 

1979.) Toisaalta myös taloudellisuuden erot ovat hiihdossa suurempia kuin juoksussa 

johtuen mm. eri tekniikoista, välineistä, olosuhteista ja maastosta (Rusko 2003). 

 

Hapenoton maksimiarvojen ja maksimisykkeen osalta (HRmax) kokeneet, 

maajoukkuetason hiihtäjät eivät saavuttaneet hiihtäen yhtä korkeita arvoja kuin mitä 

heillä mitattiin juoksumatolla juostessa. Tämä johtunee pitkästä liukuvaiheesta hiihdon 

tekniikoissa, sillä lyhyen liukuvaiheen omaavilla hiihtoon tottumattomammilla 

puolestaan hiihtäen saavutetut VO2max- ja HRmax -arvot olivat samankaltaisia kuin 

juoksumatolla. (MacDougall ym. 1979.) Hiihtovauhdin noustessa huipputason hiihtäjien 

ja heikompitasoisten hiihtäjien hapenoton arvojen kasvu tapahtui kummassakin 

ryhmässä samassa suhteessa (Harkins 1978). 

 

 

3.2 Tasatyönnön taloudellisuus 

 

Vertailtaessa suorituksen taloudellisuutta maastohiihdon eri tekniikoiden kesken on 

tuoreimmissa tutkimuksissa pienimmät hapenkulutuksen arvot havaittu tasatyönnössä, 

(Hoffman & Clifford 1990; Hoffman ym. 1990; Hoffman ym. 1998). Aiemmissa 

tutkimuksissa puolestaan tasatyönnön aikana mitattu hapenkulutus on ollut vuorohiihtoa 

ja luistelutekniikkaa suurempaa (MacDougall ym. 1979; Saibene ym. 1989). Tämä 

saattaa johtua hiihtotekniikoiden ja – välineiden kehityksestä kuluneiden vuosien 

aikana. Lisäksi on huomioitavaa, että MacDougall ym. (1979) ja Saibene ym. (1989) 

eivät määritelleet tutkimuksissaan sauvojen pituutta. 
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Hoffman & Clifford (1990) ovat tutkineet aiemmin hiihtotekniikoiden taloudellisuutta 

tasaisessa maastossa lumella. Kaikki tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt olivat 

miehiä ja he tekivät suoritukset kukin samalla nopeudella. Kuormitus suoritettiin 

kahdella luistelutekniikalla sekä perinteisentavan potkullisen tasatyönnön, vuorohiihdon 

sekä tasatyönnön tekniikoilla. Kullakin hiihtotekniikalla hiihdetty matka oli 1260 metriä 

ja aika noin 5,3 minuuttia. Nopeus pysyi tällöin submaksimaalisella tasolla ollen 14,2 

km·h-1. Tutkimuksessa kävi ilmi, että tasatyöntö suoritettuna luistelutekniikan suksilla 

oli sykkeen (bpm) ja hapenkulutuksen (ml/kg/min) suhteen merkitsevästi alempi muihin 

tutkittuihin tekniikoihin verrattuna. Keuhkotuuletuksen (VE) osalta vain vuorohiihdossa 

arvot nousivat tilastollisesti merkitsevästi suuremmiksi kuin tasatyöntötekniikalla. 

Nämä tulokset osoittaisivat tasatyönnön olevan perinteisen hiihtotavan tekniikoista 

taloudellisin, ainakin tasaisessa maastossa. 

 

Hoffman kollegoineen. (1990) vertailivat eri maastohiihtotekniikoiden taloudellisuuksia 

rullasuksilla tasaisessa maastossa. Tutkimuksessa kuormitusmalleissa käytettiin yhtä 

luistelutavan tekniikkaa sekä perinteisen tavan tekniikoista tasatyöntöä ja potkullista 

tasatyöntöä. Kaikilla tekniikoilla tehtiin kaksi suoritusta eri nopeudella. Tätä perusteltiin 

sillä, että taloudellisuuden erot saattavat vaihdella eri suoritusnopeuksien välillä. 

Tulosten perusteella havaittiin tasatyönnön olevan tutkituista tekniikoista taloudellisin. 

