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ESIPUHE
Tämä julkaisu on osa Itä-Suomen Liikuntaopiston hallinnoiman 
Karelia ENPI CBC-ohjelmaan kuuluvan Cross-Border Move for 
Health -projektin julkaisusarjaa.  EU:n lisäksi hankkeen rahoituk-
sesta vastaavat Venäjän ja Suomen valtiot sekä Itä-Suomen Liikun-
taopisto.  Hankkeen tavoitteena on edistää liikunnan avulla ihmis-
ten terveyttä ja hyvinvointia.  Hankkeen keskeisinä kohderyhminä 
ovat lapset, nuoret ja erityisryhmät.

Kaikki sarjan julkaisut on tehty Cross-Border Move for Health 
-projektin aikana (2013–2014) toteutettuja seminaareja, koulu-
tuksia, eri lähteitä tai yksittäisten henkilöiden asiantuntemusta ja 
käytännön kokemusta hyödyntäen.  Julkaisut eivät kaikilta osin 
perustu tieteelliseen tutkimukseen, vaan artikkelien kirjoittajille 
on jätetty vapaus omaan persoonalliseen otteeseen ja omiin mieli-
piteisiin. Niin on myös tässä ISLO:n juoksukoulun pitkäaikaisen 
ohjaajan Yury Shikalovin kirjoittamassa juoksuoppaassa.

Tässä juoksuoppaassa Yury Shikalov esittää omalla persoonalli-
sella tavallaan näkemyksensä siitä, kuinka juoksuharrastuksen voi 
aloittaa ja mitä se vaatii. Kuten tiedämme juoksuvalmennuksessa 
ja -opastuksessa on erilaisia koulukuntia, ja Shikalov edustaa yhtä 
niistä. Tekstistä voi aistia rakkautta ja intohimoa liikkumismuo-
toon nimeltä JUOKSU, joka upeana harrastuksena tuottaa hie-
noja kokemuksia ja liikuntaelämyksiä lukemattomille ihmisille eri 
puolilla maapalloa. Nauti lukemastasi.

Vesa Martikkala

Itä-Suomen Liikuntaopisto
rehtori
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Muita sarjan 
julkaisuja ovat:

1. Urheillen terveyttä edistämään – opas urheilutoimijoile

2. Kaikki mukaan – opas erityisliikunnan toimijoille

3. Liikuntaa organisoimaan 
– opas liikunnan ja urheilun toimijoille

4. Juoksukoulu – opas juoksuharrastajille

Julkaisut ovat luettavissa internetosoitteessa: 
www.islo.fi
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Miksi 
juoksijaksi?

Juoksemisen suosio on kohonnut huimasti viime vuosien aikana. 
Kun 2000-luvun alussa Suomessa laskettiin olevan 356 000 juok-
suharrastajaa, on heitä nykyään jo melkein puoli miljoonaa. Nu-
merolappu rinnassaan juoksevia ja hölkkääviä suomalaisia näkee 
juoksutapahtumissa ympäri maailmaa. 

Lajin vetovoimasta vastaavat suositut juoksutapahtumat ja 
muuttunut imago. Tavallisten kuntoilijoiden keskuudessa juoksun 
imago on nuorentunut huomattavasti ja juoksusta on tullut tren-
dikästä. Lenkkikengät ja juoksuvaatteet ovat nykyään värikkäitä ja 
ne lisäävät sekä juoksemisen mukavuutta että näyttävyyttä. Myös 
erilaisten mittareiden käyttömahdollisuus on laajentanut harrasta-
jien skaalaa. Teknologian avulla kehitystä voi seurata ihan eri taval-
la ja lajin monipuolisuus avautuu paremmin. Juoksumatot ja isot 
hallit juoksuratoineen taas antavat suomalaisille mahdollisuuden 
harrasta juoksua myös talven aikana.

Juokseminen on helppo aloittaa, eikä se välttämättä vaadi suu-
ria kustannuksia: juosta voi missä vain, milloin vain ja melkein 
missä asussa tahansa. Juoksu on tehokas tapa parantaa niin fyysistä 
kuntoa kuin henkistä vireyttäkin. Monet aloittelijat ihmettelevät, 
kuinka nopeasti heidän tuloksensa paranevat. Pelottavalta kuulos-
tava viikon ”pitkä lenkki” muuttuu odotetuksi harjoitukseksi jo 
parin kuukauden harjoittelun jälkeen. Juoksun vaikutus on erit-
täin monipuolinen ja kilometrejä voi lisätä kunnon kohetessa. 
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Kokemuksen karttuessa harjoituksiin pystyy tuomaan vaihtelua, 
lenkkien määrää voi nostaa, niiden kestoa pidentää ja kokeilla 
myös vauhdin ”hurmaa ja tuskaa”.

Juoksusta haetaan fyysisen kunnon ohella myös henkistä hyvin-
vointia. Rauhallinen lenkki on parasta ”sielunhoitoa” ja stressin-
poistoa. Jollekin juoksusta tulee tietynlainen meditaatioharrastus. 
Rauhallisen lenkin aikana syntyvät usein myös parhaat ideat ja 
ratkaisut. Pitkän ja rauhallisen juoksun aikana ajatukset lähtevät 
liikkeelle ja tuloksena voi olla ongelmanratkaisua vaikkapa työhön 
liittyen. Toisaalta juostessa voi olla kokonaan ajattelemattakin ja 
vain rentoutua. 

Juoksusta on tullut sosiaalinen laji erilaisine juoksukouluineen 
ja -seuroineen. Harvassa urheilulajissa on yhtä hyviä mahdolli-
suuksia liikkua kavereiden kanssa tai isommassakin porukassa, 
pohdiskella harjoituksen aikana ”elämän syviä kysymyksiä” tai 
keskustella vaikkapa perheasioista. 

Juoksu on myös oivallinen keino painonhallintaan, sillä se ku-
luttaa kaloreita ja polttaa rasvaa paljon tehokammin kuin monet 
muut urheilulajit. Terveyttä edistävinä vaikutuksina voidaan mai-
nita myös verenpaineen ja kolesterolin arvojen parantuminen sekä 
osteoporoosin ennaltaehkäisy. Silti kaikki juoksulenkit eivät vä-
littämättä takaa painonpudotusta. Jotkut aloittelijat kokevat jopa 
ikävän yllätyksen, kun heidän painonsa alkaa kohota juoksuhar-
rastuksen alkuvaiheessa. Tavallisesti he ovat ns. ”lepytetyn oman-
tunnon efektin” uhreja. Silloin henkilö antaa itselleen luvan syödä 
ja juoda mitä vaan lenkkien jälkeen luullessaan, että hän on kulut-
tanut paljon kaloreita. Kaloreita kyllä kuluu, mutta epäterveellisen 
ruoan ”tankkaus” usein lisää niitä enemmän kuin juokseminen 
pystyy niitä polttamaan.

Venäläinen sananlasku sanoo, ettei ihminen pysty hyppäämään 
”oman päänsä yli”. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on 
olemassa tietyt kehon asettamat rajat. Juoksussa nämä rajat riip-
puvat paljon henkilön fyysisistä ominaisuuksista. Harva suomalai-
nen pystyy juoksemaan niin kuin monet kenialaiset. Paljon ei ole 
myöskään niitä, jotka ovat edes kokeilleet omia rajojaan. Vaikka 
luonto on asettanut meille jokaiselle oman ”rimansa maksimikor-
keus”, monet meistä eivät ole edes kokeilleet ”alkukorkeuttakaan”. 
Juokseminen tarjoaa mainion mahdollisuuden rajojen kokeiluun 
sekä vahvistaa luonnetta ja itseluottamusta parhaalla mahdollisella 
tavalla.
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Alku on helppoa, 
mutta…

kEnEllE juoksu sopii?

Juoksukoulun ensimmäisessä info-tilaisuudessa näkee usein, kuin-
ka uudet ”koululaiset” katselevat ympäriinsä, vertailevat itseänsä 
toisiin ja pohdiskelevat ”pärjäänkö minä tässä porukassa?”. Toiset 
epäilevät aikansa menneen jo ohi, toisia taas hävettää ylimääräiset 
kilot ja heikko kunto. Epäilys ”onko minusta juoksijaksi?” voidaan 
sulkea pois lähes aina. Iästä, painosta ja kehon rakenteesta huoli-
matta jokaisesta meistä löytyy ”juoksugeenit”. Ilman niitä meitä 
ei olisi olemassakaan. Tuhansia vuosia sitten esi-isämme joutuivat 
juoksemaan päivittäin joko riistan perässä tai pakoon saalistajilta. 
Huonot juoksijat kuolivat ensimmäisinä, ja niiden sukupuut ovat 
kuihtuneet jo kivikauden aikana.

Meillä jokaisilla on luonnollisesti erilaiset fyysiset ominaisuu-
det, jotka vaikuttavat myös eri urheilulajeissa. Hyvin pitkät henki-
löt pelaavat koripalloa. Painonnosto onnistuu rotevalta, kun taas 
naisvoimistelijat ovat pienikokoisia ja siroja. Juoksijoiden joukko 
on siinä mielessä poikkeuksellisen kirjaava, että sieltä löytyy mo-
nenlaisia kehotyyppejä. Huippujuoksijoidenkin parissa on pitkiä 
ja lyhyitä ihmisiä, tanakoita atleetteja ja hyvin siroja naisia. Juok-
suharrastajille perimmäinen kehon rakenne ei ole ratkaiseva. Toki, 
kehorakentajatyyppinen pikajuoksija tuskin pystyy savuttamaan 
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kovia tuloksia kestävyysjuoksukilpailuissa, ja luurankomainen 
maratoonari ei pärjää kovin hyvin pikamatkoilla. He pystyvät kui-
tenkin kohentamaan tuloksiaan tietylle tasolle myös heille vierailla 
juoksumatkoilla. Kyse on vain harjoittelun muodoista.

Jos haluaa olla kovan luokan sprintteri, on kieltämättä oltava 
geneettisesti nopea, omattava hyvä reaktiokyky ja nopeita lihas-
soluja. Huippumaratoonari taas tarvitsee korkeaa hapenottoky-
kyä. Silti keskivertosprintteriksi tai -maratonaariksi voidaan kehit-
tyä ainakin jossain määrin ilman näitä ominaisuuksia. Esi-isiltä 
perityt fyysiset ominaisuudet asettavat rajoituksia, jos tavoitteena 
on huipputason saavuttaminen, mutta ne eivät estä kehittymistä 
kuntoilijoiden tasolla. Kuvainnollisesti voidaan sanoa, että juhta-
hevosesta tuskin tulee ravuri, mutta oikeilla harjoituksilla juhdas-
takin kehittyy juokseva hevonen.

Juokseminen on aina ollut ihmislajille luonnollisin tapa liikkua. 
Tämän näkee vaikkapa siitä, että pikkulapset juoksevat enemmän 
kuin kävelevät. Juoksemisen halu ja taito katoavat kuitenkin nope-
asti nykyisissä kehittyneissä yhteiskunnissa. Televisio, tietokoneet 
ja koulukuljetukset vähentävät myös lasten juoksemisen tarvetta 
ja intoa. Silti jokainen meistä on syntynyt juoksemaan. Piilos-
sa olevaa juoksutaitoa voidaan aina elvyttää iästä ja olemuksesta 
huolimatta. Kysymys on enemmän motivaatiosta kuin fyysisistä 
ominaisuuksista. Alussa on toki oltava varovainen, varsinkin jos 
fyysinen kunto on ehtinyt jo rapistua pahasti. Selvästi ylipainoisil-
le, korkeasta verenpaineesta tai sydänvaivoista kärsivälle ihmisille 
juokseminen voi olla jopa hengenvaarallista, ja heidän on neuvo-
teltava lääkärin kanssa ennen juoksuharrastuksen aloittamista. 

Juoksijoiden kirjava joukko voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne juoksijat, joilla 
ei ole hyviä fyysisiä juoksuominaisuuksia, mutta heillä on korkea 
motivaatio. Kyseiset juoksijat ovat enemmistönä juoksukoulujen 
ja urheiluseurojen ryhmissä. Heistä ei juuri koskaan tule huippu-
juoksijoita, mutta rakkaus lajiin säilyy lähes ikuisesti. Toiseen ryh-
mään voidaan laskea ne, joille luonto on antanut ”juoksijan kehon” 
ilman motivaatiota. Esimerkiksi Suomessa ei ole harvinaista, että 
koulujen juoksukilpailuja lähes harjoittelematta voittavat lapset 
eivät kuitenkaan kiinnostu juoksemisesta. He ovat enemmän kiin-
nostuneita erilaisista joukkuepeleistä, kun taas juoksuharjoitukset 
ovat heidän mielestään liian tylsiä ja rasittavia. Tällaisia lapsia voi-
daan toki yrittää saada kiinnostumaan juoksemisesta, mutta heistä 
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tuskin tulee huippujuoksijoita. Kolmas ryhmä on ihanteellinen 
juoksun kannalta. Se koostuu ihmisistä, joilla on sekä erinomaiset 
fyysiset ominaisuudet että korkea motivaatio. Parhaat kilpajuok-
sijat kuuluvat nimenomaan tähän varsin harvinaiseen ryhmään. 

Onnellinen on valmentaja, joka onnistuu löytämään kolman-
teen ryhmään kuuluvia lahjakkaita juoksijoita. Valmentajat ja 
juoksukoulujen vetäjät saavat kuitenkin usein työskennellä ensim-
mäiseen ryhmään kuuluvien ihmisten kanssa. Tässä suhteessa val-
mentajan rooli nousee esiin hyvin voimakkaasti. Hyvä valmentaja 
pystyy auttamaan rajojen saavuttamisessa, pystyy nostamaan ”ri-
man” maksimikorkeudelle. Onnistuneella valmennustyöllä pysty-
tään kehittämään ”lahjattomistakin” juoksijoista kansallisen tason 
tähtiä. 

Harjoitteluolosuhteet vaikuttavat myös siihen, ketkä aloittavat 
juoksuharrastuksen. Luonnonolot, harjoitustilat, taloudellinen 
tilanne, median huomio ja jopa lähimmäisten suhtautuminen 
harrastukseen voivat vaikuttaa ratkaisevasti yksilön valintaan. On 
paljon mukavampi harrastaa joukkuepelejä urheiluhalleissa kuin 
juosta ulkona pakkasessa tai loskassa. Tarvitaan tiettyä luonnetta ja 
sisua pystyäkseen harjoittelemaan karuissa oloissa päivästä toiseen 
ilman yleisön ja median huomiota ja kehumista. 

Milloin ja MitEn juoksua aloitEtaan?

Juoksun aloittaminen on varsin helppoa, eikä se vaadi suuria rahal-
lisia panostuksia. Tarvitaan vain juoksukengät ja perusurheiluvaat-
teet, ja sitten vain ”ovesta ulos ja juoksemaan”. Ei olekaan ihme, 
että puistot täyttyvät juoksevista ja hölkkäävistä ihmisistä varsinkin 
keväisin, pitkän talven jälkeen. Aurinkoiset ja lämpöiset kelit hou-
kuttelevat ihmisiä liikkumaan. Suomessa joka kevät useat sadat-
tuhannet ihmiset ostavat juoksuvaatteita ja lähtevät juoksupoluil-
le hävittämään talvella hankkimiansa kiloja. Samalla tavalla kuin 
kärpäset heräävät kevätauringossa ja ilmestyvät näkyviin, pääsevät 
ihmisetkin pois sisätiloista ja lähtevät liikkeelle. Ja aivan samalla 
tavalla kevätkärpästen pian kuollessa, vähenee pian myös ”kevät-
juoksijoiden” määrä. Kesällä juoksuharrastajia on jo huomattavasti 
vähemmän kuin keväällä. Tällainen ”kärpäsilmiö” toistuu myös 
syksyn alussa, jolloin pitkien lomien jälkeen aletaan miettiä, mitä 
tehdä olutterasseilla ja grillijuhlissa hankituille kiloille.
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”Kärpäsjuoksijoille” juoksu tuo vain hetkellisen nautinnon, 
joka yleensä loppuu parin juoksulenkin jälkeen. Monet kuntoilijat 
lopettavat juoksuharrastuksen melko pian lihaskipujen, rasitus-
vammojen, huono kelin tai juoksemisen ”tylsyyden” takia. Useim-
mat aloittelijat joutuvat toteamaan parin lenkin jälkeen, kuinka 
tylsää ja kivuliasta juokseminen on. Pahimmissa tapauksissa liian 
raju aloitus saattaa johtaa jopa sairaalaan. Onneton ”kärpäsjuok-
sija” toteaa jällen kerran, ”ettei minusta ole juoksijaksi”, ja etsii 
mahdollisesti muita vaihtoehtoja kuntonsa parantamiseksi.

Juoksemisen viehätys ei tule hetkessä. Se vaatii kärsivällisyyttä 
ja työtä jopa enemmän kuin monet muut urheilulajit. Juoksuhar-
rastuksen aloittaneiden on hyväksyttävä se, että kivut voivat iskeä 
aika rajustikin. Tähän on yksi neuvo: älä tuomitse juoksemista it-
sellesi sopimattomaksi harrastukseksi heti ensimmäisten lenkkien 
jälkeen. Yritä sinnitellä ainakin muutaman viikon ajan.  Tärkeitä 
ominaisuuksia ovat kärsivällisyys, säännöllisyys ja johdonmukai-
suus. Kivut ovat luonnollisia, sillä kymmeniä vuosia lepotilassa 
olleet lihakset vaurioituvat juoksussa ja alkavat ”huutaa armoa”. 
Tavallisesti kivut häviävät ja jalat alkavat toimia vain muutamien 
lenkkien jälkeen. Kärsivällinen ihminen huomaa pian, että juoksu 
alkaa tuntua helpolta, ja hän pystyy nauttimaan vauhdista, maise-
mista ja juoksukavereiden seurasta.