Tasatyöntötekniikalla saavutettiin merkitsevästi alemmat hapenoton arvot (ml/kg/min) 

ja sykearvot (bpm) alhaisemmalla, 14 km/h, nopeudella. Korkeammalla nopeudella, 18 

km/h, tilastollisesti merkitsevä ero tasatyöntötekniikkaan verrattuna havaittiin vain 

potkullisen tasatyönnön osalta hapenoton ja sykkeen arvoissa. 

 

Hoffmanin ja kollegoiden (1990) tekemässä tutkimuksessa määriteltiin myös veren 

laktaattipitoisuuksia ja huomattiin, että nopeuden kasvaessa tasatyönnössä veren 

laktaattipitoisuus kasvaa suuremmaksi kuin muilla tekniikoilla mitattuna, mutta ei 

kuitenkaan tilastollisesti merkitsevästi. Nämä korkeammat laktaattiarvot tasatyönnössä 

johtunevat tasatyönnössä käytettävällä pienellä lihasryhmällä (Rusko 2003). 

 

Yksivaiheista luisteluhiihdon ja tasatyönnön taloudellisuutta on vertailtu myös 

ylämäessä (5,2 %) rullasuksilla kolmella eri nopeudella. Hapenkulutuksen arvot olivat 

merkitsevästi suurempia luistelutekniikalla, mutta veren laktaattipitoisuudet puolestaan 

nousivat korkeammiksi tasatyöntötekniikalla. Sykearvojen osalta ei havaittu 
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tilastollisesti merkitsevää eroa tekniikoiden välillä. Tulokset muuttujien osalta olivat 

odotetun kaltaisia, kun niitä verrattiin aiemmin tehtyihin tutkimuksiin tasaisessa 

maastossa. (Hoffman ym. 1998.) 

 

Kun tasatyöntöä ja vuorohiihtoa vertailtiin ylämäessä (1,7 % ja 7,1 %) rullasuksilla, 

havaittiin hapenkulutuksen olevan pienempi tasatyönnössä loivemmassa 

kuormituksessa. Jyrkemmän kuormitusmallin osalta ei havaittu eroa hapenkulutuksessa 

eri tekniikoiden välillä. Näin ollen voidaan olettaa taloudellisuuden tasatyönnön ja 

vuorohiihdon osalta olevan riippuvainen ylämäen jyrkkyydestä. (Hoffman ym. 1994.) 
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4 TASATYÖNNÖN KINEMATIIKKAA 

 

 

Tasatyönnössä molemmat kädet liikkuvat samanaikaisesti (kuva 2) jalkojen 

osallistuessa työhön vain minimaalisesti, lisäksi vartalossa tapahtuu koukistus-ojennus -

liike. Tasatyöntöä käytetään tyypillisimmin nopeissa olosuhteissa, tasaisella sekä 

loivassa ylämäessä. (Rusko 2003.) Tasatyöntö on maksimaalisilla nopeuksilla 

perinteisen hiihtotekniikoista nopein (Nilsson ym. 2004). 

 

KUVA 2. Tasatyönnössä molemmat kädet työskentelevät samanaikaisesti ja liukuvaiheen 

aikana niiden kontakti maahan loppuu, jalkojen pysyessä koko työntösyklin ajan kontaktissa 

maan kanssa. Harmaalla täytetty osuus kuvaa kontaktia maan pinnan kanssa. LA = vasen käsi, 

LL = vasen jalka, RL = oikea jalka ja RA = oikea käsi. (mukailtu lähteestä Nilsson ym. 2004.) 

 

Tasatyönnössä syklinen liike toistuu läpi suorituksen samanlaisena. Maaston tai 

nopeuden muutoksista johtuen voidaan havaita muutoksia syklin eri osa-alueissa, kuten 

syklin pituudessa ja nopeudessa. Tasatyönnön sykli jakautuu työntö- ja liukuvaiheisiin 

(kuvat 2 ja 3). Työntö alkaa sauvojen lumeen tuonnista, molemmilla puolilla vartaloa 

Prosenttia työnnön kestosta 
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samanaikaisesti. Kehon koukistus tapahtuu yhdessä olka- ja kyynärpäiden ojennuksen 

kanssa työntövaiheen aikana. Tasatyönnön eteenpäin vievät voimat tulevatkin juuri tästä 

vartalon ja yläraajojen työskentelystä. (Smith ym. 1996.) Työntövaihe päättyy sauvojen 

irrotessa lumesta, josta liukuvaihe puolestaan alkaa. Liukuvaiheen aikana palataan 

takaisin työnnön alkuasentoon. (Kantola & Rusko 1984.) 

 

 

KUVA 3. Tasatyönnön syklin vaiheet. Työntövaihe käsittää sen ajan, jolloin sauvat ovat maassa 

ja tuottavat voimaa. Liukuvaihe käsittäen koko sen ajan, jolloin sauvat ovat irronneina maasta. 

(mukailtu lähteestä Smith ym. 1996.) 

 

Holmberg ym. (2005) löysivät tutkimuksessaan poikkeavaisuuksia 

tasatyöntötekniikoissa. He erottivat tasatyöntötekniikaltaan kaksi toisistaan poikkeavaa 

ryhmää. Eroavuudet tekniikoiden välillä on kuvattu ajan suhteessa voimantuottoon sekä 

kyynär- ja polvikulman muutoksiin nähden kuvassa 4. Tekniikat nimettiin olkavarren 

loitonnuksen mukaan ”leveät kyynärpäät” – ja ”kapeat kyynärpäät” – tekniikoiksi 

(”wide elbows, WE ja ”narrow elbows”, NE vastaavassa järjestyksessä). 

 

WE-tekniikassa oli ominaista suurempi loitonnus olkavarressa, pienempi kulma 

kyynärnivelessä sauvan maahan tuonnin aikana, kyynär- ja lonkkanivelessä nopeampi 

kulman muutos sekä suurempi koukistus ja dynaamisempi työntövaihe. Toisen, NE-

tekniikan ominaisuudet olivat päinvastaiset. Lisäksi WE- tekniikassa huomattiin 

suurempi kulmanopeus ja kulman muutos polvinivelessä, korkeampi sauvan 

voimantuotto sekä lyhyempi työntövaihe tasatyöntösuorituksessa. WE- tekniikalla 

mitattiin tutkimuksessa suurempi työnnön impulssi kuin NE-tekniikalla. Suurempi 

impulssi oli suuremman voimantuoton seurausta, sillä työntöaika oli WE-tekniikalla 

lyhyempi. Lisäksi huomattiin, että nämä kaksi eri tasatyönnön tekniikkaa jakautuivat 

hiihtäjien kesken niin, että paremmat hiihtäjät käyttivät WE-tekniikkaa, heikommat NE-

tekniikkaa. (Holmberg ym. 2005.) 
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KUVA 4. Eroja kahden eri tasatyöntötekniikan välillä. A-kuvassa voima-aika – käyrä, B-

kuvassa kyynärkulma-aika – käyrä ja C-kuvassa polvikulma-aika – käyrä. Kaikissa kuvissa 

yhtenäinen viiva kuvaa mitattuja keskiarvoja WE-tekniikalla (kuvassa strategy A) ja katkoviiva 

keskiarvoja NE-tekniikalla (kuvassa strategy B). (Holmerg ym. 2005.) 
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Pienemmät minimikulmat kyynär-, polvi- ja lonkkanivelessä sekä suurempi 

kulmanopeuden muutos kyynär- ja lonkkanivelessä selittävät suurempaa voimantuottoa 

kahdesta eri näkökulmasta. Suurempi työntövoima työntövaiheen ensimmäisellä 

puoliskolla aiheuttanee suuremman eteenpäin vievän työntövoiman. Toisaalta 

korkeampi voima sauvan maahantuonnissa voi lisätä esijännitystä ojentajalihaksissa 

venymis-lyhenemis- – syklin koukistusvaiheessa. (Holmberg ym. 2005.) 



 15  

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TUTKIMUSONGELMAT 

JA HYPOTEESIT 

 

Tutkimuksen tarkoitus. Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena vertailla hapenkulutusta 

submaksimaalisella nopeudella kahden eri tasatyöntötekniikan välillä maastohiihtäjillä. 