Apuna juoksuharrastuksen alkuvaikeuksista ylitsepääsemises-
sä ovat juoksukoulut. Hyvin järjestetty juoksukoulu tarjoaa sekä 
neuvoja ja ohjeita fyysisten vaivojen välttämiseksi että hengistä 
tukea. Juoksukoulujen ensimmäisten harjoituksien aikana varsin 
usein kuulee kommentteja, joiden sisältö on lähes samanlainen: 
”Tätä ei olisi tehty yksin” tai ”On paljon helpompi lähteä lenkille 
porukassa”. Juoksukavereiden läsnäolo ja kannustus antaa paljon 
lisää voimia ja motivaatiota sekä auttaa jatkamaan juoksuharras-
tusta.

On myös erittäin tärkeää asettaa selkeä tavoite. Juoksukoululais-
ten yleisin vastaus kysymykseen ”Miksi olette täällä?” on: ”Koska 
haluan kohottaa kuntoani”.  Kunto toki nousee, mutta pelkästään 
”kunnon kohoaminen” ei riitä motivaatioksi juoksuharrastukselle. 
On oltava konkreettinen päämäärä. Se voi olla esimerkiksi mara-
ton- tai puolimaratontapahtuma, tai vaikkapa oman ennätyksen 
kohentaminen Cooperin testissä. Selkeä päämäärä pakottaa teke-
mään suunnitellut harjoitukset tietyssä aikataulussa ja helpottaa 
myös niiden ohjausta.
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kyMMEnEn nEuvoa juoksuharrastuksEEn

Aikuisten ihmisten, jotka aloittavat juoksuharrastuksen monen 
vuoden tauon jälkeen, on oltava hyvin varovaisia. Seuraavana on 
muutama vinkki aloittelijoille ja vähän kokeneemmillekin juoksi-
joille, jotta juoksuharrastuksen aloittaminen onnistuisi ilman suu-
rempia vaivoja ja pettymyksiä.

 
Aloita rauhallisesti, kävele reippaasti tai hölkkää 5–10 mi-
nuuttia ennen varsinaisen juoksemisen aloittamista ja tee 
lämmitteleviä liikkeitä sekä lyhyitä venyttelyjä.

Ensimmäisten viikkojen aikana voit vuorotella juoksua ja 
kävelyä. Tee ”juoksu – kävely – juoksu” -lenkkejä eli ns. 
”intiaanijuoksua”. Hölkkää pari minuuttia, kävele reip-
paasti seuraavat pari minuuttia ja sitten taas hölkkää jne. 
Pidennä juoksuosuuksia ja vastaavasti lyhennä kävelypät-
kiä jokaisella lenkillä. Jatka näin, kunnes alkaa tuntua sil-
tä, että jaksat juosta useamman minuutin kerrallaan.

Säännöllisyys on tärkeää. Juokse ainakin kolme kertaa vii-
kossa hyötyäksesi harjoittelusta.

Anna aikaa palautumiselle. Mikäli juoksuharrastus on si-
nulle uusi, älä juokse parin ensimmäisen kuukauden aika-
na kahtena peräkkäisenä päivänä. Näin annat lihaksille ja 
jänteille mahdollisuuden sopeutua uuteen harrastukseen. 
Rytmi ”työ–lepo” säilyy myös silloin, kun pystyt harjoit-
telemaan lähes joka päivä. Pidempien tai kovempien har-
joitusten jälkeen on aina vuorossa joko lepopäivä tai vaih-
toehtoisesti hyvin kevyt harjoitus.

Muista, että liian kova vauhti on yleisin alkavan juok-
suharrastuksen ”lopettaja”. Pidä vauhti sopivana omalle 
kunnollesi, äläkä juokse liian lujaa. Kuten sanalaskussa 
sanotaan: ”Älä leiki sankaria”. 

1

2

3

4

5
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Juokse ajan, älä matkan mukaan. Tee juoksusuunnitelma, 
jossa pidennetään hiljalleen juoksuaikaa kilometrien kah-
mimisen sijaan. Ole kärsivällinen juoksuaikaa lisätessäsi. 
Ota ohjelmaasi myös yksi kestoltaan muita pidempi har-
joitus.

Juokse kavereiden kanssa. Mene vaikka juoksukouluun. 
Näin pysyt helpommin tavoitteessasi, eikä tekosyille jää 
tilaa.

Aseta selkeä tavoite. Suunnittele vaikka tietyn puolimara-
tonin tai maratonin juoksemista. Kun on olemassa tarkka 
päämäärä, onnistuu harjoitusohjelman suunnittelu myös 
paljon paremmin.

Kuuntele kehoasi. Valmentajan laatima ohjelma ei ole ”Ju-
malan sana”. Jos kovan harjoituksen alussa tuntuu, että 
olet hyvin väsynyt, kevennä harjoitusta. Muista kuitenkin, 
että alkuväsymys voi hävitä harjoituksen edetessä ja alku-
verryttelyn jälkeen tulee taas hyvä vire.

Nauti juoksemisesta. Vaikka juokseminen voi alussa tun-
tua hikiseltä ja kivuliaaltakin, säännöllisen harjoittelun 
jatkuessa huomaat pian kuntosi kasvaneen ja juoksun al-
kaneen tuntua mukavalta. Elimistö voi jopa vaatia lenkille 
pääsemistä. Huolehdi siitä, että lenkkisi pysyvät miellyt-
tävinä ja hauskoina. Etsi erilaisia juoksureittejä.  Juokse 
joskus aamulla ja joskus taas illalla. Puurtaminen on vä-
lillä välttämätöntä, mutta nauti siitä, että jokaisen lenkin 
jälkeen olet ”voittaja”. Muista myös palkita itsesi silloin 
tällöin esimerkiksi uudella juoksuvaatteella. 

6

7
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lapsEt ja kEstävyysjuoksu

Yleisesti todetaan, että kestävyysjuoksu on aikuisten laji. Tämän 
huomaa vaikkapa siitä, että Suomessa harvoin näkee juoksevia 
kouluikäisiä tyttöjä ja poikia lenkkipoluilla tai kaduilla. Kestävyys-
juoksun lajinomaiset harjoitukset vaativat paljon yksilöllistä ja pit-
käaikaista työtä, joten nuoren juoksijan on oltava valmis harjoit-
telemaan myös yksin ja usein vielä vaihtelevissa olosuhteissa. Ur-
heiluseurat tarjoavat toki yhteisharjoituksia, mutta niiden määrä ei 
yleensä ole riittävä. Lasten on vaikea lähteä juoksemaan pimeyteen 
ja kylmyyteen samalla, kun heidän kaverinsa pelaavat sählyä läm-
pimässä salissa. Kestävyysjuoksu vaatii erityistä luonnetta ja kykyä 
tehdä kovaa työtä yksin. Nykyisissä suomalaisissa elinolosuhteissa 
tällainen kyky kehittyy suhteellisen harvoin.

Varsinaisia kestävyysjuoksuharjoituksia ei toki kannata aloittaa 
liian varhaisessa iässä. Juoksemisen ”tylsyys” saattaa aiheuttaa lap-
sille pysyvän inhon lajia kohtaan. Lapsille, jotka aloittavat yleis-
urheiluseuroissa noin 5–7-vuotiaina, täytyy järjestää mahdolli-
simman hauskoja harjoituksia. Tärkeintä on, että lapsi kehittyy 
monipuolisesti, pystyy hallitsemaan omaa kehoaan ja tutustumaan 
yleisurheilun eri lajeihin. Itse asiassa ihanteellisin vaihtoehto olisi, 
jos pienet lapset harjoittelisivat ensin telinevoimistelua. Vuoden 
pari kestänyt telinevoimisteluharrastus kehittää erinomaisesti ke-
honhallintaa ja lihaskuntoa. Vahvat lihakset ja hyvä koordinaatio 
luovat vankan pohjan myös juoksuharjoituksille.

Nuoren keho kehittyy erityisen nopeasti 12–15 -ikävuosien aika-
na. Kyseisten ikävuosien aikana vammautumisen riski on varsin suu-
ri myös kestävyysjuoksuharjoittelussa. Teini-ikäisten nuorten luusto 
ja lihakset eivät ole valmiita suorittamaan pitkäkestoisia lenkkejä tai 
kovia intervalliharjoituksia. Silloin on järkevämpi vahvistaa nuorten 
yleiskuntoa sekä kehittää nopeutta ja lihasvoimaa. Lihaskuntohar-
joitteet, koordinaatioliikkeet, nopeusharjoitukset ja erilaiset pelit 
ovat olennainen osa nuorten kestävyysjuoksijoiden harjoittelua.

Toisaalta liian pitkä jarruttelu lajinomaisissa harjoituksissa ja 
pelko liian aikaisesta erikoistumisesta voi tuhota lupaavan nuoru-
kaisen urheilu-uran. ”Säästäväisesti” harjoitelleet nuoret huomaa-
vat pian, että heidän tuloksensa eivät kehity samalla tavalla kuin 
heidän ”täysillä” harjoittelevilla kilpakumppaneillaan.  Jatkuvat 
häviämiset kilpailuissa saattavat sammuttaa juoksuinnon koko-
naan ja seurauksena on harrastuksen lopettaminen. 
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Suomessa puhutaan usein siitä, etteivät lapset saa harjoitella 
fyysisesti paljon, koska kasvavan lapsen keho ei kestä kovia ra-
situksia. Väite on johtanut siihen, että suomalaiset lapset eivät 
kehity urheilussa, eivätkä opi tekemään kovaa työtä. Vielä viime 
vuosisadan lopussa kukaan ei ollut huolissaan lasten liiallisesta 
harjoittelusta. Silloin jo 12–13-vuotiaat tekivät koviakin juoksu-
harjoituksia. Tällaiselle harjoittelulle pohjana toimi lasten runsas 
päivittäinen liikkuminen. Ihmislajin fysiologia ei ole muuttunut 
miksikään parinkymmenen vuoden aikana. Voidaankin olettaa, 
että myös nykyään lapset pystyvät harjoittelemaan kovaa. Onnek-
si viime vuosien aikana on alkanut keskustelua siitä, että lapset 
voivat harjoitella kovempaa ja nuoret urheilijat jaksavat harjoitella 
kaksikin kerta päivässä.

Tavallisesti urheilijat, jotka aloittivat kestävyysjuoksuharrastuk-
sen 12–15-vuotiaina, saavuttavat parhaita tuloksia noin kymme-
nen vuoden harjoittelun jälkeen. Näiden vuosien aikana on edet-
tävä johdonmukaisesti ja kehitettävä erilaisia juoksuominaisuuksia 
yksi toisensa jälkeen. Ikävuodet 12–15 ovat erittäin oivallista aikaa 
nopeuden ja juoksuvoiman kehittämiselle. Silloin myös rakenne-
taan oikeaa juoksutekniikkaa. Lapset oppivat uusia liikkeitä hy-
vin nopeasti, joten juoksutekniikan mahdolliset virheet pystytään 
korjaamaan ilman suuria vaikeuksia. Virheet juoksutyylissä taas 
saattavat hidastaa juoksua ja aiheuttaa kohtalokkaitakin vammoja.
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Harjoittelun 
perusteet

oikEa rytMitys kEhittää

Kaiken fyysisen harjoittelun pohjana toimii adaptaatio eli sopeu-
tuminen. Sopeutumiskyky on elintärkeä ominaisuus planeettam-
me kaikille olennoille. Jokainen eliö pyrkii olemaan sovussa elin-
ympäristönsä kanssa. Sopeutumiskyky tarkoittaa yksinkertaisesti 
sitä, että jokainen elävä olento pystyy kehittämään uusia biologisia 
ominaisuuksia, jotka auttavat sitä pysymään hengissä elinympä-
ristön muutoksista huolimatta. Ihmiskehokin sopeutuu nopeasti 
rasituksiin, jos ne vain ovat kohtuulliset.

Esimerkkinä voidaan esittää sopeutumista kovaan fyysiseen 
työntekoon. Jos henkilö ei ole tottunut käyttämään kirvestä ja 
hän joutuu tekemään halkoja vaikkapa pari tuntia, seurauksena 
on melko varmasti ärtyneet kämmenet ja jopa vetiset rakkulat. Jos 
halontekijä jatkaa työtään innokkaasti seuraavanakin päivänä, rak-
kulat saattavat muuttua verirakoiksi, jolloin on pakko pitää taukoa 
kirveen käytöstä. Mutta jos hän hoitaa ärtyneitä paikkoja ja käyt-
tää kirvestä maltillisesti, muuttuu hänen kämmenensä iho kovaksi 
jo muutaman päivän kuluttua. Kämmenien vahvistunut iho suo-
jelee ihoa hanskojen tavoin.

Urheiluharjoituksien tuloksia voidaan verrata edellä esitettyyn 
esimerkkiin. Harjoittelun tehoa ja etenemistä kannattaa suunni-
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tella niin, ettei tulisi ”verisiä rakkuloita”, eli vammoja. Maltilli-
sesti ja säännöllisesti harjoittelussa etenevä juoksija huomaa pian, 
että hän pystyy lisäämään harjoittelun määrää ja tehoa, ja hänen 
kehonsa vain ”kovenee”. Näin ollen urheilussa sopeutumiskyky 
toimii mekanismina, jonka avulla rakennetaan kovaa kuntoa ja 
parannetaan fyysisiä ominaisuuksia. 

Kunto ei nouse harjoituksen aikana. Harjoitus ei kehitä, se 
vain kuluttaa kehon voimia ja jopa tuhoaa lihassoluja. Kovan 
fyysisen rasituksen aikana lihakset vaurioituvat, niihin tulee eri-
laisia mikrovammoja, hermosto väsyy ja energiavarastot tyhjene-
vät. Jokainen harjoitus on sekä fyysinen että psyykkinen stressi, 
johon keho reagoi vahvistamalla rasituksien alla olleita elimiä ja 
lihaksia.

Sopeutumisprosessi käynnistyy vasta varsinaisen harjoituksen 
jälkeen kehon ollessa lepotilassa. Levon aikana kunto palautuu, 
elimistö korjaa harjoituksen aikana saatuja vaurioita ja täydentää 
energiavarastoja. Keho pyrkii myös ennakoimaan mahdollisia tu-
levia rasituksia nostamalla fyysistä kuntoa aiempaa korkeammalle 
tasolle. Elimistö siis kompensoi ensin harjoituksen aiheuttamia 
”tuhoja”, jonka jälkeen vuorossa on vielä ns. superkompensaati-
on vaihe. Tässä vaiheessa kunto nousee entistä paremmalle tasolle. 
Nimenomaan superkompensaatio on prosessi, joka nostaa urhei-
lijan suorituskykyä.

KUVA 1. Harjoituksien optimaalinen rytmitys. 
Jokainen seuraava harjoitus alkaa superkompensaatiovaiheen huipulla.

A – harjoitus; B – palautus; C – superkompensaatio
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Voimien ja vaurioiden kompensaatioon tarvitaan aikaa. Liian 
lyhyt palautustauko harjoituksien välissä johtaa siihen, ettei eli-
mistö ehdi korjaamaan edellisen harjoituksen aiheuttamia vaurioi-
ta kokonaan, ja superkompensaatiovaihetta ei ehdi tulla ollenkaan. 
Seuraava harjoitus siis alkaa kehon vielä kärsiessä edellisestä har-
joituksesta, jolloin ihminen harjoittelee jatkuvassa väsymystilassa. 
Seurauksena ovat yleensä vammat tai totaalinen fyysinen ja psyyk-
kinen romahdus, jota kutsutaan ylikunnoksi.

KUVA 2. Liian usein pidetyt harjoitukset aiheuttavat kunnon laskua. 
Superkompensaation vaihe ei ehdi tulla. 

A – harjoitus; B – palautus.

Ylikuntoon ”syyllistyvät” tavallisesti liian ahkerat ja tunnolliset ur-
heilijat ja kuntoilijat, jotka pyrkivät harjoittelemaan ”täysillä” joka 
päivä. Kun urheilija huomaa, että hänen tuloksensa eivät kasva 
kovasta harjoittelusta huolimatta, pyrkii hän lisäämään harjoitte-
lun tehoa ja määrää entistä enemmän. Vaikka urheilija tarvitsisi pi-
kemminkin lepoa, ei hän voi levätä, koska lepoa pidetään taantu-
misen merkkinä. Tästä muodostuu kierre. Lopussa ”ylikierroksil-
la” harjoitteleva henkilö romahtaa sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Ylikunnon tavallisimmat oireet ovat suorituskyvyn lasku, voi-
mattomuus, lihasarkuus, hikoilu, rytmihäiriöt, heikentynyt unen-
saanti, huono ruokahalu, kohonnut leposyke, korkea tai liian ma-
tala palautumissyke ja masennus. Tilanne on varsin vaarallinen, 
sillä pahimmassa tapauksessa se saattaa aiheuttaa vakavia sydän-
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vaivoja ja jopa kuoleman. Pahimmasta ylikuntotilasta pois pää-
seminen kestää yleensä pitkään, jopa useita vuosia. Lievässä yli-
kunnossa oleva urheilija taas sairastuu hyvin helposti ja altistuu 
vammoille. Siksi on erittäin tärkeää suunnitella harjoitukset niin, 
että elimistöllä on aikaa korjata treenien aiheuttamia vaurioita.