Koska aerobinen taloudellisuus on merkittävässä roolissa maastohiihdossa, voidaan 

tuloksia hyödyntää hiihtäjien valmennuksessa. 

 

Tutkimusongelma. Taloudellisuuden erot kahdella eri maastohiihdon 

tasatyöntötekniikalla submaksimaalisella nopeudella. 

 

Tutkimushypoteesi 1. Toinen tasatyöntötekniikoista on toista taloudellisempi, eli vaatii 

pienemmän hapenkulutuksen submaksimaalisilla nopeuksilla. 

 

0-hypoteesi 1. Hapenkulutuksen osalta ei löydetä tilastollisesti merkitseviä eroja 

tekniikoiden välillä. 

 

Holmbergin ja kollegoiden (2005) havaitsemista kahdesta eri tasatyöntötekniikasta 

toisella saavutettiin korkeampi voimantuotto. Tällöin myös 0-hypoteesin mukainen 

tulos on hiihtovalmennuksen kannalta mielenkiintoinen, sillä samalla hapenkulutuksella 

tuotettaisiin suurempia voimia tasatyönnössä. 

 

Tutkimushypoteesi 2. Sykearviossa havaitaan eroavaisuuksia kuormituksen aikana eri 

tasatyönnön tekniikoilla submaksimaalisella nopeudella. 

 

0-hypoteesi 2. Sykkeen osalta ei havaita tilastollisesti merkitseviä eroja eri tekniikoiden 

välillä. 
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6 MENETELMÄT 

 

 

6.1 Koehenkilöt 

 

Koehenkilöinä toimi kuusi hiihtäjää, yksi mies ja viisi naista. Koehenkilöt olivat joko 

aktiiviuransa lopettaneita tai edelleen kilpailevia urheilijoita, joilla oli kaikilla usean 

vuoden kokemus hiihtoharjoittelusta. He ilmoittivat itse kokemansa kuntotason 

asteikolla 1-5, jossa arvo 1 kuvasti heikkoa ja 5 erinomaista kuntotasoa. Koettu 

kuntotaso sekä muut koehenkilöiden ominaispiirteet ovat ilmoitettu taulukossa 1. 

Kaikki koehenkilöt tunsivat molemmat tutkimuksessa vertaillut tekniikat. 66 % ilmoitti 

käyttävänsä normaalisti NE-tekniikkaa, 17 % WE-tekniikkaa ja 17 % ei osannut 

määritellä tarkasti, kumpaa tekniikoista normaalisti käyttää. Koehenkilöiden 

keskimääräinen pituus oli 163,3 ± 12,7 cm. Mittauksissa koehenkilöt käyttivät omia 

perinteisen hiihtotavan sauvojaan, joiden keskimääräinen pituus oli 139 ± 12 cm, mikä 

on 84,8 ± 2,5 % heidän pituudestaan. 

 

TAULUKKO 1. Koehenkilöiden ominaispiirteitä. 

Muuttuja Keskiarvo ± SD
Ikä (vuotta) 24,7 ± 3,7
Pituus (cm) 163,3 ± 12,7
Paino (kg) 59,3 ± 11,9
Koettu kuntotaso (1-5) 3,5 ± 0,8  

 

 

5.2 Mittauksen kulku 

 

Mittauksessa suoritukset pyrittiin pitämään mahdollisimman aerobisella tasolla, jotta 

hengityskaasuja analysoitaessa saadaan luotettava tulos energiankulutuksesta. 

Koehenkilöt suorittavat kukin molemmilla tasatyönnön tekniikalla yhden kuorman. 

Kuva 5 havainnollistaa eroa olkavarren loitonnuksen osalta tekniikoiden välillä. 

Kumpikin kuormista oli kestoltaan 4 minuuttia, jotta voitiin varmistua steady state – 

tason saavuttamisesta ja siten hengityskaasutuloksien luotettavuudesta. Aiemmissa 
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tutkimuksissa mitattaessa maastohiihdon taloudellisuutta on suorituksia tehty joko 

yhdellä tai useammalla nopeudella. Tässä tutkimuksessa mitataan energiankulutus vain 

yhdellä nopeudella. Molemmilla tekniikoilla mittaukset suoritettiin kilpailukauden 

päätyttyä ja mittaukset suoritettiin saman päivän aikana, sillä rasitustaso pysyi 

kuormituksien aikana alhaisena. Se, kummalla tekniikalla mittaus suoritettiin ensin, 

satunnaistettiin jokaisen koehenkilön osalta. Eri tekniikoiden välillä pidettiin 6 minuutin 

palautusjakso. 

 

Tutkimuksessa oli erityisen tärkeää, että kuormitustasot eivät nousseet liian rasittaviksi. 

Tällä pyrittiin minimoimaan energiantuoton siirtyminen liiaksi anaerobiseksi, jolloin 

suorituksen taloudellisuuden arvioiminen on mahdollisimman luotettavaa 

hengityskaasumuuttujien perusteella. Tästä johtuen koehenkilöt valitsivat kukin 

itselleen sopivimman rasitustason siten, että heitä ohjeistettiin valitsemaan nopeus 

aerobiselta rasitustasolta. Käytettävällä tasatyöntöergometrillä nopeuden valitseminen 

oli hyvin yksilöllistä ja siksi oli mahdotonta määrittää kuormaa vakioksi jokaiselle 

koehenkilölle. Lisäksi huomioiden koehenkilöiden erilaiset kuntotasot, ei olisi ollut 

mahdollista vakioida nopeutta niin, että se olisi kohdannut kunkin koehenkilön 

kuntotasot. Kuormien nopeudet valikoituivat keskimääräisesti WE-tekniikalla 2,88 ± 

0,61 m/s ja NE-tekniikalla 2,92 ± 0,68 m/s. Tasatyöntöergometrin vastus oli säädetty 0-

tasolle. 

 

 

KUVA 5. Tekniikoiden välinen ero olkavarren loitonnuksessa on nähtävissä kuvassa. 

Vasemmalla suoritus WE-teknikkalla ja oikealla NE-tekniikalla 
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5.3 Mittauslaitteisto 

 

Koehenkilöiltä mitattiin sykettä kuormituksien ajan Polar XTrainer Plus sykemittarilla 

(Polar Electro Oy, Kempele, Suomi) ja tarkasteltiin keskiarvoa viimeiseltä minuutilta. 

Hengityskaasujen mittaamiseen käytettiin SensorMedics Vmax 229 – 

kaasuanalysaattoria (Yorba Linda, Kalifornia, USA). Mittauksen aikana laitteisto keräsi 

tietoa hengityskaasuista hengitys hengitykseltä, jonka jälkeen tulokset keskiarvoistettiin 

kunkin kuorman viimeiseltä minuutilta. Testi suoritettiin Ergo-Ski – 

tasatyöntöergometrillä (Imatra, Suomi), jossa koehenkilö seisoo paikallaan ja työntää 

sivussa pyöriviä mattoja sauvoilla tasatyöntöä mallintaen. Laitteessa vastusta voidaan 

säätää erikseen. Tässä tutkimuksessa valittiin vastukseksi 0, sillä haluttiin pysyä 

kuormituksessa aerobisella tasolla. Kuva 6 havainnollistaa mittausasetelmaa. 

 

 

KUVA 6. Tutkimuksessa mittausasetelma ja tutkimuksessa käytetyt mittauslaitteistot. 
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5.4 Tulosten analysointi 

 

Mitatuista tuloksista laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Lisäksi mittaustuloksille 

suoritettiin Wilcoxonin Signed Rank – tilastollinen testi SPSS 14.0 for Windows – 

ohjelmalla. Riippuvien ryhmien varianssianalyysiin käytettävällä Wilcoxonin Signed 

Rank – testillä voidaan tutkia tekniikoiden välillä vallitsevia tilastollisia eroja. 
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7 TULOKSET 

 

 

Mitatut hapenoton ja sykkeiden keskiarvot eri tekniikoilla on esitetty taulukossa 2 sekä 

kuvissa 7 ja 8. WE-tekiikalla mitattiin hapenkulutuksen keskiarvoksi 41,3 ± 14,0 

ml/kg/min ja sykkeeksi 166 ± 14 bpm. NE-tekniikalla keskimääräiseksi hapenoton 

arvoksi saatiin 37,2 ± 8,5 ml/kg/min ja sykkeen arvoiksi 163 ± 13 bpm. 