Jos taas harjoituksia pidetään liian harvoin, ehtii superkompen-
saation aiheuttama kuntotason koheneminen kadota ennen seu-
raavaa harjoitusta. Henkilön fyysinen kunto ehtii palata samalle 
tasolle, jolla se oli ennen harjoituksen alkua, ja kehitystä ei tapah-
du ollenkaan. Näin ollen rasituksen ja levon oikea rytmitys on 
erittäin tärkeä harjoitusprosessissa. Seuraava harjoitus kannattaa 
suunnitella niin, että se alkaa henkilön fyysisten ja psyykkisten 
voimien ollessa superkompensaation aiheuttamalla huipputasolla. 
Silloin harjoitellaan huippuvireessä, ja seuraava superkompensaa-
tion vaihe nostaa kuntoa vielä korkeammalle tasolle.

KUVA 3. Liian harvat harjoitukset eivät tuo tuloksia. 
A – harjoitus; B – palautus; C – superkompensaatio

yksilöllisyys ja Monipuolisuus

Juoksussa, kuten kaikissa muissakin yksilöurheilulajeissa, harjoit-
telun on oltava varsin yksilöllistä. Yksilöllinen ohjaaminen vaatii 
paljon työtä ryhmien kanssa työskenteleviltä ohjaajilta. Varsinkin 
juoksukoulussa, johon yleensä kokoontuu eri-ikäisiä ja fyysisesti 
hyvin eritasoisia ihmisiä, harjoituksien suunnittelu on haastavaa. 
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Toiset pystyvät tekemään suhteellisen koviakin juoksutreenejä heti 
alusta lähtien, kun taas toiset tarvitsevat paljon aikaa pystyäkseen 
juoksemaan edes muutama sata metriä ilman taukoa. Sama juok-
suvauhti on toisille kevyt, kun taas toiset joutuvat ponnistelemaan 
kunnolla pysyäkseen perässä. Lisäksi palautuminen harjoituksien 
jälkeen tapahtuu toisilla ihmisillä nopeammin kuin toisilla. Mitä 
vanhempi juoksija sitä enemmän aikaa hän yleensä tarvitsee pa-
lautumiseen. Myös nuorten urheilijoiden kanssa työskentelevän 
valmentajan on otettava huomioon jokaisen valmennettavan hen-
kilökohtaiset ominaisuudet. Lasten luonnollinen fyysinen kehitty-
minen ei tapahdu kaikilla samassa tahdissa, ja he kehittyvät myös 
urheilussa eri tahdissa.

Tyypillinen virhe, johon monet juoksuharrastusta aloittavat 
kuntoilijat sortuvat, on mekaaninen harjoitusohjelmien kopiointi 
internetistä tai juoksukirjoista. Julkaistuista ohjelmista on kieltä-
mättä apua, mutta niissä on paljon vaarojakin. Henkilökohtai-
suuden periaate edellyttää järjen käyttämistä harjoitusohjelmien 
kopioinnissa. Esimerkiksi kuntoilija, joka yrittää kopioida Emil 
Zatopekin rajut harjoitukset, päätyy todennäköisesti lääkärin vas-
taanotolle. On turha yrittää harjoitella kuten kenialaiset juoksijat 
ilman kenialaisjuoksijoiden fyysisiä ominaisuuksia ja olosuhtei-
ta. Julkaistuista harjoitusohjelmista saa vinkkejä, ja niitä voidaan 
käyttää runkona muun muassa harjoittelun tehon ja muodon 
rytmityksessä. Konkreettinen ohjelma on laadittava niin, että jo-
kaisesta harjoituksesta on mahdollisimman paljon hyötyä kullekin 
juoksijalle.

Säännöllisyyden ja henkilökohtaisuuden lisäksi juoksuharjoi-
tuksien on oltava lajinomaisia. Lajinomaisuuden periaate tarkoit-
taa sitä, että jos halutaan saada tuloksia jossakin lajissa, on har-
joiteltava nimenomaan tätä lajia. Sanonta ”juoksua harjoitellaan 
vain juoksemalla” pitää osittain paikkansa. Juoksutaitoa ei pysty 
kehittämään kovin pitkälle pyöräilemällä tai hiihtämällä, vaikka 
nämä lajit kehittävät aika lailla samanlaisia fyysisiä ominaisuuksia 
kuin kestävyysjuoksu.

Lajinomainen harjoittelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että juok-
sijan on harjoiteltava vain ja ainoastaan juoksua. Juokseminen vaa-
tii lihasvoimaa, liikkuvuutta, ketteryyttä ja koordinaatiota, joten 
lihaskunto-, koordinaatio- tai jopa joogaharjoitukset ovat tärkeitä 
myös juoksijoille. Kestävyysharjoittelussa näiden osuus on kuiten-
kin suhteellisen pieni. Hiihto ja pyöräily ovat erinomaisia juoksun 
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korvaavia harjoitusmuotoja, mutta ne eivät täysin korvaa juoksu-
harjoittelua. Korvaavia harjoitusmuotoja voi käyttää esimerkiksi 
silloin, kun halutaan lepoa juoksusta, esimerkiksi syksyllä ns. yli-
menokauden aikana. Jotkut kuntoilijat lopettavat juoksuharjoit-
telun talven ajaksi kokonaan kuntoillakseen hiihtämällä. Hiihtä-
minen ylläpitää juoksukuntoa tietyllä tasolla, mutta ei kehitä sitä. 
Yleensä ”hiihtäjät” ovat keväällä huomattavasti huonommassa 
juoksukunnossa kuin heidän talvellakin juoksevat kaverinsa.

Juoksuharjoituksien on oltava monipuolisia ja erilaisia. Jos kun-
toilija juoksee kolme kertaa viikossa 10 kilometriä aina samalla 
vauhdilla, saavuttaa hän vain tietyn kuntotason, jonka jälkeen 
kunto ei enää kehity. Kehitystä ei myöskään tapahdu juoksemalla 
kerran tai pari viikossa samat intervallit samalla vauhdilla ja samal-
la palautuksella. Monipuolisuutta ja lisää tehoa juoksuharjoituk-
siin saadaan seuraavilla keinoilla: 

1) lisäämällä harjoituskertoja; 
2) lisäämällä intervallivetojen määrää harjoituksessa; 
3) lisäämällä intervallivetojen tai lenkkien pituutta; 
4) nostamalla vetojen tai lenkkien vauhtia; 
5) lyhentämällä palautusaikaa vetojen välissä. 

Jokainen edellä mainittu muutos tai niiden yhdistelmä kehittää 
tietynlaisia ominaisuuksia ja nostaa juoksijan kuntoa korkeam-
malle tasolle.

Lapsille ja aloittelijoille suositellaan vähintään kolme juoksu-
harjoituspäivää viikossa. Yksi tai kaksi juoksuharjoitusta viikossa 
on liian vähän, sillä silloin edellä mainittu superkompensaation 
mekanismi ei toimi, eivätkä tulokset parane. Täytyy myös muistaa, 
että liian nopea kilometrimäärän nostaminen voi aiheuttaa vam-
moja. Harjoitusmuutoksia kannattaa tehdä silloin, kun juoksijan 
fyysinen kunto on tasoittunut edellisen muutoksen jälkeen. Taval-
lisesti muutoksen vaikutus ilmenee selkeästi kahdesta kolmeen vii-
kon aikana. Yleinen periaate on se, että harjoitellaan samalla tasol-
la noin kolme viikkoa, ja vasta sitten harjoituksien tasoa voidaan 
hieman nosta. Juoksijoiden keskuudessa kolmen viikon jaksotus 
on erittäin suosittu. Tavallisesti silloin tehdään kovaa työtä kaksi 
viikkoa, ja kolmas viikko on ns. kevyt viikko, jolloin harjoituksien 
tehoa pudotetaan. Näin elimistö saa sille tarpeellisen levon ja val-
mistautuu seuraavan jakson koviin harjoituksiin.



25

Harjoitustehon nostaminen on tehtävä varovaisesti, sillä kas-
vavat rasitukset voivat aiheuttaa vammoja. Tehoa ei voida nostaa 
loputtomiin, sillä jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen oman 
elimistönsä ominaisuuksista riippuvainen fyysinen tasoraja. Toisin 
sanojen luonto tulee vastaan. Kuten edellä mainittiin, ”juhta” ei 
pysty kehittymään ”ravuriksi”. Liian innokkaiden juoksuharrasta-
jien joskus yrittämä taistelu luontoa vastaan aiheuttaa yleensä vain 
pettymyksiä ja vammoja. 

Etenkin nuoret urheilijat luulevat usein, että he pystyvät kehit-
tämään kuntoaan lisäämällä harjoituksien määriä ja tehoa. Hei-
dän ajattelutapansa on yksinkertainen: ”minun täytyy juosta vielä 
enemmän ja nopeammin saavuttaakseni parempia tuloksia”. Kysei-
nen ajattelutapa on liian yksinkertainen. Jos juoksukunto nousisi 
vain lisäämällä juoksukilometrien määriä ja juoksunopeutta, olisi 
valmentaminen varsin helppoa. Tavallisesti tällainen harjoituslinja 
johtaa vain vammoihin tai ylikuntoon. Harjoituksien monipuo-
listaminen on välttämätöntä sellaisessakin ”yksinkertaisessa” lajissa 
kuin juoksu. On kannattavaa käydä välillä punttisalilla katsomassa 
voimailijoiden harjoittelua, jalkapalloharjoituksissa ”vakoilemassa” 
jalkapalloilijoiden ketteryys- ja nopeusharjoitteita sekä etsiä uusia 
keinoja kehonhallinnan tai notkeuden parantamiseksi telinevoi-
mistelijoiden harjoituksista. Lihasvoima, ketteryys ja jalkojen liik-
kuvuus muodostavat ”kivijalan”, jonka päälle juoksukuntoa raken-
netaan. Jos ”kivijalka” on vahva, pystyy sen päälle rakentamaan hy-
vinkin korkean ”talon”. Heikolla fyysisellä pohjalla oleva ”talo” eli 
juoksukunto nousee vain tietylle tasolle, josta se sitten romahtaa.

Juoksukunto ei nouse jatkuvasti ja tasaisesti, vaikka harjoitus-
prosessi olisi suunniteltu ja toteutettu hyvin. Mitä parempi kunto 
on, sitä hitaammin se yleensä kehittyy. Ilmiö on yleinen lasten ja 
nuorten urheilijoiden kehityksessä. Nuori ja innokas juoksija rik-
koo jatkuvasti ja suhteellisen helposti omia ennätyksiään urheili-
jauransa alkuvaiheessa. Iän myötä jokaisen ennätyksen saavutta-
minen vaatii huomattavasti enemmän työtä. Luonnollinen lah-
jakkuus voi joskus olla haitaksikin nuorille urheilijoille. Lahjakas 
nuori, joka on tottunut voittamaan pienellä harjoittelulla, yllättyy 
tuloskehityksen pysähtyessä. Koska kovat harjoitukset ovat hänelle 
tuntemattomia, on niiden aloittaminen vaikeaa, ja lopettaminen 
on silloin hyvin lähellä. Näin ollen valmentajien kannattaa totut-
taa lahjakkaatkin lapset tekemään kovia harjoituksia halutessaan, 
että nuoren urheilijan ura jatkuu mahdollisimman pitkälle.
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Myös aikuisten keskuudessa innokkaiden juoksukoululaisten 
juoksukunto kehittyy hyvin nopeasti. Jo parin kuukauden sään-
nöllisellä harjoittelulla saadaan varsin huomattavia tuloksia.   mo-
net harrastajat eivät osaa edes kuvitella ennen juoksukoulua, miten 
pitkiä matkoja ja millä vauhdilla he pystyvät juoksemaan. Koke-
neet juoksijat kuitenkin tietävät, että samanlaisia harppauksia ei 
voida saavuttaa jatkuvasti.
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Mitä ja miten 
harjoitellaan?

aEroBista ja anaEroBista harjoittElua

Mikä on juoksun tarkoitus? Yksinkertaisesti sanottuna tarkoituk-
sena on päästä paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti, 
vaivattomasti ja ilman apuvälineitä. Lyhyellä matkalla tämä lähes 
onnistuu pelkällä nopeudella, mutta matkan pidentyessä vaadi-
taan yhä enemmän myös kestävyyttä. ”Montako kilometriä juok-
set viikossa?” on hyvin tyypillinen kysymys kestävyysjuoksijoiden 
ja juoksuharrastajien keskuudessa. Vastaus tähän kysymykseen an-
taa kuitenkin hyvin yksipuolisen kuvan vastaajan juoksukunnosta.

Kuten monissa muissakin asioissa myös juoksuharjoittelussa 
ratkaisevaa on laatu eikä määrä. Ei ole häpeä, jos aloittelija juoksee 
”vain” kolmisenkymmentä kilometriä viikossa ja hänen viikoittai-
nen ”pitkä lenkkinsä” on ”vain” kymmenen kilometriä. Hitaalla 
juoksijalla matka kestää pidemmän ajan, hän ottaa enemmän as-
kelia ja käyttää enemmän energiaa. Kuntomaratoonarit, jotka vii-
pyvät maratonmatkalla jopa kuusi tuntia, ansaitsevat kunnioitusta 
yhtä hyvin kuin kärkijuoksijat. Heidän suorituksensa riippuvat 
paljon peruskestävyydestä ja kyvystä tehdä suhteellisen matalate-
hoista työtä todella pitkään.

Henkilöt, jotka harrastavat kestävyysjuoksua, ovat tottuneet 
pitkäkestoisiin rasituksiin. Pitkäkestoisuus ei välttämättä tarkoita 
sitä, että juoksu kestää useita tunteja. Toistakymmentä minuuttia 
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kestävä kovavauhtinen 3000 metrin juoksu lasketaan myös kestä-
vyysjuoksuksi samalla tavoin kuin maratonjuoksu. Selvää on, että 
kilpailut 3000 metrillä tai 5000 metrillä juostaan eri tavalla kuin 
maratonit. Selvää on myös, että hieman yli kaksi tuntia matkal-
la viipyvät huippumaratoonarit, juoksevat eri rasitusalueella kuin 
viiden tunnin ”hölkkääjät”. Lyhyemmät kestävyysjuoksumatkat 
juostaan kovalla teholla alusta lähtien, kun taas kuntoilijoiden ma-
ratonjuoksussa ”maltti on valttia”, ja koko matka hölkätään. Näin 
ollen käsite kestävyysjuoksu sisältää varsin eripituisia ja -vauhtisia 
juoksumatkoja, jotka voidaan jakaa kahteen perusryhmään eli ae-
robisiin ja anaerobisiin juoksuihin.

Aerobiset juoksut suoritetaan rasitustasolla, joka sijaitsee ns. ae-
robisen ja anaerobisen kynnyksen välissä. Aerobinen kynnys on 
rajasyke tai juoksuvauhti, jonka ylittyessä lihakset alkavat tuottaa 
maitohappoa osana energiantuotantoa. Silloin maitohappopitoi-
suus nousee elimistössä perustasoa korkeammalle. Maitohappoa 
muodostuu kuitenkin vielä sen verran vähän, että elimistö ky-
kenee poistamaan sitä, ja sen vaikutus jää vähäiseksi. Aerobisen 
kynnyksen syke on useimmiten noin 140–160 lyöntiä minuutissa, 
mutta se on hyvin yksilöllistä.

Anaerobinen kynnys on taas rajasyke tai juoksuvauhti, jota suu-
remmalla teholla lihakset tuottavat enemmän maitohappoa kuin 
elimistö kykenee poistamaan. Aloitteleva juoksija pystyy juokse-
maan anaerobisen kynnyksen tasolla tai sen lähellä vain muuta-
man minuutin verran. Huippumaratoonarit taas juoksevat mara-
toneja hyvin lähellä omia anaerobisia kynnyksiään. Juoksijat, jotka 
kilpailevat keskipitkillä matkoilla eli 800 ja 1500 metrin juoksuis-
sa, joutuvat lähes koko ajan juoksemaan anaerobisen kynnyksen 
alueella tai sen yläpuolella. Hyvä merkki anaerobisen kynnyksen 
ylittämisestä on kyky puhua. Kun juoksija ei pysty enää puhu-
maan edes puuskuttaen, tarkoittaa tämä yleensä sitä, että anaero-
binen kynnys on ylitetty.

Suomalaisessa kestävyysharjoitteluopissa puhutaan kestävyyden 
kolmesta eri osa-alueesta, joita harjoitellaan pääosin aerobisella ta-
solla. Osa-alueet ovat peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimi-
kestävyys. Lisäksi on vielä yksi kestävyyden osa-alue, ns. nopeus-
kestävyys, jota kehitetään anaerobisilla harjoituksilla. Kuntojuok-
sijat harjoittelevat eniten peruskestävyyden osa-alueella, kun taas 
kilpajuoksijat usein harjoittelevat myös anaerobisen kynnyksen 
lähellä tai sen yläpuolella. Kuntoilijoidenkin kannattaa harjoitella 
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mahdollisimman monipuolisesti ja lisätä erilaisten kestävyysosa-
alueiden harjoituksia kunnon kasvaessa. Lasten ja junioreiden har-
joituksissa on alusta alkaen otettava huomioon kaikki kestävyyden 
osa-alueet.

pEruskEstävyydEn pitkät lEnkit

Jokaisen juoksuharrastajan on rakennettava peruskuntotasoaan, 
jotta juoksuharrastus ei loppuisi johonkin vammaan heti alkuvai-
heessa. Riippumatta siitä, onko juoksija jo kokenut urheilija tai 
vasta aloittanut kuntoilija, kukaan ei pysty kehittymään ilman pe-
rustasoa. Peruskestävyys luo pohjan erikoiskestävyysharjoittelulle. 
Kokeneet juoksijat rakentavat peruskestävyyttään syksyn ja alku-
talven aikana, kun taas keväällä heidän harjoituksiensa painopiste 
siirtyy vauhti- ja maksimikestävyyden kehittämisen puolelle.

Peruskestävyyttä (PK) kehitetään monella tavalla. Perinteisin 
tapa on matalatehoinen ja pitkäkestoinen juoksu. Peruskestä-
vyysharjoituksien tavoitteena nostaa aerobista kynnystä, vahvistaa 
jalkoja ja parantaa ns. hapenottokykyä. Happi on tärkeä osa-alue 
energiantuotannossa, ja sen saanti lihaksiin riippuu keuhkojen ja 
sydämen tilavuudesta ja toiminnasta, kapilaarien eli hiusverisuo-
nien verkoston tiheydestä sekä veren punasolujen eli hemoglobii-
nin määrästä. Aerobiset harjoitukset kehittävät mm. keuhkojen 
toimintaa ja tilavuutta sekä kasvattavat kapilaarien määrää. Näin 
lihassolut saavat enemmän verta ja sen mukana happea. Korkea 
hapenottokyky tarkoittaa sitä, että elimistö saa juoksun aikana 
enemmän ”polttoainetta”, ja se pystyy myös poistamaan kuona-
aineita hyvin tehokkaasti.

Tärkeä energianlähde, jota keho käyttää hyvin aktiivisesti pe-
ruskestävyysharjoittelun aikana, on rasva. Rasvanpolttomekanis-
mikin kehittyy ennen kaikkea pitkien matalatehoisten juoksulenk-
kien aikana. Tällä on suuri merkitys muun muassa laihduttajille. 
Hapenottokyvyn ja rasvanpolttomekanismin kehittämisen lisäksi 
peruskestävyyslenkit toimivat huoltavina harjoituksina silloin, 
kun ne eivät kestä liian pitkään. Kovien harjoituksien aiheuttamat 
lihasvauriot paranevat niiden aikana nopeammin kuin lepotilas-
sa, koska aineenvaihdunta kiihtyy. Tällaisten harjoituksien aikana 
hermolihasjärjestelmä ei ehdi rasittua, ja kuona-aineet poistuvat 
lihaksista lähes kokonaan.
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Kuinka paljon rauhallisia peruskestävyyden lenkkejä täytyy 
juosta? Tähän kysymykseen on vaikea vastata. Henkilökohtai-
suuden harjoitusperiaate vaatii henkilökohtaista ohjausta tässä-
kin suhteessa. Toisille riittää tunnin pituinen juoksulenkki, kun 
taas huippumaratoonarit tarvitsevat jopa kolmen tunnin lenkkejä 
peruskestävyyden parantamiseksi. Pitkäkestoiset lenkit vaativat 
kestäviä niveliä ja jänteitä, joten harrastuksen alkuvaiheessa olevia 
juoksijoita on varoitettava mahdollisista vammoista.

PK -lenkeissä ei kannata ryhtyä ”keräämään” kilometrejä. Hy-
vin yleinen virhe, johon kokeneetkin juoksijat joskus sortuvat, on 
juosta hitaita lenkkejä liian nopeasti ja nopeiden juoksuharjoituk-
sien juokseminen liian hitaasti. Toisaalta liian hidas vauhti pitkäl-
lä lenkillä ei myöskään kehitä, vaan väsyttää ja ”jumittaa” jalkoja. 
Tärkeää on, että pitkät lenkit juostaan omalla vahdilla eli vauhdilla, 
joka vastaa henkilön juoksutasoa. Apuna tässä voi olla sykemittari. 
Tavallisesti PK -lenkit juostaan sykealueella, joka on noin 50–70% 
maksimisykkeestä. Joskus puhutaan jopa kahdesta PK -harjoitus-
muodosta eli harjoituslenkeistä, joita tehdään hyvin matalalla syk-
keellä jopa aerobisen kynnyksen alapuolella, ja lenkeistä, joita juos-
taan lähellä aerobista kynnystä tai hieman sen yläpuolella.

Juoksukouluissa maratonaarit ja kuntoilijat tekevät usein ns. 
”pitkän lenkin” kerran viikossa. Tavallisesti tämä tapahtuu viikon-
loppuna. Voidaan suositella säännöksi, että pitkän lenkin pituu-
den on noin 25–30% viikon kilometrimäärästä tai juoksuharjoi-
tuksien viikkoajasta. Esimerkiksi jos kokenut juoksija juoksee 100 
kilometriä viikossa, voi hänen pitkän lenkkinsä pituus olla 25–30 
kilometriä. Kuntoilijalle, joka pystyy juoksemaan noin 50 kilo-
metriä viikossa, voidaan suositella noin 12–15 kilometrin pituis-
ta pitkää lenkkiä. Joka tapauksessa ajallisesti pitkä lenkki ei saisi 
kestä enemmän kuin 2,5–3 tuntia. Muutenkin harjoitusohjelmia 
on suunniteltava niin, että noin 80–85% kaikista harjoituksista 
tapahtuu peruskuntotasolla eli suhteellisen matalalla teholla.

vauhtikEstävyyttä vEdoilla ja 
vauhtilEikittElyillä

Juoksijoiden keskuudessa on tapana sanoa ”matka ei tapa, mutta 
vauhti tappaa”. Joskus tähän lisätään vielä, että ”vauhti tappaa vain 
sellaisia, joilla vauhtia ei ole”. Toisin sanoen juoksukilpailuissa ei 
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päästä kovin pitkälle pelkällä peruskestävyydellä. Hitaita kilomet-
rejä kahmiva juoksija pystyy etenemään samalla vauhdilla tunnista 
toiseen. Kyseisiä juoksijoita nähdään paljon Suomessakin viime 
vuosina suuren suosion saaneissa ultrajuoksuissa. Ultrajuoksijat 
etenevät ”hitaasti, mutta varmasti” jopa satoja kilometriä, mutta 
he eivät menesty kovin hyvin perinteisissä kestävyysjuoksukilpai-
luissa.

Menestyminen ratakilpailuissa, puolimaratonilla ja maratonilla 
vaatii peruskestävyyden lisäksi myös muiden kestävyysalueiden ke-
hittämistä. Menestymiseen tarvitaan ominaisuuksia, joiden avulla 
pystytään ylläpitämään juoksuvauhtia. Tässä suhteessa vauhtikes-
tävyyden (VK) kehittäminen on tärkeää. 

Vauhtikestävyysharjoitukset ovat jo selvästi rasittavia harjoi-
tuksia. Niitä suoritetaan rasitustasolla, joka sijaitsee aerobisen ja 
anaerobisen kynnyksen välissä. Sykkeen on oltava noin 70–90% 
maksimisykkeestä. Tavallisin keino kehittää vauhtikestävyyttä ovat 
juoksulenkit, joita juostaan ”tasaisen kovalla” (TV kova) vauhdilla. 
Käytössä ovat myös pitkät intervallit tai ylämäkivedot, joita juos-
taan pitkissä loivissa mäissä. Vauhtikestävyyttä kehitetään myös 
kilpailemalla suhteellisen pitkillä matkoilla. Esimerkiksi maasto- 
tai maantiejuoksut, joiden pituus on yleensä 5–10 kilometriä, ke-
hittävät vauhtikestävyyttä erinomaisesti.

VK -harjoittelulla pyritään nostamaan anaerobista kynnystä lä-
helle maksimisykettä ja kehitetään elimistön kykyä toimia kovalla 
teholla. Näissä harjoituksissa maitohapon määrä nousee korkealle, 
mutta keho kykenee vielä poistamaan sen lähes kokonaan. Ener-
giantuotanto siirtyy eniten hiilihydraattien puolelle. VK -harjoi-
tukset kehittävät mm. sydämen toimintaa, sillä kovalla sykkeel-
lä sydänlihakset vahvistuvat ja sydäntilavuus kasvaa. Näin ollen 
sydän pystyy pumppaamaan enemmän verta lihaksille. Lihakset 
saavat enemmän ”polttoainetta” ja myös kuona-aineiden poisto 
tehostuu. Samalla kehittyy kovaan rasitustilaan joutuva hermojär-
jestelmä. On erittäin vaikeaa pitää oikea juoksutekniikka erityises-
ti vauhtikestävyysharjoituksen loppuvaiheessa. Taistelu nousevaa 
väsymystä vastaan vaatii henkistä ponnistusta, joten tämäkin puoli 
vahvistuu.

Ihanteellinen kova TV -lenkki kestää noin 20 minuuttia. Ko-
keneet juoksijat voivat juosta jopa tunnin kestäviä kovavauhtisia 
lenkkejä. Vauhtikestävyyslenkit juostaan yleisesti sellaisella vauh-
dilla, jota juoksija pystyy pitämään noin 50–60 minuuttia aikana. 
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Kyseistä vauhtia kutsutaan kynnysvauhdiksi, koska silloin har-
joitellaan hyvin lähellä anaerobista kynnystä. Intervallien kesto 
vaihtelee kolmesta minuutista 15 minuuttiin. Palautukset vetojen 
välissä kestävät yleensä noin 1-3 minuuttia. Tyypillinen VK -in-
tervalliharjoitus on 4x1500m yhden minuutin palautuksella tai 
6–8x1000 m myös yhden minuutin palautuksella. Hitaimmat 
juoksijat voivat juosta lyhyempiäkin intervalleja, mutta yhden in-
tervallin kesto ei saisi olla kolmea minuuttia lyhyempi. 

Täytyy muistaa, että vauhtikestävyysharjoitukset tehdään aina 
kynnysvauhdin tasolla. Vaikka VK -intervalliharjoituksen alussa 
usein tuntuu siltä, että vauhti on liian hidasta, sitä ei saa silti nos-
taa. Varsinkin kokemattomat juoksijat usein erehtyvät tekemään 
alussa liian nopeita vetoja tai aloittavat VK -lenkin liian kovalla 
vauhdilla. Jos parin ensimmäisten vedon jälkeen tai parin alku-
kilometrin jälkeen vauhti alkaa hidastua, voidaan sanoa, että har-
joitus on epäonnistunut. Kannattaa siis olla maltillinen ja seurata 
vauhtia tarkasti, sillä liian nopea alku pilaa koko harjoituksen.

Maratonia varten harjoitteleville suositellaan myös lenkkejä, 
jotka juostaan kiihtyvällä vauhdilla. Harjoituksia suoritetaan siten, 
että alkuvaiheessa juostaan suhteellisen rauhallisesti, jonka jälkeen 
vauhtia nostetaan asteittain esimerkiksi jokaisen seuraavaan 20 
minuutin aikana niin, että viimeiset 20 minuuttia juostaan mara-
tonvauhdilla. Tällainen harjoitus antaa juoksijalle mahdollisuuden 
arvioida, miten hän kestää viimeiset kilometrit maratonkilpailus-
sa. Myös tasavauhtiset lenkit, joita juostaan maratonvauhdilla jopa 
parikin tuntia, kehittävät erinomaisesti maratoonareiden vauhti-
kestävyyttä. Tässä suhteessa hyvänä harjoitusmuotona toimivat 
puolimaratonkilpailut. 

Vauhtikestävyysharjoituksien hieman kevyempi muoto on ruot-
salaisten keksimä fartlek eli vauhtileikittely (VL). Vauhtileikittely 
on sananmukaisesti vauhdin kanssa ”leikkimistä”. Tällaisia lenkke-
jä juostaan niin, että vauhtia välillä nostetaan ja välillä taas pudo-
tetaan palauttavalle tasolle. Vauhtivetoja tehdään aika lailla spon-
taanisti, ja vetojen vauhtia, pituutta ja niiden määrää ei määritellä 
etukäteen. Paras tapa juosta VL -lenkkejä on juokseminen mäkises-
sä maastossa. Silloin vauhtileikittely voidaan tehdä niin, että kaikki 
ylämäet juostaan kovalla vauhdilla ja alamäet juostaan rennosti. 

Vauhtileikittely ei rasita juoksijaa psyykkisesti niin paljon kuin 
esimerkiksi intervalliharjoitukset, joita tehdään radalla. VL -har-
joitukset voivat olla eritasoisia, ja niitä voidaan käyttää myös pa-
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lauttavana harjoitusmuotona. Kevyellä, palauttavalla VL -harjoi-
tuksella vetoja juostaan rennosti ja suhteellisen kevyellä vauhdilla, 
eivätkä ne saa olla kovin pitkiä. Riittää, kun juostaan välillä noin 
100–200 metriä ”rennon-reippaasti”. Tällaisia harjoituksia kan-
nattaa tehdä lähes jokaisen kovan harjoituksen jälkeen, sillä elimis-
tö palautuu niissä paljon paremmin kuin tasavauhtisessa kevyessä 
juoksussa.

MaksiMikEstävyydEn kovavauhtisEt toistot

Kilpailun aikana kestävyysjuoksija liikkuu hyvin lähellä anaero-
bista kynnystään ja usein ylittääkin sen. Mitä korkeampi anaero-
binen kynnys on, sitä parempiin kilpailutuloksiin ylletään. Siksi 
anaerobisen kynnyksen nostaminen on varsin tärkeää. Kynnystä 
pystyy nostamaan maksimikestävyysharjoituksien avulla. Tällaiset 
harjoitukset ovat hyvin rasittavia, kilpailunomaisia ja vaativat hy-
vää fyysistä pohjaa. Maksimikestävyysharjoituksien avulla kehite-
tään hengitys- ja verenkiertoelimien toimintaa, elimistön suoritus-
kykyä, hiilihydraattien aineenvaihduntaa, maitohapon sietokykyä 
sekä maksimaalista hapenottokykyä. 

Maksimaalinen hapenottokyky eli VO2max on suurin mahdol-
linen tilavuus happea, jonka elimistö pystyy siirtämään hengitysil-
masta verenkiertoon tietyssä ajassa. Parhaiden juoksutulosten saa-
miseksi pitäisi suurten lihasryhmien toimia mahdollisimman te-
hokkaasti ja saada mahdollisimman paljon happea. Maksimaalisen 
hapenottokyvyn mittayksikköinä käytetään yleisesti ml/(kg x min) 
tai l/min. Juoksussa maksimaalista hapenottokykyä pidetään usein 
nopeimpana mahdollisena juoksuvauhtina, jota juoksija pystyy yl-
läpitämään noin 10 minuutin ajan. Jokainen voi arvioida oman 
maksimihapenottokykyänsä vastaavan vauhdin esimerkiksi juok-
semalla kolmen kilometrin kilpailun. Hyvänä testinä toimii myös 
Cooperin testi eli 12 minuutin juoksu. Maksimaalinen hapenotto-
kyky on perinnöllinen, mutta sitä pystyy kehittämään jonkin ver-
ran harjoituksilla. Maksimaalisen hapenottokyvyn kehittäminen 
on erittäin tärkeää juoksijoille, jotka kilpailevat keski- ja pitkillä 
ratamatkoilla. Kuntomaratoonarille maksimihapenottokyky ei ole 
niin tärkeää.

Maksimikestävyyttä kehittävät harjoitukset ovat kilpailuno-
maisia harjoitusmuotoja. Harjoitukset tehdään anaerobisen kyn-
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nyksen yläpuolella, jolloin syke on lähellä maksimisykettä, usein 
vain 10–15 lyöntiä sen alapuolella. Pidemmissä intervallivedoissa 
syke nousee jopa maksimiin. Näissä kovavauhtisissa harjoituksissa 
energiaa saadaan hiilihydraateista. Maitohappoa muodostuu jo sen 
verran runsaasti, ettei se enää ehdi poistua elimistöstä kokonaan. 
Niinpä maitohappo lamauttaa osittain hermoston ja lihasten toi-
mintaa, ja juoksija joutuu taistelemaan ”kangistumista” vastaan. 
Näin kehittyy ns. maitohapon sietokyky.

Maksimikestävyyttä harjoitellaan yleensä juoksemalla interval-
leja, joiden kesto on noin 3–5 minuuttia, ylämäkivedoilla, kova-
vauhtisilla vauhtileikittelyillä sekä juoksukilpailuilla, joiden pituus 
on 400–1500 metriä. Juokseminen anaerobisen kynnyksen ylä-
puolella on hyvin rasittavaa sekä fyysisesti että psyykkisesti, joten 
intervallien kesto ei saisi olla viittä minuuttia pidempi. Intervallit 
juostaan lähellä VO2max tasoa. Elimistö nousee lepotilasta VO-
2max tasolle noin parin minuutin kovavauhtisen juoksun jälkeen, 
mikä ei tapahdu heti ensimmäisen vedon aikana, vaan siihen vaa-
ditaan pari tai kolme peräkkäistä vetoa. Jos siis kovavauhtinen veto 
kestää esimerkiksi viisi minuuttia, kestää työskentely VO2max ta-
solla vain kolme minuuttia. Lyhytkestoiset alle kolmen minuutin 
intervallit eivät ole tehokkaita tässä suhteessa.

Maksimikestävyyttä voidaan harjoitella myös lyhyillä vedoilla, 
jolloin vain vähennetään palautumistaukojen kestoa. Lyhyen tau-
on aikana elimistö ei ehdi palautua lepotasolle, ja VO2max tasol-
le noustaan nopeammin kuin kahdessa minuutissa. Esimerkkinä 
tällaisista harjoituksista on intervalliharjoitus, jossa juostaan 40 
sekunnin intervalleja 40 sekunnin palautuksilla. Suositeltavaa on, 
että intervallien ja palautuksien ajalliset kestot ovat samanlaisia, 
tai palauttamisen aika on lyhyempi kuin työn aika. Esimerkiksi 
hyvin suosittuja ”tonnin vetoja” eli kilometrin pituisia intervalleja 
kannattaa juosta seuraavasti: jos ”tonni” juostaan aikaan 3 min 
30 s, kestää palauttamistauko noin 3 min. Palauttaminen onnis-
tuu parhaiten hölkkäämällä, jolloin lihaksiin kertynyt maitohappo 
poistuu nopeammin. Paikalla seisominen tai istuminen ainoastaan 
kangistaa lihaksia.