 

TAULUKKO 2. Mitatut hapenoton- ja sykkeen keskiarvot (± keskihajonta) WE- ja NE-

tekniikalla. 

WE-tekniikka NE-tekniikka

Hapenkulutus (ml/kg/min) 41,3 ± 14,1 p=0,116 37,2 ± 8,5

Syke (bpm) 166 ± 14 p=0,221 163 ± 13  
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KUVA 7. Hapenoton arvot eri tekniikoilla. 
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Sykkeen arvot eri tekniikoilla
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KUVA 8. Sykkeen arvot eri tekniikoilla. 

 

Vertailtaessa hapenotonarvoja tekniikoiden välillä Wilcoxonin Signed Ranks – 

menetelmällä, ei arvojen välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (P>0,05). Samalla 

menetelmällä tarkasteltuna myöskään sykearvoilla ei ollut merkitsevää eroa (P>0,05). 

Tulokset hapenoton ja sykearvojen eroista on esitetty taulukossa 3. Hapenoton arvojen 

osalta WE-tekniikalla arvot olivat suurempia viidessä tapauksessa kuudesta. 

Sykearvojen osalta kolmessa tapauksessa syke oli korkeampi WE-tekniikalla, kaksi NE-

tekniikalla ja yhdessä tapauksessa syke oli molemmilla tekniikoilla sama. Myöskään 

sykearvojen osalta eroissa ei kuitenkaan ollut tilastollista merkitsevyyttä (taulukko 2). 

 

Kun hapenoton arvoja tarkastellaan koehenkilökohtaisesti (kuva 9) huomataan, että 

yhden koehenkilön osalta mitatut hapenoton arvot olivat huomattavasti muita 

korkeammat ja prosentuaalinen ero tekniikoiden välillä oli huomattavasti suurempi kuin 

muilla koehenkilöillä (kuva 10). 
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KUVA 9. Hapenoton arvot koehenkilökohtaisesti. 

 

Prosentuaaliset erot hapenkulutuksen arvoissa koehenkilökohtaisesti on esitetty kuvassa 

10. Pienin prosentuaalinen ero tekniikoiden välillä oli 0,24 % ja suurin 25,14 %. 
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KUVA 10. Prosentuaaliset erot hapenkulutuksessa koehenkilökohtaisesti. 
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Sykearvot koehenkilökohtaisesti ovat esitettynä kuvassa 11. Sykearvojen osalta 

koehenkilöllä numero 4 ei havaita suurta eroa eri tekniikoiden välillä. Kuvasta voidaan 

myös havaita, että kaikkien koehenkilöiden osalta suoritus ei pysynyt täysin aerobisena, 

sillä sykearvot nousivat useassa tapauksessa yli 170 bpm. 
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KUVA 11. Mitatut sykkeen arvot koehenkilöillä WE- ja NE-tekniikalla. 
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8 POHDINTA 

 

 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa hapenkulutuksessa 

vertailtujen tasatyöntötekniikoiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tekniikat ovat 

energiankulutuksen osalta yhtä vaativia, ja eroavaisuuksia voidaan havaita korkeintaan 

yksilökohtaisesti. 

 

Myös sykearvojen osalta ei tilastollisesti merkitsevää eroa havaittu. Vertailtaessa 

pelkästään mitattujen sykearvojen keskiarvoja, oli eroavuus tekniikoiden välillä 

pienempää kuin hapenoton arvojen osalta. Sykearvojen vaihteluun tekniikoiden välillä 

koehenkilökohtaisesti (kuva 11) saattaa osaltaan vaikuttaa se, että tekniikoiden 

suoritusjärjestystä vaihdeltiin koehenkilöiden välillä. Lukuun ottamatta yhtä 

koehenkilöistä, korkeammat sykearvot on mitattu jälkimmäisenä suoritetusta 

tekniikasta. Tämä saattaa olla seurausta kuormituksen rasittavuudesta ja 

riittämättömästä palautumisesta kuormitusten välillä. Hapenoton arvojen osalta samaa 

vaihtelua ei ole havaittavissa (kuva 9). 