Maksimikestävyyttä kehittävät ylämäkijuoksuharjoitukset teh-
dään pitkässä ja loivassa ylämäessä. Ylämäen on oltava ainakin 200 
metriä pitkä ja sen verran loiva, että sitä pystyy juoksemaan juok-
sutekniikkaa rikkomatta. Liian jyrkkä nousu aiheuttaa muutoksia 
juoksuasentoon. Suositeltavaa on, että veto jatkuu noin parisataa 
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metriä vielä sen jälkeen, kun mäen huippu on saavutettu. Näin 
maitohappoa täynnä olevat lihakset pakotetaan vielä jatkamaan 
työntekoa, ja kehitetään maitohapon sietokykyä. Palautuminen 
tapahtuu hölkkäämällä alas mäeltä. Palautushölkän lopussa teh-
dään rento, mutta nopea noin 50 metrin pyrähdys, jolla poistetaan 
jännityksiä lihaksista.

Maksimikestävyyttä kehittävissä intervalliharjoituksissa on 
tärkeä pitää juoksuvauhti oikealla tasolla. Yleinen virhe on, että 
ensimmäiset intervallit juostaan liian nopeasti. Silloin juoksijan 
voimat loppuvat parin ensimmäisen vedon jälkeen, ja seuraavi-
en intervallien vauhti väistämättä hidastuu. Tällaisessa tilanteessa 
harjoitus on lopetettava, koska viimeiset intervallit eivät enää tuo-
ta tuloksia, vaan väsyttävät juoksijaa turhaan. Toinen tavallinen 
virhe on ”säästäväisyys”. Silloin juoksija yrittää säästä voimiaan 
viimeisiä intervalleja varten ja juoksee ensimmäiset vedot liian hi-
taasti. Ihanteellinen intervalliharjoitus on sellainen, jossa juoksija 
pysyy suunnitellussa vauhdissa alusta loppuun ja juoksee viimeiset 
vedot samalla vauhdilla kuin ensimmäiset.

Maksimikestävyysharjoitukset ovat erittäin rasittavia, joten nii-
tä ei kannatta käyttää juoksijauran alkuvaiheessa. Lapset voivat 
kokeilla niitä vasta, kun heidän peruskuntonsa on jo suhteellisen 
vahva, ehkä vuoden juoksuharjoittelun jälkeen. Kokeneemmille 
kuntoilijoille maksimikestävyysharjoitukset voidaan järjestää jopa 
pari kertaa kuussa, mutta hyvin harkiten. Viikossa voi tehdä yhden 
tällaisen harjoituksen ja intervallien yhteinen pituus ei saisi olla 
enemmän kuin 10 prosenttia viikkokilometrien määrästä. Kuntoi-
lijoille riittää, että intervallien yhteinen aika on noin 30 minuuttia 
viikossa. Kilpajuoksijat tekevät tällaisia harjoituksia yleensä ke-
väällä, ennen kilpailukauden alkua.

nopEuskEstävyyttä lyhyillä vEdoilla

Perus-, vauhti- ja maksimikestävyyden lisäksi suomalaisessa har-
joitteluopissa on olemassa vielä yksi kestävyyden osa-alue eli no-
peuskestävyys. Nopeuskestävyydeksi kutsutaan kykyä ylläpitää 
maksimaalista nopeutta mahdollisimman pitkään. Tällaista omi-
naisuutta tarvitsevat ennen kaikkea urheilijat, jotka kilpailevat 
keskimatkoilla eli 400, 800 ja 1500 metrin juoksukilpailuissa. 
Myös pitkänmatkan juoksijat tarvitsivat nopeuskestävyyttä pitkis-
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sä loppukirivedoissa. Kuntojuoksijoille nopeuskestävyysharjoituk-
set eivät ole tärkeitä eivätkä kovin tarpeellisia, mutta niitä voidaan 
järjestää silloin tällöin harjoituksien piristämiseksi.

Maksimikestävyysharjoituksien tavoin nopeuskestävyysharjoi-
tukset kehittävät elimistön suorituskykyä, maitohapon sietoky-
kyä, hiilihydraattien aineenvaihduntaa sekä hermolihasjärjestel-
mää. Harjoituksien aikana syke nousee lähelle maksimisykettä. 
Intervallien kesto on suhteellisen lyhyt eli noin 15–60 sekuntia, ja 
ne juostaan yleensä vauhdeilla, joilla urheilija pystyy juoksemaan 
400–1500 metrin kilpailuja. Nopeuskestävyys kehittyy myös sil-
loin, kun juostaan lyhyitä ylämäkivetoja jyrkässä mäessä. Koska 
tämä kestävyysominaisuus on tarpeellinen ennen kaikkia keski-
matkojen kilpailuissa, ovat nämä kilpailut sinänsä erinomainen 
harjoitusmuoto nopeuskestävyyden parantamiseksi.

Nopeuskestävyysharjoituksen aikana lihaksissa muodostuu run-
saasti maitohappoa. Palautumisen on oltava sen verran pitkä, että 
syke ehtii laskeutua lähelle perustasoa (120–130 lyöntiä/min). Ak-
tiiviurheilijoilla syke laskeutuu perustasolle yleensä noin 40 sekun-
nissa, jonka jälkeen aloitetaan seuraava veto. Näin lyhyen tauon 
aikana elimistö ei ehdi poistaa kaikkea maitohappoa lihaksista, jo-
ten seuraava intervalli joudutaan juoksemaan tilassa, jossa lihakset 
ovat vielä maitohapon vaikutuksessa. Tämä lamauttaa juoksijan 
hermoston toimintaa, ja hermolihasjärjestelmä joutuu äärimmäi-
sen kovaan rasitustilaan.

Aktiiviurheilijat tekevät yleensä nopeuskestävyysharjoituksia 
kilpailuun valmistavalla kaudella keväällä noin kerran viikossa. 
Niitä tehdään myös silloin tällöin kilpailukaudella. Kuntojuoksi-
joille tällaisia harjoituksia voidaan järjestää vain harvoin ja varsin 
harkitusti, sillä niiden rasitustaso on erittäin kova. Nopeavauhtiset 
juoksuintervallit aiheuttavat juoksuryhdin ja tekniikan rikkoutu-
mista, ja vammojen riski kasvaa jopa liiankin suureksi.

lihaskunto ja lihaksiEn huolto

Juoksun aikana eniten töitä tekevät jalkalihakset, kuten etu- ja ta-
kareiden, pakaroiden sekä pohkeiden lihakset. Suurimman työn 
tekevät etureiden lihakset. Ylä- ja keskivartalon lihakset ylläpitävät 
tasapainoa, juoksurytmiä ja vartalon ryhtiä sekä hengitystä (kylki-
luiden väliset lihakset). Kädet rytmittävät juoksua ja ”määräävät” 
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askeleiden tiheyttä. Ihminen siis käyttää suurta määrää kehonsa 
lihaksista juoksun aikana. 

Vaikka kestävyysjuoksu edellyttää paljon lihastyötä, se ei kehitä 
lihaksia suuriksi ja näyttäviksi. Pitkissä juoksuissa elimistö joutuu 
toimimaan kovassa rasituksessa jopa useitakin tunteja. Suuriko-
koiset lihakset tarvitsevat paljon happea ja muuta energiaa, joten 
suuri lihasmassa on vain haitaksi juoksijalle. Ohuet ja sitkeät li-
hakset pystyvät tekemään töitä pitkään ja ovat taloudellisesti pal-
jon hyödyllisempiä kuin suurikokoiset lihakset. Kestävyysjuoksija 
ei tarvitse ns. räjähtävää voimaa, joka on erittäin tärkeä ominai-
suus pikajuoksijoille. Räjähtävää voimaa saadaan tekemällä voi-
maharjoituksia, jotka kasvattavat lihasmassaa. Siksi pikajuoksijat 
ovatkin olemukseltaan kuten kehonrakentajat. Heille suurikokoi-
set lihakset eivät ole haitaksi, koska lyhytkestoisessa pikajuoksussa 
lihakset pystyvät toimimaan ilman happea. Kestävyysjuoksija taas 
kehittää lihaksia, joilla on hyvä aineenvaihdunta ja jotka pystyvät 
toimimaan mahdollisimman taloudellisesti. 

Kestävyysjuoksuharjoitukset eivät ole hyödyllisiä lihaksien no-
peustoiminnan kannalta. Myös kimmoisuus katoaa, sillä pitkä-
kestoiset juoksumatkat väsyttävät jalkojen lihaksia ja esimerkiksi 
jalkaholvien kaaret madaltuvat. Kimmoisuus ja lihasvoima ovat 
kuitenkin tärkeitä elementtejä myös kestävyysjuoksussa. Niiden 
kehittäminen on välttämätöntä juoksijalle, joka haluaa kehittää 
vauhtiaan ja harjoitella ilman vammoja. Voimaharjoittelu, jossa 
käytettään paljon erilaisia painoja ja suuria vastuksia, ei kuiten-
kaan sovi ihmisille, jotka haluavat edistyä kestävyysjuoksussa. 
Painoja ja vastuksia käytettään silloin, kun halutaan kasvattaa 
lihasmassaa. Lihas kasvaa, koska suurilla painoilla tehdyt har-
joitteet kasvattavat lihassolujen kokoa, mutta solujen määrä ei 
lisäänny. Tällaisen lihaksen hapenottokyky heikkenee ja lihaksen 
kestävyysominaisuudet vain kärsivät kehonrakentajien harjoi-
tuksista. Tämä kuitenkin kehittää lihaksien anaerobista energia-
tuottoa, joten tällainen harjoittelumuoto on tärkeää pikajuoksun 
harrastajille.

Kestävyysjuoksijoiden lihaskuntoharjoitukset tehdään usein 
vain oman kehon painolla tai pienillä lisäpainoilla. Kun kehon-
rakentaja tekee yleensä vain lyhyitä liikesarjoja, tekevät kestä-
vyysjuoksijat taas paljon toistoja. Tällaiset harjoitukset kasvatta-
vat lihassolujen määrää pitäen solujen koot pieninä. Näin lihak-
set muuttuvat jäntevämmiksi ja ohuemmiksi. Solujen ympärillä 
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olevien hiusverisuonten tiheys kasvaa, ja lihakset saavat energiaa 
paremmin ja niiden hapensaanti tehostuu. Kestävyysjuoksijoiden 
voimaharjoituksiin kuuluvat myös porrasjuoksut, juoksut lumi-
hangessa, suolla tai pehmeällä hiekalla. Niiden avulla pakotetaan 
juoksulihaksia tekemään kovaa lajinomaista työtä ilman iskuja ja 
tärähdyksiä. Näin kehitetään juoksuvoimaa.

Jalkalihakset, jänteet ja nivelet kokevat kovia rasituksia pitkä-
kestoisissa juoksuharjoituksissa. Vammojen riski on suuri kestä-
vyysjuoksijoiden keskuudessa. Riskiä voidaan vähentää tekemäl-
lä oheisharjoituksia ja huoltavia harjoituksia. Oheisharjoituksiin 
kuuluvat ns. koordinaatio- ja kehonhallintaharjoitukset. Ne koos-
tuvat erilaisista hypyistä, loikista ja peleistä. Koordinaatiota ja ke-
honhallintaa tarvitaan, jotta juoksija pystyy säilyttämään oikean 
juoksuasennon väsymyksestä huolimatta ja reagoimaan välittö-
mästi uusiin tilanteisiin juoksun aikana. 

Huoltaviin harjoituksiin kuuluvat kaikenlaiset kävely-, pyöräi-
ly- tai hiihtolenkit, joita tehdään rauhallisella vauhdilla. Niiden 
avulla kuona-aineet poistuvat lihaksista tehokkaasti ja juoksun ai-
heuttamat mikrovauriot parannevat nopeammin.  Vesijuoksusta 
on tullut suosittua viime aikoina. Vedellä on erinomainen huol-
tava vaikutus, joten kevyt vesijuoksu on hyvin tehokas palautu-
misharjoitusmuoto. Vesijuoksun avulla voidaan tehdä myös kovia 
lajinomaisia harjoituksia, joten tämä harjoitusmuoto auttaa myös 
vammoista kärsiviä juoksijoita ylläpitämään juoksukuntonsa.

Kuntojuoksijoiden kannattaa tehdä lihaskunto- ja koordinaa-
tioharjoituksia mahdollisimman paljon ympäri vuoden. Kokeneet 
juoksijat tekevät tällaisia harjoituksia tavallisesti syksyn ja talven 
aikana, ns. peruskuntokaudella. Huoltavia harjoituksia tehdään 
yleensä kovien harjoituksien jälkeen, tavallisesti kerran tai pari vii-
kossa. 

Myös hieronta nopeuttaa lihaksien palautumista ja huoltaa li-
haksia erinomaisesti, joten sitäkin kannattaa käyttää ainakin kerran 
parissa viikossa. Täytyy kuitenkin muistaa, että lihakset rasittuvat 
kovasta hieronnasta. Kova hieronta vaatii saman verran palautu-
misaikaa kuin kova harjoitus. Näin ollen seuraavaa tehoharjoitusta 
ei kannata tehdä heti hieronnan jälkeen, vaan vasta kahden päivän 
kuluttua. Massamaratonien järjestäjät tarjoavat usein hierontaa 
juoksijoille heti maaliintulon jälkeen. Sen on oltava varsin kevyttä, 
sillä ns. normaalihieronta ainoastaan pahentaa rasittuneiden lihak-
sien tilaa.
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Viime aikoina on paljon kiistelty venyttelyn merkityksestä kes-
tävyysjuoksijoille. Näyttää siltä, että on muodostunut kaksi ”kou-
lukuntaa”, joista toinen nostaa venytysten roolin hyvin korkealle 
ja toinen taas on sitä mieltä, että venyttelystä ei ole mitään hyötyä. 
Voidaan sanoa, että venyttelystä ei ole hyötyä, jos ei myös haittaa-
kaan. Venytellä voidaan, mutta kestävyysjuoksijoille venyttely ei 
kuitenkaan ole niin tärkeää kuin esimerkiksi voimistelijoille. Kes-
tävyysjuoksijat venyttelevät tavallisesti alkuverryttelyn yhteydessä, 
verryttelylenkin jälkeen, jolloin ei kannata tehdä pitkäkestoisia ve-
nytyksiä. On parempi tehdä ns. dynaamisia venyttelyliikkeitä eli 
lyhkäisiä ”nykäisyjä”. Staattiset, pitkäkestoiset venytykset kannat-
taa tehdä harjoituksen jälkeen, muutaman tunnin kuluttua har-
joituksen lopettamisesta. Silloin jokainen venytysliike tai asento 
voi kestää jopa useita minuutteja. Yleensä venytellään ns. suuria 
lihaksia eli taka- ja etureiden lihaksia, pohjelihaksia, pakara- ja ala-
selkälihaksia sekä hartiaseudun lihaksia.
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Juoksutekniikan 
ABC

luonnollinEn juoksu vs. ”kantapääjuoksu”

Juoksu on luonnollinen taito. Sanotaan, että jokainen ihminen 
on syntynyt juoksijaksi. Miksi sitten niin moni juoksua harrasta-
va kärsii erilaisista vammoista? Vuosittain maailmalla julkaistaan 
useita juoksukirjoja, jotka ovat täynnä ohjeita ja harjoitusohjel-
mia, ja internetistä löytyy monenlaisia neuvoja juoksuharrastajille. 
Juoksukengät ja -vaatteet kehittyvät jatkuvasti, ja valmistajat lu-
paavat niiden käyttäjille turvallista juoksua ilman vammoja. Siitä 
huolimatta yhä useampi juoksija joutuu lopettamaan harrastuk-
sensa tai ainakin vähentämään harjoituksia vammojen takia. Se-
litys on yksinkertainen: olemme kadottaneet oikean luonnollisen 
juoksutekniikan.

Hyvä juoksutekniikka on suoraviivainen sisältäen jäntevän kos-
ketuksen alustaan ja rennon sekä ilmavan ilmalennon. Kun tek-
niikka on hallinnassa, juoksu näyttää ja tuntuukin luonnolliselta 
ja rennolta, ja eteneminen on tehokasta ja taloudellista. Oikean 
juoksutekniikan hallitsemiseen vaaditaan kehittyneitä juoksuli-
haksia sekä hermoston ja lihasten hyvää yhteistyötä. Elimistö toi-
mii kuin kone: juoksija ei hyödy vahvasta ”moottorista” eli hy-
västä fyysisestä kunnosta, ellei hän osaa käyttää sen kapasiteettia 
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eli muuttaa voimaansa mahdollisimman tehokkaaksi eteenpäin 
vieväksi liikkeeksi.

Juoksutyylin tehokkuus ja taloudellisuus korostuu erityisesti 
pitkillä matkoilla. Oikean juoksutekniikan omaksuneen ihmisen 
juoksu näyttää vaivattomalta ja kevyeltä. Olemme nähneet tele-
visiosta, kuinka helpolta huippumaratoonareiden eteneminen 
näyttää, vaikka tavallinen juoksuharrastaja ei pystyisi juoksemaan 
heidän vauhdissaan edes kilometrin matkaa.

Oikean juoksutekniikan omaksuminen vaatii paljon työtä 
erityisesti aikuisilta harrastajilta. Lapset ja nuoret oppivat juok-
semaan hyvällä juoksutekniikalla suhteellisen nopeasti. Nuoren 
ihmisen keho ei ole vielä täysin unohtanut luontoäidin antamaa 
juoksutaitoa. Nykyään lapset kuitenkin tarvitsevat opastusta juok-
semisessa, sillä hekin unohtavat juoksemisen ilon hyvin nopeasti ja 
heidän fyysinen kuntonsa on yleensä huono.

Aikuiset, jotka aloittavat juoksuharrastuksen pitkän tauon jäl-
keen, käyttävät yleensä lähempänä kävelyä kuin juoksua olevaa 
juoksutekniikkaa. Kävely on toki tehokas ja taloudellinen etenemis-
muoto. Kävellessä jalkaan ei kohdistu kovia iskuja, koska jalkaa las-
keutuu maahan kantapää edellä ja ”rullaa” siitä eteenpäin varpaille. 
Kävelyaskel kestää huomattavasti pidemmän ajan kuin juoksuaskel, 
koska ”rullaaminen” ei tapahdu kovin nopeasti. Etenemistä hidas-
taa myös kehon eteen suorana vedetty jarruttava jalka. Koska ete-
neminen tapahtuu hitaalla vauhdilla ja kehon paino siirtyy jalalta 
toiselle ilman hyppyä ja sen aiheuttamaa pudotusta, pystyy kanta-
pää toimimaan vaimentajana jopa ihmisen kävellessä paljain jaloin.

Kun aikuinen ihminen alkaa harrastaa juoksemista pitkän tau-
on jälkeen, käyttää hän yleensä alussa ”kävelytyyliä” myös juok-
sussa. Toisin sanoen hänen jalkansa toimivat samalla tavalla kuin 
kävelyssä, ja hän vaan lisää jokaiseen askeleeseensa pienen hypyn. 
Monet suomalaiset juoksukirjat opettavat nimenomaan tällaista 
juoksutekniikkaa. Juoksijoita opetetaan käyttämään ns. ”kanta-
pääjuoksua”. Juoksuoppaiden tekijät kehottavat lukijoita juokse-
maan niin, että jalat siirretään eteen lähes suorina kantapää edellä. 
Sitten jalan on ”rullattava” päkiälle, josta seuraava askel lähtee. 
Vasta viime aikoina tilanne on hieman muuttunut. Nyt puhutaan 
jo erilaisista juoksutekniikoista. Juoksijat jaotellaan ”kantapää-
juoksijoiksi” ja ”päkiäjuoksijoiksi”. Esimerkiksi Alexander Stubb 
neuvoo omassa treenikirjassaan näin: ”Yhtä oikeaa juoksutekniik-
kaa ei ole olemassa, mutta omaa parasta tapaa kannattaa etsiä”. 



42

Erilaiset opit ja neuvot ikään kuin toteavat, ettei kannata edes 
puhua oikeasta tai väärästä juoksutekniikasta. Voidaan myös sanoa, 
ettei ole olemassa oikeaa hiihto- tai uintitekniikkaa, vaan jokaisen 
hiihtäjän tai uimarin on kehittävä ”oma paras tapansa” hiihtää tai 
uida. Käytännössä ”oman” juoksutekniikan kehittäminen tarkoit-
taa virheiden vahvistamista, ja yleensä se vie lääkärin vastanotolle.

Luonnollinen juoksu on ainoa oikea tapa juosta pitkään ja ilman 
vammoja. Kyseisellä tyylillä juoksevat pienet lapset liikkuessaan pal-
jain jaloin, siten juoksevat intiaanit riistan perässä sekä afrikkalaiset 
juoksijat, jotka voittavat suuria juoksukilpailuja. Luonnollinen juok-
sutekniikka on evoluution tuote, joka kehittyi useiden tuhansien 
vuosien aikana. Se mahdollisti monen sukupolven nopean, tehok-
kaan ja vaivattoman liikkumisen. Ihmiskeho on kehittynyt juokse-
maan tällä ainoalla oikealla tavalla. Jokainen meistä on toki erilainen 
fyysiseltä rakenteeltaan, mutta nämä erot eivät tarkoita sitä, että toi-
nen meistä on luotu juoksemaan eri tekniikalla kun toinen. Fyysiset 
erot luovat vain pieniä henkilökohtaisia piirteitä juoksutyyliin.

Vaikka juokseminen ei ole enää elintärkeää, ei länsimaisen ihmi-
sen keho ole unohtanut luonnollista juoksutyyliä. Juoksutekniikka 
on luonnollista esimerkiksi silloin, kun ihmiset juoksevat paljain 
jaloin nurmikolla tai hiekkarannalla, mutta se häviää hetkessä, 
kun jalkoihin laitetaan paksupohjaiset juoksukengät ja siirrytään 
juoksemaan asvaltille. Silloin juoksu muuttuu taas ”kantapääjuok-
suksi”, jollainen juoksutyyli on mahdollinen ainoastaan silloin, 
kun jaloissa on paksupohjaiset ”lenkkarit”. Juoksijat, jotka alkavat 
käyttää nykyisin muodissa olevia ns. paljasjalkakenkiä, taas hakevat 
luonnollista juoksutyyliä, sillä ilman keinotekoista vaimennusta 
”kantapääjuoksu” on lähes mahdotonta. Tällaiset kengät ovat ke-
vyitä, vaimentamattomia ja hyvin minimalistisia. Niitä kehitettiin 
paljasjalkajuoksuun, joka alkoi levitä etenkin vuonna 2009 julkais-
tun Christopher McDougallin ”Born To Run” -kirjan myötä.

Juoksu on itse asiassa sarja hyppyjä. Erityisesti lentovaihe, jol-
loin koko keho on ilmassa, erottaa juoksun kävelystä. Jokainen 
hyppy päätyy alastuloon, joka aiheuttaa kovia iskuja etenkin ja-
loille. Paljain jaloin juokseva ihminen yrittää vaistomaisesti liikkua 
mahdollisimman kevyesti ja pyrkii vaimentamaan alastulon iskuja 
käyttämällä jalkojensa rakennetta. Kantapää ei sovi tähän kovin 
hyvin, sillä kantapää on varsin herkkä, eikä kestä kovia iskuja. En-
nen vanhaan ihmisiä kidutettiin lyömällä kepillä kantapäihin, ja 
se oli varsin kivulias kidutusmuoto. Kantapää edellä juokseva ih-
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minen joutuu kestämään varsin kovia iskuja, joita hän ei pystyisi 
sietämään ilman paksupohjaisia juoksukenkiä. Kengätkään eivät 
vaimenna kokonaan iskuja, ja monet ”kantapääjuoksijat” kokevat 
ikäviä kipuja jaloissaan ja selässään.

Luonnollinen juoksutekniikka karsii pois suurimman osan alas-
tuloiskujen voimasta. Luonnollisen juoksutekniikan perusvaati-
mus on, että tukijalka laskeutuu maahan lantion alapuolella, juok-
sijan painopisteen alla. Jalan alastulo tapahtuu siten, että ensin 
maahan laskeutuu jalkaterän etuosan ulkosyrjä, sitten jalkapohjan 
keskiosa ja viimeisenä kantapää. Jalkaterä toimii näin erinomaise-
na vaimennusmekanismina. Jalkaterän etu- ja keskiosat muodos-
tavat luonnollisen kaaren, joka jousen tapaan vaimentaa alastuloa 
varsin tehokkaasti. Kantapääjuoksijalla tämä ”jousi” ei ole käytös-
sä. Jalkaterän etuosa toimii myös sensorina, joka tiedustelee, min-
kälainen alusta vastassa on. Jos alusta on tasainen, pitävä ja turval-
linen, laskeutuu maahan koko jalkapohja. Vaarallisessa tilanteessa 
(terävä kivi, kuoppa, liukas pinta yms.) juoksija pystyy reagoimaan 
nopeasti ja vetämään jalkansa pois pahasta paikasta. Iskujen lisäksi 
”kantapääjuoksutyyli” jarruttaa juoksijan etenemistä jokaisella as-
keleella. Suora jalka, joka vedetään kehon edelle jokaisella askeleel-
la, toimii jarruna. Tällä tavalla yleensä jarrutetaan, kun juostaan 
alamäkeä tai hidastetaan juoksua nopean spurtin jälkeen.

KUVA 4. Luonnollinen juoksutyyli.
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KUVA 5.
”Kantapääjuoksutyyli”.

Pitkään harjoitelleet juoksijat käyttävät yleensä luonnollista 
juoksutyyliä. Aloittelija pitää luonnollista juoksutyyliä hämmen-
tävänä ja vaikeana. Alussa kannattaa yrittää juosta niin, että tuki-
jalka laskeutuu maahan koko jalkapohjalle. Tärkeintä on, ettei jal-
ka mene lantion eteen. Ei kannata juosta ”jalkojen perässä”, vaan 
jalat täytyy saada toimimaan kehon painopisteen alapuolella ja sen 
takana. Silloin juoksuun saadaan ryhtiä, pehmeyttä, keveyttä ja 
taloudellisuutta.

juoksuaskElEEn anatoMia

Jokainen juoksuaskel koostuu kolmesta vaiheesta: ponnistuksesta, 
lennosta ja tukivaiheesta. Taloudelliseen juoksuaskeleeseen pyrittä-
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essä on kehitettävä kaikkia vaiheita. Ponnistusvaihe alkaa tukijalan 
jalkapohjan ollessa kokonaan maassa. Ensin maasta irtoaa kanta-
pää, jonka jälkeen jalka ”rullaa” ison varpaan kohdalle. Seuraavak-
si pohjelihakset ojentavat nilkkaa ja etureiden lihakset ojentavat 
polvea niin, että ponnistusvaiheen lopussa jalka on lähes suorana. 
Ponnistuksesta huolehtivat pakaralihakset (niiden supistuessa jalka 
tulee työntöasentoon), etureiden suuret lihakset (polven ojennus), 
pohjelihakset (nilkan ojennus) sekä jalkaterän lihakset. 

KUVA 6. Ponnistusvaihe

On erittäin tärkeää, että ponnistus suuntautuu tehokkaasti suo-
raan menosuuntaan – ei ylöspäin tai sivulle. Työntövoima pyritään 
kohdistamaan lantion kautta painopistealueelle eli navan seudulle, 
joka on silloin lähes samalla viivalla työntävän jalan kanssa. Juok-
sijan on kehitettävä askellustekniikkaansa ilman ”pomppuja” tai 
vartalon kiertoliikkeitä. Näin juoksu on turvallista ja taloudellista.

Edellä kuvattu ponnistusvaihe on tärkeä erityisesti kilpajuok-
sussa, jossa edetään kovaa vauhtia. Hidasvauhtisessa hölkässä tämä 
vaihe on toisenlainen. Hölkkäjuoksussa työntö korvataan lähes 
kokonaan poistamalla tukijalka nopeasti maan pinnalta lantion 
taakse. Hölkkääjän jalkapohjat ikään kuin ”silittävät” maata jokai-
sella askelella. Työntö on kevyt ja huomaamaton. Juoksija ikään 
kuin hiipii eteenpäin lyhyillä ja kepeillä askelilla.



46

Työnnön jälkeen vuorossa on lentovaihe, jota voidaan kutsua 
lepovaiheeksi. Tässä vaiheessa lähes kaikki jalkojen lihakset ovat 
lepotilassa. Pakara-, etureisi- ja pohjelihakset ovat rentoina. Tässä 
vaiheessa työntötyötä tehnyt jalka taipuu nilkasta ja polvesta, jon-
ka jälkeen lonkan koukistajat vetävät työntöjalan eteen, ja jalka 
valmistautuu maahantuloon. Takareiden lihakset, joiden avulla 
polvi koukistuu, eivät tee paljon työtä, koska polvi koukistuu käy-
tännössä ilman vastusta. On tärkeää, että lentovaiheessa etummai-
sen jalan nilkka pysyy mahdollisimman rentona. Tällöin se tulee 
maahan oikeassa luonnollisessa asennossa, jalkaterän etuosa edel-
lä. ”Kantapääjuoksijat” pitävät nilkkaansa jatkuvasti jäykkänä, ja 
tämä myös aiheuttaa kipuja säären etuosaan. 

KUVA 7. Lentovaihe. 

Juoksu on sitä nopeampaa, mitä nopeammin jalka vedetään eteen-
päin. Liian pitkät askeleet tai liian korkealle nostetut polvet vain 
hidastavat etenemistä. Kuten edellä on jo mainittu, jalan täytyy 
laskeutua maahan lantion alapuolella, eikä sen edellä. Alastulon 
jälkeen tulee tukivaihe, jolloin jalka taipuu ensin nilkasta ja sitten 
polvesta, joka on hiukan koukussa jo ennen alastuloa. Tässä vai-
heessa jalkaholvi, nilkka, pohje- ja etureisilihakset tekevät vaimen-
nustyötä, jotta alastulo olisi mahdollisimman pehmeä. 
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KUVA 8. Tukivaihe.

Oikealla juoksutyylillä juokseva juoksija etenee lähes äänettömäs-
ti, jalkojen luonnolliset iskunvaimentimet toimivat tehokkaasti ja 
askeleiden töminä häviää lähes kokonaan. Sanotaan, että ”oikea 
juoksija ei jätä jälkiä”. ”Kantapääjuoksijat” taas etenevät varsin ää-
nekkäästi ja askeltöminä kuuluu kauas, mistä seuraa usein jalkojen 
läpse jalkaterien läiskyessä maahan kovalla voimalla.

ryhti, liikkuvuus ja rEntous

Juoksutekniikan kannalta on tärkeää oppia juoksemaan hyvässä 
ryhdissä. Vartalon on oltava suorana, rintakehää avataan eteen ja 
lantio pidetään korkealla. Hyvä juoksuryhti vaatii vahvoja keski-
vartalo- ja lantiolihaksia. Tasapainoiset ja vahvat lantion sekä kes-
kivartalon lihakset pitävät juoksijan lantiota ylhäällä ja takaavat 
suoraviivaisen vartalon. Silloin juoksijan jalatkin pystyvät toimi-
maan tehokasti, ja kontakti maahan on nopea ja kimmoinen. Kes-
kivartalolihaksien löysyys taas aiheuttaa ns. lantion ”yliliikkuvuut-
ta”, jolloin lantio keikkuu liikaa joka suuntaan.

Juoksuryhdin kannalta on olennaista, että vatsa- ja selkälihakset 
ovat tasapainossa. Jos tasapainoa ei ole ja esimerkiksi vatsalihak-
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set ovat heikompia kuin selkälihakset, juoksuasento muuttuu ns. 
”Aku Ankka” –asennoksi eli lantio jää liian taakse. Silloin selkä on 
notkossa ja työntövoima ei kohdistu painopistealueelle, vaan sam-
muu nopeasti lantion seudulle. Tällainen asento aiheuttaa suuria 
jännityksiä ja kipuja ristiselässä, selkärangan nikamien välissä. Jos 
vatsalihakset taas ovat hyvässä kunnossa, mutta selkälihakset ovat 
heikot, muuttuu juoksuasento istuma-asennoksi. Silloin lantio 
”putoaa” alas, ja juoksija joutuu etenemään ikään kuin koukku-
jaloilla. Tässä asennossa on mahdotonta saada jalkaa tippumaan 
oikealle paikalle, kehon painopisteen alle. 

Juoksijan kannattaa kiinnittää huomiota myös askeleidensa 
pituuteen ja tiheyteen. Nämä ominaisuudet riippuvat jalkojen 
pituudesta, jalkojen ja keskivartalon lihaksien voimista sekä li-
haksien ja jänteiden elastisuudesta, jotka vaikuttavat jalkojen liik-
kuvuuteen. Liikkuvuudella tarkoitetaan nivelten ja nikamien lii-
keratojen laajuutta, joiden vaikutus juoksun tehokkuuteen ja talo-
udellisuuteen on kiistaton erityisesti kilpajuoksijoille. Esimerkiksi 
jos juoksuaskel on 0,70m pitkä, ottaa juoksija noin 14 300 askelta 
10 000 metrin juoksussa. Toinen juoksija, jonka askel on vain viisi 
senttimetriä pidempi, juoksisi saman matkan 13 300 askeleella eli 
hän ottaisi noin 1000 askelta vähemmän.

Monet kuntoilijat taas tekevät virheen yrittäessään juosta liian 
pitkillä askelilla. Kuten edellä on mainittu, kuntojuoksijat etene-
vät yleensä ”kantapääjuoksutyylillä” eli ”kävelyaskelilla”. Tällai-
sella tyylillä etenevä juoksija pyrkii yleensä lisäämään juoksunsa 
vauhtia pidentämällä askeliaan. Tämä tapahtuu vetämällä jalko-
ja suorana eteen mahdollisimman kauas. Jalka tulee eteen nilkka 
jäykkänä, varpaat ylöspäin nostettuina. Niinpä iskut ja jarrutukset 
vain kovenevat ja jalkavammojen riski kasvaa. Kuntojuoksijan on 
opittava juoksemaan lyhyin askelin, jolloin jalat liikkuvat rentoina 
lantion alapuolella ja sen takana. Varsinkin nilkat on pyrittävä pi-
tämään rentoina. Nilkkojen liikkuvuus ja rentous turvaavat hyvän 
vaimennuksen ja pehmeän askelluksen. 