 

Kun hapenoton arvoja tarkastellaan koehenkilökohtaisesti (kuva 9), havaitaan yhdellä 

koehenkilöllä (nro 4) huomattavasti muita korkeammat tulokset kummallakin 

tekniikalla. Tuloksien voidaan olettaa olevan virheellisiä kyseisen koehenkilön osalta, 

sillä WE-tekniikalla saavutettu hapenoton arvo oli 69,2 ml/kg/min ja NE-tekniikallakin 

51,8 ml/kg/min. Myös hapenoton prosentuaalinen ero tekniikoiden välillä (kuva 10) oli 

kyseisellä koehenkilöllä huomattavasti korkeampi kuin muilla koehenkilöillä. Sen sijaan 

sykearvot olivat koehenkilöllä samankaltaisia kuin muilla koehenkilöillä. Tulosten 

luotettavuuden takia on mielekästä jättää kyseisen koehenkilön hapenoton arvot 

huomioimatta, kun tarkastellaan tekniikoiden taloudellisuutta. 

 

Prosentuaaliset erot hapenotossa tekniikoiden välillä (kuva 10) vaihtelevat suuresti 

koehenkilökohtaisesti. Prosentuaalista eroa tutkimalla voidaan tarkastella 

taloudellisuuden eroja tekniikoiden välillä yksilökohtaisesti. Pienin prosentuaalinen ero 

oli 0,24 %, mikä mitattiin koehenkilöltä, joka ilmoitti käyttävänsä normaalisti WE-

tekniikkaa. Suurin ero, 12,31 %, havaittiin koehenkilöltä, joka ilmoitti käyttävänsä 
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normaalisti NE-tekniikkaa. Tottumus tietyn tekniikan käyttöön saattaa vaikuttaa 

taloudellisuuteen, joskaan tämän tutkimuksen osalta eivät hapenoton arvojen erot 

kaikkien koehenkilöiden osalta olleet samansuuntaisia heidän ilmoittamansa normaalisti 

käyttämänsä tekniikan kanssa. 

 

Aiemmissa maastohiihdon taloudellisuustutkimuksissa (Hoffman & Clifford 1990; 

Hoffman ym. 1990) sykearvojen osalta vaihtelevuus tekniikoiden välillä ei ollut yhtä 

merkitsevää kuin hapenoton arvojen osalta tai tilastollisesti merkitsevää eroa 

sykearvoissa ei havaittu lainkaan (Hoffman ym. 1998). Hapenottoa pienemmät erot 

sykearvojen osalta eri tekniikoiden välillä oli siis odotettavaa aiempien tutkimusten 

tuloksia ajatellen. 

 

Sykearvoista (kuva 11) voidaan edelleen päätellä, että kaikilla koehenkilöillä 

suoritukset eivät pysyneet aerobisella tasolla. Kolmella koehenkilöllä kuudesta sykkeen 

arvot nousivat yli 170 bpm vähintään toisen kuormituksen aikana. Veren 

laktaattipitoisuutta mittaamalla, olisi saatu varmuus siitä, pysyivätkö suoritukset kaikilla 

koehenkilöillä todella aerobisina. Koska taloudellisuutta arvioitiin hapenkulutuksen 

perusteella, vaikuttaa suorituksen anaerobisuus tulosten luotettavuuteen, sillä 

anaerobinen suoritus ei vaadi happea energiantuottoon. 

 

Sykearvoja tarkastelemalla voidaan pohtia myös kuormitusmallin soveltuvuutta 

tutkimukseen. Jälkimmäisellä kuormalla pääsääntöisesti mitatut korkeammat sykkeen 

arvot voivat viitata palautuksen riittämättömyyteen. Jotta palautuksen riittävyydestä 

voidaan varmistua, olisi hyvä esimerkiksi ottaa mittauksiin mukaan kontrolliryhmä, 

joka suorittaisi molemmat kuormitukset samalla tekniikalla. Vaihtoehtoisesti 

sykearvojen luotettavuudesta voitaisiin varmistua toistamalla mittaukset esimerkiksi 

vuorokauden kuluttua ja tekniikoiden suoritusjärjestystä mittauskerroilla. 