Rentous on muutenkin erittäin tärkeää juoksussa. Rennot jalat 
palauttavat juoksuaskeleen paremmin lentovaiheen aikana. Juoksu 
”kankeilla” jaloilla voi aiheuttaa vammoja, sillä jäykät jalkalihakset 
eivät pysty vaimentamaan alastuloiskuja kovin tehokkaasti. Myös 
käsien rentous ja liikkuvuus vaikuttavat juoksuun. Jos kädet eivät 
toimi rennosti ja eivät liiku laajasti, kärsivät siitä sekä hengitys että 
juoksurytmi. 
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juoksukEnkiEn ”kirous”

Monet juoksukirjat kehottavat lukijoitaan ostamaan ”hyvät” juok-
sukengät ja antavat myös neuvoja niiden valintaan. Kieltämättä 
kenkien merkitys on hyvin tärkeä juoksussa, ja lenkkareiden valin-
ta nykyisestä runsaasta valikoimasta tuntuu joskus mahdottomal-
ta. Urheiluliikkeet tarjoavat kymmeniä juoksukenkämerkkejä, ja 
internetistä kenkiä löytyy tuhansia. Mielipiteet kengistä vaihtele-
vat laidasta laitaan. Ei ihme, että aloitteleva juoksuharrastaja kokee 
usein suuria vaikeuksia juoksukenkien valinnassa. Tavallisesti apua 
haetaan urheiluliikkeen myyjiltä, ja yleensä kokematon ostaja läh-
tee pois kaupasta kalliit kengät kainalossaan.

Hyvä juoksukenkä ei välttämättä tarkoita sijoitusta kaupan 
kalleimpiin kenkiin. Kalliit mallit yleensä edustavat ns. ”hyvin 
tuettuja” kenkiä. Niissä on vaimennuksia ja tukia lähes joka läh-
töön. Kantapää- ja päkiävaimennus, kiertojäykkyys, pronaatio-
tuki – näitä kenkien ominaisuuksia myyjät esittävät innokkaasti. 
Kaupoissa tehdään pikaisia ”jalkatestejä”, ja niiden tulos on usein 
samanlainen: jalkojen ylipronaatio, joka vaatii pronaatiotuettuja 
kenkiä.

Pronaatio on luonnollinen liike, jonka tarkoitus on lieventää 
alastuloiskuja. Pronaatioksi kutsutaan jalan kääntymistä hiukan 
sisäänpäin nilkan seudulla alastulovaiheessa. Tämä on osa jalan 
”iskunvaimennusmekanismia”. Pronaatioista on kuitenkin tul-
lut jonkinlainen ”hirviö”, joka muka tuhoaa juoksijoiden jalko-
ja. Niinpä juoksukenkien valmistajat ovat ryhtyneet taistelemaan 
pronaatiota vastaan tarjoamalla monenlaisia ”pronaatiotuettuja” 
juoksukenkiä. Todellisuudessa pronaatio on vaarallinen vain sil-
loin, kun ihminen kärsii ns. ylipronaatiosta. Silloin jalka kiertyy 
nilkan seudulla sisäänpäin liian voimakkaasti, ja se aiheuttaa ko-
via rasituksia polvessa ja lantiossa. Ylipronaatiosta kärsii kuitenkin 
vain suhteellisen pieni osa ihmisistä. Normaalipronaation ”korjaa-
minen” on siis aivan tarpeetonta ja jopa vahingollista, sillä tuettu 
juoksukenkä muuttaa jalan luonnollista asentoa, ja aiheuttaa jän-
nitteitä lihaksissa ja nivelissä.

Juoksukenkien historia on suhteellisen lyhyt. Ensimmäiset 
juoksuun tehdyt kengät ilmestyivät markkinoille 1970-luvulla. 
Ennen sitä juoksijat käyttivät tavallisia ”tennareita” eli kevyitä ur-
heilutossuja, jotka toimivat lajissa kun lajissa. Pian juoksukenkien 
valmistajat aloittivat kilpailun siitä, kuka keksii paremmat lenkka-
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rit. Uudet materiaalit antoivat yhä enemmän mahdollisuuksia, ja 
kenkiin lisättiin vaimennustyynyjä ja erilaisia tukiominaisuuksia. 
Juoksukenkien valmistajat ikään kuin omaksuivat Jumalan roo-
lin. Heidän mukaansa Luoja on tehnyt paljon virheitä luodessaan 
ihmisjalan, ja näitä virheitä voidaan korjata vain juoksukengillä. 
Näin kehitettiin jalkineet, joiden tarkoituksena on askelluksen 
”parantaminen” ja iskujen vaimentaminen.

Paksu ja vaimennettu kengänpohja, kengän kiertojäykkyys ja 
pronaatiotuki estävät juoksijaa käyttämästä luonnollista juoksu-
tyyliä, vaikka hän kuinka yrittäisi. Hyvin vaimennetuissa ja tue-
tuissa juoksukengissä jalkaterät ovat kuin koteloissa, eivätkä ne 
pysty enää toimimaan normaalisti. Paksut kengänpohjat myös 
tuhoavat juoksuaskelen terävyyttä ja kimmoisuutta. Juoksemista 
paksupohjaisilla kengillä voidaan verrata juoksemiseen hiekalla. Se 
vähentää toki alastulon iskuja, mutta tarvitsee ponnistuksiin pal-
jon lisäenergiaa. Nykyisissä juoksukengissä pohjan paksuus kanta-
pään alueella saattaa olla kolme tai jopa neljä senttimetriä korkea. 
Kengät on suunniteltu ”kantapääjuoksua” varten, ja niissä on vai-
kea ja jopa mahdotonta juosta luonnollisella tyylillä. Ei ihme, että 
suurin osa juoksuoppaista neuvoo juoksemaan ”kantapään kautta 
päkiälle rullaten”. ”Kantapääjuoksussa” syntyneisiin vammoihin ja 
kipuihin juoksija sitten usein etsii apua ostamalla vielä enemmän 
tuettuja ja vaimennettuja jalkineita. Näin kierre jatkuu.

Aloittelijoiden on muistettava, että suurin osa juoksuvaivois-
ta on peräisin virheellisestä juoksutekniikasta. Kun tekniikka on 
hiottu hyväksi ja kuntopohja kestäväksi, on juokseminen nautin-
nollista ja vältytään toistuvien virheliikkeiden aiheuttamilta rasi-
tusvaivoilta. Paksupohjaiset ja tuetut juoksukengät vain estävät 
juoksutekniikan kehittymisen. Ihmiset kuitenkin ostavat tällaisia 
juoksukenkiä, koska urheiluliikkeiden myyjät lupaavat nopeita 
ratkaisuja jalkaongelmiin. On hyvä muistaa, että myyjät eivät ole 
asiantuntijoita. Heidän tietonsa juoksemisesta rajoittuu usein vain 
parin tunnin koulutukseen, jossa heitä on opastettu myymään 
mahdollisimman kalliita juoksukenkämalleja. Oikeaa juoksu-
tekniikkaa ei pysty hankkimaan ostamalla, vaan se kehittyy vain 
harjoittelemalla ja kehittämällä niitä lihaksia, jotka eivät kehity 
tuetuissa kengissä.
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Juoksutekniikan 
virheet ja niiden 

korjaaminen

pää

Oikea asento
Pää on suorassa linjassa vartalon jatkeena ja katse osoittaa suo-
raan menosuuntaan noin 10–20 metriä edellä olevaan pisteeseen. 
Kaulan ja kasvojen lihakset pidetään rentoina. Näin vältytään har-
tiaseudun jännitykseltä. Kasvojen rennot lihakset lähettävät sig-
naaleja koko keholle, ja näin ollen juoksukin pysyy rentona.

Virheet
Jännittyneet kasvolihakset: pää pyritään vetämään eteen varsin-
kin nopeassa juoksussa (juokseminen ”leuka pystyssä”), tai sitten 
juoksija katsoo jalkojensa juureen. Jännitetään kasvojen lihaksia 
ja juostaan ”leuka pystyssä” kovavauhtisissa juoksuissa. Myös vä-
syneet juoksijat sortuvat samaan virheeseen. Väärin suuntautunut 
katse ja väärä pään asento rikkovat juoksuasennon ryhtiä ja aihe-
uttavat jännityksiä niska-hartiaseudulle. Jännittyneet lihakset vaa-
tivat ylimääräistä energiaa ja väsyvät entistä nopeammin. Juoksu 
muuttuu kankeaksi ja vauhti katoaa.
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KUVA 9. Pään oikea asento.

Miten korjataan?
Katse suunnataan eteenpäin ja pyritään pitämään kasvolihakset 
rentoina niin, että posket ja huulet ”tärisevät” juostessa.

hartiasEutu

Oikea asento
Hartiat ovat rentoina luonnollisessa asennossa. Rennot hartiat 
estävät niska-hartiaseudun lihaksien väsymisen ja takaavat käsien 
oikean toiminnan sekä vapauttavat hengityksen. Rinnan on oltava 
”avattuna”. ”Avattu rinta” on ryhdikkään juoksuasennon välttä-
mätön edellytys.

Virheet
Hartioita jännitetään ja olkapäitä kohotetaan. ”Korville” nostetut 
olkapäät ovat yleensä osoitus juoksijan väsymyksestä. Myös aloit-
telijat, joiden fyysinen kunto on vielä heikko, juoksevat usein har-
tiat koholla. Virhe johtuu keskivartalolihaksien väsymyksestä tai 
heikosta kunnosta. Kun keskivartalolihakset eivät pysty pitämään 
vartaloa ”koossa”, laskeutuu lantio alas ja hartiat nousevat ylös. 
Tällaisessa asennossa hengitys salpautuu ja muuttuu pinnalliseksi.
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KUVA 10. Hartioiden oikea asento.

Miten korjataan?
Kehitetään keskivartalon lihaksia ja pyritään pitämään vartalo 
”koossa” myös väsymyksen aikana.

vartalo

Oikea asento
Vartalo on hieman etunojassa. Vauhdin lisääntyessä tai ylämäkeä 
juostessa kallistus eteenpäin voi lisääntyä, muttei kovin paljon. 
Vartalo ei heilahtele sivuille eikä käänny puolelta toiselle, vaan 
suuntautuu suoraan eteenpäin.

Virheet
Vartalo kumartuu liian paljon eteenpäin tai nojaa taaksepäin. 
Tällaiset asennot vaikeuttavat hengitystä. Myös jalkojen toiminta 
muuttuu virheelliseksi. Vartalon kiertoliikkeet ja huojuminen ovat 
turhia koko juoksun kannalta. Ne vievät paljon energiaa ja aiheut-
tavat vaivoja ristiselän ja lantion seuduille.
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KUVA 11. Vartalon oikea asento.

Miten korjataan?
Yleensä vartalon kiertoliikkeet johtuvat siitä, että juoksijan har-
tiaseutu on jumissa ja kädet eivät liiku rentoina olkapäänivelissä. 
Tällöin keho pyrkii korvaamaan käsien toimintaa koko vartalon 
kiertoliikkeillä. Virhe poistetaan aktivoimalla käsien toimintaa. 
Esimerkiksi juokseminen vuorotellen ”ilman käsiä” (kädet selän 
takana tai ylhäällä) ja ”käsien kanssa” avaa juoksijalle käsien roolia 
juoksussa, aktivoi niiden toimintaa ja poistaa vartalon kiertoliik-
keitä. Huojuva ”merimiestyyli” taas johtuu siitä, että juoksijan ja-
lat laskeutuvat maahan liian kaukana juoksusuunnan linjalta. Sitä 
korjataan harjoittelemalla ns. viivajuoksua. Viivajuoksussa juoksi-
ja yrittää juosta viivaa pitkin niin, että hänen jalkansa astuvat koko 
ajan joko viivan päälle tai mahdollisimman lähelle sitä.

kädEt

Oikea toiminta
Kädet ovat juoksussa lähes yhtä tärkeät kuin jalat. Ne tasapainot-
tavat ja rytmittävät juoksua. Jokainen juoksurytmin vaihdos alkaa 
käsistä. Mitä kovempi juoksuvahti on, sitä laajempi on käsien 
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liikerata. Juoksijan on opeteltava käyttämään käsiään varsin aktii-
visesti. Kädet liikkuvat vapaasti ja rennosti lähellä vartaloa. Olka-
päänivelet ovat ”vapaita”, kun taas kyynärnivelet pidetään ”kiinni” 
noin 90 asteen kulmassa. Käsivarret kulkevat suoraviivaisesti edes-
takaisin vartalon sivuilla. On tärkeää, että kädet pysyvät omalla 
puolellaan ylittämättä vartalon keskiviivaa. Kämmenet ovat ren-
toina, sormet luonnollisessa koukkuasennossa ja peukalo ”lepää” 
etusormen päällä.

KUVA 12. Käsien toiminta.

Virheet
Liian iso kulma kyynärnivelissä (suorat kädet) aiheuttaa jänni-
tyksiä käsien ja hartioiden lihaksissa. Yleisin virhe on kuitenkin 
se, että kulma pidetään liian terävänä, kämmenet nostetaan lähes 
olkapäiden tasolle ja olkapäänivelet lukitaan. Silloin kädet liikku-
vat suppeasti, eivätkä ne pysty rytmittämään ja tasapainottamaan 
juoksua, ja keho korjaa käsien toimintaa vartalon kiertoliikkeil-
lä. Ylävartalon jännitys on suuri ja hartiat ovat jumissa myös sil-
loin, kun kädet liikkuvat kaukana kehosta (”kanansiipijuoksu”). 
Kireyttä hartioihin ja käsiin aiheuttaa myös kämmenien nyrkkiin 
puristaminen. Jos kädet liikkuvat liian paljon poikittain juoksu-
suunnasta ja käyvät ”väärällä” puolella vartaloa, aiheuttaa se selkä-
rankaa rasittavia vartalon kiertoliikkeitä.
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Miten korjataan?
Käsien rooli juoksussa hahmotetaan juoksemalla ”ilman käsiä” eli 
juostaan kädet selän tai niskan takana. Käsien asentoa ja toimintaa 
voidaan harjoitella peilin edessä. Käsiliikkeet tehdään seisten tai 
maassa istuen. Harjoituksien aikana liikkeiden rytmi vaihdetaan 
välillä ”pikajuoksuksi” ja välillä rauhalliseksi. Tärkeintä on, että 
olkapäänivelet ja kämmenet pidetään rentoina, ja kyynärnivelkul-
ma pysyy oikeana ja muuttamattomana. Apuna voidaan käyttää 
sopivanpituista narua tai pyyhettä, joka laitetaan niskan taakse 
niin, että sen päät roikkuvat rinnalla. Päistä otetaan kiinni siten, 
että kyynärnivelten kulmat ovat noin 90 astetta, ja tehdään juok-
suliikkeitä käsillä. Kädet pidetään ”oikealla puolella” niin, etteivät 
ne ylitä vartalon keskiviivaa. Kämmenten oikeaa asentoa ja rento-
utta voidaan harjoitella juoksemalla ohkaiset paperirullat käsissä. 
Rullia pidetään pystyasennossa ja yritetään olla puristamatta niitä 
kokoon.

lantio

Oikea toiminta
Lantio on juoksussa erittäin tärkeässä roolissa ja sen toiminnan 
on oltava rentoa. Hyvä juoksuryhti edellyttää, että lantio pysyy 
ns. korkealla. Lantion tulee myös pysyä ”paikallaan” juoksussa, ja 
juoksijan on pyrittävä välttämään lantion keinumista ja kallistu-
mista eteen tai taakse. Lantion on oltava samassa suorassa linjassa 
pään ja jalkaterän kanssa juoksijan jalan laskeutuessa maahan ja 
myös työntövaiheessa.

Virheet
Liian alhaalla oleva lantio johtaa siihen, että juostaan ns. istuma-
asennossa. Silloin lantion seudulla on kulma, ja eteneminen ta-
pahtuu enemmän edessä olevan jalan vedolla. Juoksusta tulee 
tehotonta ja raskasta. Jos lantio vedetään liian paljon eteen, ete-
nee juoksija liian jyrkässä etunojassa. Tässä tapauksessa jalkaterät 
törmäävät maahan alastulovaiheessa, ja juoksijalle tulee ”mustat 
kynnet” jokaisen pitkän lenkin jälkeen. Jos lantio ei pysy samassa 
linjassa pään ja jalkaterän kanssa, tulee juoksijalle notkoselkä. 
Notkoselkä voi aiheuttaa vakaviakin vammoja, kuten välilevyjen 
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pullistumia tai selkärangan nikamien vaurioita. Heikot keskivar-
talolihakset ovat syynä myös lantion ”yliliikkuvuuteen”, jolloin 
lantio kiertää ja keinuu liikaa. Juoksun tehokkuus katoaa ja lan-
tion yliliikkuvuus myös ärsyttää juoksijan selkää ja voi aiheuttaa 
vammoja.

Miten korjataan?
Keskivartalon lihasten kehittäminen on oleellista juoksutekniikas-
sa. Vatsa-, selkä- ja pakaralihasten on oltava kunnossa jaksaakseen 
ylläpitää oikeaa juoksuasentoa. Näitä lihaksia on syytä harjoitella 
jatkuvasti. Kannattaa kiinnittää huomio myös askelpituuteen. Lii-
an pitkät askeleet yleensä aiheuttavat ”istuma-asennon”. Askelten 
lyhentäminen helpottaa lantion oikeassa asennossa pitämistä ja 
parantaa juoksuasentoa. 

KUVA 13. 
Lantion oikea asento.
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polvEt

Oikea toiminta
Polvien tulee olla samassa linjassa jalkaterien kanssa ja osoittaa 
juoksusuuntaan. Mitä nopeampi juoksu, sitä korkeammalle pol-
vet nousevat. Työntövaiheen jälkeen jalan lihakset pyritään ren-
touttamaan. Polvet tiputetaan alas rennosti, eikä vedetä niitä eteen 
kuten pikajuoksussa. Alastulovaiheessa polven on oltava hieman 
koukussa, valmiina vaimentamaan iskua.

KUVA 14. Polvien toiminta.