 

Samankaltaisia tutkimuksia tulisi suorittaa myös lumella varsinaisissa hiihto-

olosuhteissa, jotta tulosten luotettavuudesta voitaisiin varmistua. Nobes ym. (2003) 

tutkivat taloudellisuuden eroja luistelussa jäällä sekä luistelumatolla. He huomasivat 

tuloksissa eroja nimenomaan submaksimaalisilla nopeuksilla, jolloin luistelumatolla 

saatiin korkeampia tuloksia. VO2max oli eri olosuhteissa kuitenkin samankaltainen ja 

HRmax puolestaan korkeampi luistelumatolla suoritetussa testissä. (Nobes ym. 2003.) 
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Toisaalta laboratorio-olosuhteissa saadaan poissuljettua ulkoisien tekijöiden vaikutus 

tuloksiin, kuten esimerkiksi tuulen tai lumen ja suksien välisen kitkan vaikutus. Mutta 

on myös huomioitavaa, millainen vaikutus näillä tekijöillä olisi tulokseen. On arvioitu, 

että vertailtaessa eri hiihtotekniikoita keskenään, ilmanvastus selittää 1-3 %:a 

hapenkulutuksen pienuudesta tasatyönnössä muihin tekniikoihin verrattuna (Hoffman 

ym. 1990). 

 

Jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia, tutkimus voitaisiin suorittaa 

rajaamalla koehenkilöryhmän jompaan kumpaan sukupuoleen. Tämä rajaus 

mahdollistaisi jopa nopeuden vakioimisen samaksi kaikilla koehenkilöillä. Hoffmanilla 

kollegoineen (1995) oli tutkimuksessaan koehenkilöinä sekä miehiä että naisia 

vertaillessaan tehokkuuden muutosta (delta efficiency) tasatyöntö ja 

vuorohiihtotekniikoilla. Koska tutkimuksessa kaikki koehenkilöt tekivät suoritukset 

samoilla kuormitustasoilla, ei kaikkia suorituksia voitu käyttää naiskoehenkilöiden 

osalta, sillä he eivät olleet kykeneviä suorittamaan raskainta kuormitustasoa (Hoffman 

ym. 1995).  Tämän tutkimuksen osalta ei voida sanoa, onko tekniikoiden 

taloudellisuudessa eroa mies- ja naishiihtäjien välillä pienen koehenkilöryhmän vuoksi. 

Kattavampia tuloksia voitaisiin saavuttaa lisäämällä miespuolisten koehenkilöiden 

osuutta tutkimuksessa. 

 

Johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa ei havaittu eroa tasatyönnön taloudellisuudessa 

leveät kyynärpäät – ja kapeat kyynärpäät – tekniikoiden välillä submaksimaalisella 

kuormalla. Yksin tämän tutkimuksen osalta ei voida sanoa, kumpaa tasatyönnön 

tekniikoista on hyödyllisempää käyttää kilpaurheilussa. Jatkotutkimuksia suuremmalla 

koehenkilöjoukolla tulisi tehdä luotettavampien tulosten saamiseksi. Holmbergin 

kollegoineen (2005) tekemän tutkimuksen mukaan leveät kyynärpäät – tekniikalla 

työskentelemällä mitataan korkeampia voimantuoton arvoja. Olettaen, että tämän 

tutkimuksen tulokset ovat luotettavia ja yhdistäen ne Holmberg ym. (2005) 

tutkimuksesta saatuun tulokseen WE-tekniikan suuremmasta voimantuotosta, voidaan 

leveät kyynärpäät – tekniikkaa pitää maastohiihdon tasatyöntötekniikoista 

suositeltavampana. WE-tekniikalla saataisiin tutkimusten tulosten perusteella samalla 

hapenkulutuksella tuotettua suurempia voimaimpulsseja. 
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