Virheet
Polvia nostetaan liikaa, mikä tuhlaa energiaa. Kuntojuoksijoiden 
yleisin virhe on se, että hölkässä jalat laskeutuvat maahan polvet 
suorina. Tämä aiheuttaa kovia iskuja sekä jaloille että koko varta-
lolle. Seurauksena ovat nivelvammat, kivut säärissä ja muut jal-
kavaivat. Jos polvet eivät liiku samassa linjassa jalkaterien kanssa 
ja niitä vedetään eteen polven sisäsyrjä edellä (ns. ”balettityyli”), 
altistuvat polvinivelet koville sivuiskuille. Samalla kärsivät myös 
jalkateränivelet.
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Miten korjataan?
Polven nosto on luonnollinen osa yksilöllistä juoksutekniikkaa, jo-
ten sitä on vaikea muuttaa radikaalisti. Kun askelrytmi on riittävän 
tiheä ja askelkontakti osuu lantion painopisteen alle, nousee polvi 
luonnostaan oikealla tavalla. Polvien nostolinjaa voidaan kontrolloi-
da juoksemalla viivaa pitkin tai juoksumatolla peilin edessä. ”Suora” 
polvi alastulon vaiheessa korjataan lyhentämällä askelta. Vahvat ja ta-
sapainoisesti kehitetyt jalkalihakset takaavat polvien oikean asennon.

jalkatErät

Oikea toiminta
Luonnollisessa juoksuasennossa jalat liikkuvat juoksijan painopis-
teen alapuolella ja sen takana. On tärkeää, että nilkka rentoutuu 
työnnön jälkeen ja jalkaterä kallistuu hieman alaspäin. Normaalis-
ti rennosti roikkuvat jalkaterät kallistuvat hiukan ulkosyrjän suun-
taan, jolloin ensimmäisenä maahaan tulee jalkaterän ulkosyrjä. 
Kosketus maahan tapahtuu ensin jalkaterän etuosalla ja sen jälkeen 
kantapäällä. Kuntojuoksijoiden on usein vaikea juosta näin, joten 
heidän on pyrittävä laskemaan jalka maahan koko jalkapohjalle. 
Jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin, ja ne pyritään pitämään 
lähes samassa viivassa niin, että jäljet näyttävät ”sudenjäljiltä”.

KUVA 15. 
Jalkaterien oikea asento.
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Virheet
Jalka tulee maahan kantapää edellä ja nilkka jäykkänä. Nilkan 
kulma on vähemmän kuin 90 astetta, ja varpaat suuntautuvat 
ylöspäin. Tällainen asento on tyypillinen ”kantapääjuoksutyylil-
le”. Seurauksena ovat vakavat selkäongelmat, rasitusmurtumat 
sääriluissa, lonkassa tai häpyluussa sekä kivut säärissä (ns. penikka-
tauti). Jos jalkaterät osoittavat ulospäin juoksulinjasta (”balettityy-
li”), iskeytyy jalka maahan jalkapohjan sisäsyrjä edellä. Tällaisessa 
asennossa polvi vääntyy sisään varsin epäluonnolliseen asentoon ja 
polvivammojen riski on suuri.

Miten korjataan?
Tavallisesti ”kantapääjuoksu” johtuu liian pitkistä juoksuaskelista, 
joten askelia on pyrittävä lyhentämään kevyessä juoksuvauhdis-
sa. Harjoittele ”putoamisjuoksua”, jolloin juoksu lähtee vartalon 
eteenpäin kallistumisesta. Yritä kuitenkin pitää vartalo suorana, 
ettei lantio jää taakse. Harjoittele juoksemalla paljain jaloin. Seu-
raava harjoite auttaa hahmottamaan luonnollista juoksua. Nouse 
päkiöille paljain jaloin ja siirrä kehosi painopiste eteen. Pystyssä 
pysyäksesi joudut ottamaan askeleen eteenpäin ja huomaat, että 
tässä asennossa on mahdotonta laskea jalkaa kantapäälle. Jalka tu-
lee varpaille ja jalkapohjan etupuolelle. Jatka juoksemista pienillä 
askelilla polvet hieman koukussa. Juokse nilkka rentona. Lyhyt ja 
rento askel on avainsana aloittelijoille. Pudota jalkasi lantion alle, 
älä vedä sitä kauas eteen.

Vahvista pohjelihaksia, nilkkoja ja jalkaterän lihaksia, sillä hei-
kot pohkeet ja nilkat eivät tue askelrytmiä. Käytä harjoituksissa 
aika ajoin myös kevyitä juoksukenkiä, jotka mahdollistavat terä-
vämmän askelkontaktin. Vahvistaaksesi luonnollista ”vaimennus-
mekanismia” juokse paljain jaloin aina, kun se on mahdollista. 
Juokse harjoituksissa eri vauhdeilla ja rytmeillä nilkan työtä tun-
nustellen. 

askEllus ja taloudEllisuus

Oikea toiminta
Juoksun on oltava mahdollisimman taloudellista ja tehokasta. 
Turhat vartaloliikkeet, kuten huojuminen suunnasta toiseen tai 
pomppiminen ylös ja alas, vain häiritsevät juoksijan etenemistä 
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ja nopeuttavat energiavarastojen tyhjenemistä. Mitä enemmän 
juoksija käyttää energiaa hyppiessään ylös ja alas, sitä vähemmän 
energiaa hänelle jää eteenpäin etenemiseen. Askelluksen on oltava 
matalaa ja eteenpäin vievää, pehmeätä ja taloudellista. Taloudel-
lisen juoksutyylin omaksuva juoksija jaksaa juosta pidempään ja 
vähemmällä rasituksella.

Virheet
Pomppivat tai huojuvat askeleet ovat yleisiä askellusvirheitä. 
Pomppivassa tyylissä juoksu muuttuu ikään kuin hyppysarjak-
si. Juoksu toki koostuu hypyistä, mutta oikeanlaisessa juoksussa 
kaikki hypyt suuntautuvat suoraan eteenpäin ja niiden lentorata 
on matala. Taloudellisesti juoksevalla ihmisellä kehon painopiste 
ei liiku paljon pystysuunnassa, vaan se etenee tasaisesti ja lähes 

KUVA 16. 
Matala ja
taloudellinen askel.



62

suoraviivaisesti eteenpäin. Pomppiva juoksutyyli tarvitsee paljon 
energiaa ja aiheuttaa vakavia selkä- ja jalkavammoja, koska juoksi-
jan kehoon kohdistuu huomattavasti kovempia iskuja maahantu-
lon vaiheessa. Vammoja ja turhaa energiakulutusta aiheuttaa myös 
huojuva juoksutyyli. Kyse on huojuvasta juoksutyylistä, kun juok-
sijan keho tekee sivuttaisliikkeitä huojuen sivulta toiselle. Yleensä 
näin juostaan silloin, kun hartiat eivät ole rentoina. Kun kädet 
eivät liiku vapaasti, niiden vajavaista toimintaa kompensoidaan 
vartalon sivuttaisilla liikkeillä.

Miten korjataan?
Yleensä askellus korjautuu juoksuvuosien mittaan. Harppova as-
kel korjataan lyhentämällä askelia ja tihentämällä askelrytmiä. 
Pomppivasta askelluksesta voidaan päästä eroon siten, että juok-
sija yrittää pysyä ”horisontin linjalla” vaikka tarkkailemalla juok-
sulippalakinsa lipan reunaa. Lipan on oltava mahdollisimman 
vaakana. Juoksuaskellus paranee myös juoksemalla paljain jaloin 
pehmeällä alustalla kuten hiekalla tai ruohikolla. Pehmeä alusta 
”tuhoaa” työntövoimaa ja näin ”pomputkin” jäävät matalammik-
si. Vartalon kiertoliikkeistä ja huojumisesta voidaan päästä eroon 
harjoittelemalla käsien oikeaa toimintaa. Tästä oli puhetta edel-
lisillä sivuilla.

juoksutEkniikan harjoittEEt

Kuten edellä mainittiin, paras keino oppia juoksemaan oikealla 
tavalla on juokseminen. Harjoituksissa tehdyt tuhannet juoksuki-
lometrit opettavat kehoa paljon paremmin kuin mikään muu. Vä-
symys johtaa siihen, että keho itse pyrkii suoriutumaan mahdol-
lisimman vähillä vaivoilla ja juoksu muuttuu taloudellisemmaksi. 
Kokenut juoksija tuskin tekee paljon virheitä juoksutekniikassaan. 
Juoksutekniikkaa kannattaa kuitenkin muokata ja hioa erilaisilla 
harjoituksilla varsinkin juoksuharrastuksen alkuvaiheessa.

Juoksutekniikan harjoituksien tavoitteena on saada juoksu kul-
kemaan suoraviivaisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja rennosti. 
Rentous on yksi tärkeimmistä avainsanoista juoksussa. Maailman 
huippujuoksijat ja heidän valmentajansa korostavat lähes poik-
keuksetta rentouden merkitystä, oli kyseessä lyhyt tai pitkä juok-
sumatka.
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Juoksutekniikkaa kehittäviä liikkeitä on paljon. Itse asiassa 
kaikki harjoitusliikkeet, jotka vahvistavat lihaksia, parantavat 
myös juoksutekniikkaa. Tässä esitetään vain muutamia liikkei-
tä, joita kannattaa harjoitella juoksuharrastuksen alkuvaiheessa. 
Kyseisiä liikkeitä voi tehdä periaatteessa millaisessa varustuksessa 
tahansa ja minkä vain harjoituksen yhteydessä. Harjoitukset kan-
nattaa tehdä pehmeällä ja elastisella alustalla, kuten esimerkiksi 
ruohikolla, pururadalla tai hiekkatiellä. Jokaista liikettä harjoitel-
laan noin 30–50 metrin pituisella pätkällä, tai ainakin 30 sekun-
nin ajan. Kokeneet juoksijat voivat tehdä liikkeitä jopa 80 metrin 
pituisella pätkällä. 

liikkEEt

1. Juoksukäsiliikkeet paikalla peilin edessä seisten. Jalat ovat hie-
man harallaan, polvet pienessä koukussa (pieni jousto liikkeessä) 
ja jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin. Kyynärpäät ovat noin 
90 asteen kulmassa. Olkapäät ovat rentoina. Käsiä liikutetaan eri 
tahdissa. Sama liike voidaan tehdä pienten painojen kanssa tai 
istuma-asennossa.

KUVA 17. Käsiliikkeet.
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2. Juoksu ”ilman käsiä”. Juostaan kädet selän tai niskan takana.

3. Polvennostokävely. Polvi nostetaan 
mahdollisimman korkealle nilkka ren-
tona. Tukijalka ojentuu suoraksi ja 
nousee päkiälle, pieni pysähdys polven 
ollessa korkealla. Kädet ovat niskan ta-
kana tai niitä nostetaan suoraan ylös 
”korvien taakse”.

KUVA 19. Polvennostokävely.

KUVA 18. 
Juoksu 
”ilman 
käsiä”.
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4. Polvennostojuoksu. Polvi noste-
taan korkealle, askel on lyhyt, nilkka 
pidetään rentona ja jalka laskeutuu 
maahan lantion alla, lantio on kor-
kealla, tukijalka ojennetaan suorak-
si, vartalo kallistuu hieman eteen, ei 
”takanojajuoksua”. Kädet toimivat 
aktiivisesti kuten oikeassa juoksu-
asennossa.

5. ”Pudotusjuoksu”. Jalat ja varta-
lo ovat suorassa linjassa, kaadutaan 
suoraan eteenpäin. Aloitetaan juok-
su, askel on lyhyt, jalat pyritään pi-
tämään lantion alla ja sen takana. 
Pyritään säilyttämään ”putoamis-
tunne” koko ajan.

KUVA 21. ”Pudotusjuoksu”.

KUVA 20. 
Polvennostojuoksu. 
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6. Viivajuoksu. Juostaan 
viivaa pitkin eri vauhtia 
niin, että jalat astuvat joko 
viivan päälle tai mahdolli-
simman lähelle viivaa.

KUVA 22. Viivajuoksu.

7. Vuoroloikat. Pitkät ja 
lyhyet loikat, huomio kiin-
nittyy työntöjalan ojen-
nukseen ja käsien aktiivi-
seen toimintaan. Vartalo 
on riittävän pystyssä, ei 
liiassa etunojassa, alastu-
lo pehmeä, ponnistuksen 
suunta suoraan eteenpäin, 
heilahtavan jalan polven 
liike eteenpäin ja korkealle.

KUVA 23. Vuoroloikat.
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8. Saksijuoksu. Juostaan 
suorilla jaloilla. Liikkees-
sä on oleellista jatkaa 
alustakontaktin jälkeen 
ponnistavan jalan liikettä 
mahdollisimman pitkälle 
taaksepäin. Liike voidaan 
tehdä joko päkiällä tai 
kantapään kautta. Varta-
lon asento säilyy ryhdik-
käänä, napakka ponnistus 
loppuun asti, nilkka ojen-
tuu ponnistuksen lopussa 
ja koukistuu eteen heilah-
duksessa.

KUVA 24. Saksijuoksu.

9. Päkiäkontakti eli ns. 
tripling. Juostaan hyvin 
lyhyillä askelilla, jalka 
tulee maahan päkiälle ja 
sitten kantapäälle, tuki-
vaiheessa polvi ojentuu 
suoraksi, työntö jatkuu 
varpaiden kärkeen asti, 
nilkan liike on rento ja 
laaja, ylävartalo on myös 
rento, kädet toimivat ku-
ten juoksussa tai roikku-
vat vapaasti, ryhti säilyy. 

KUVA 25. Tripling.
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10. Pakarajuoksu. Kan-
tapäät vedetään pakaroi-
den alle ja ne koskettavat 
pakaralihaksia, vartalo 
pysyy ryhdikkäänä, kädet 
rytmittävät juoksua ak-
tiivisesti. Askel on lyhyt, 
jalat pidetään rentona.

KUVA 26. Pakarajuoksu.

Juoksutekniikkaa harjoiteltaessa ei kannata yrittää huomioida 
kaikkia virheitä saman harjoituksen aikana. On edettävä rauhalli-
sesti ja mahdollisimman yksinkertaisesti ja kiinnitettävä huomiota 
vain yhteen asiaan kerrallaan. Jokaisen virheen korjaus vaatii pal-
jon työtä, satoja harjoituksia ja useita kymmeniä juoksukilometre-
jä, joten kärsivällisyys on tärkeää.
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Lyhyesti juoksijan 
syömisestä ja 
juomisesta

vältä nälkää

Kiire on ehkä tavallisin juoksuharrastajien esittämä syy huonoille 
ruokailutavoille. Kyse on kuitenkin vain väärästä priorisoimisesta. 
Jos ihminen haluaa voida hyvin ja panostaa juoksuharrastukseensa, 
hänen on yksinkertaisesti järjestettävä itselleen aikaa syömiselle sa-
moin kuin harjoituksille ja nukkumiselle. Suunnittelemalla milloin 
ja mitä seuraavana päivänä syö, kiireinenkin henkilö pystyy välttä-
mään ruokailun unohtamisen ja epäterveellisen ruoan syömisen. 
Säännöllisestä ruokailusta on tehtävä rutiini, jotta siitä olisi hyötyä.

Nälän tunne on huono merkki, joten sen välttäminen on tär-
keää. Nälän iskiessä on erittäin suuri vaara, että suuhun pistetään 
sokerista ja rasvasta pursuavaa roskaruokaa. Nälässä juoksijan har-
joitteluvalmius heikkenee, palautuminen kärsii ja kehitys hidas-
tuu. Paras vaihtoehto on säännöllinen ruoan saanti noin kahden 
tunnin välein. Kevyt aamupala, päivällinen, välipala tai jopa kak-
sikin, joista viimeinen on noin tunti ennen iltaharjoitusta, pieni 
välipala heti harjoituksen jälkeen, illallinen ja iltapala. Näitä ruo-
kailumahdollisuuksia on järjestettävä, jos haluaa edistyä juoksu-
harjoituksissa.
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aaMuharjoitus ja aaMupala

Aamulenkki tyhjällä vatsalla on saanut tehokkaan rasvanpolttot-
reenin maineen. Todellisuudessa matala verensokeri voi aiheuttaa 
huonoa oloa ja kestävyyden heikkenemistä, joten treeni jää usein 
lyhyeksi. Aamupalan syöminen on välttämätöntä, jotta suoritus-
kyky – niin fyysinen kuin psyykkinenkin – olisi kohdallaan heti 
aamusta lähtien. Yöllä veren sokeripitoisuus laskee ja se voikin olla 
aamulla herätessä haitallisen alhainen. Jos harjoittelee aamulla, 
kannattaa syödä kevyt aamupala. Kaurapuuro, vaalea leipä, tee ja 
hunaja ovat parhaita vaihtoehtoja ensimmäiselle aamupalalle, sil-
lä niiden syömisen jälkeen pystyy liikkumaan lähes välittömästi 
ilman vaivoja. Hedelmät ja muu huonosti sulava ruoka voi aiheut-
taa pistoksia ja vatsaongelmia harjoituksen aikana. 

Aamuharjoituksen jälkeen syödään toinen aamupala, joka voi 
olla ”tukevampi” kuin ensimmäinen. Se voi jo sisältää hedel-
miä, täysmehua, ruisleipää, kinkkua ja vihanneksia – eli sellai-
sia tuotteita, joissa on paljon hiilihydraatteja ja proteiinia. Niitä 
tarvitaan harjoituksen aikana tyhjentyneiden energiavarastojen 
täydentämiseksi sekä ”rakennusaineiksi”, joilla elimistö pystyy 
korjaamaan harjoituksen aikana tapahtuneet vauriot lihaksissa ja 
hermostossa.

MonipuolinEn lounas

Töissä tai koulussa käyvä ihminen syö lounasta yleensä klo 11 ja 
13 välisenä aikana. Iltaharjoitukset aloitetaan usein klo 17 tai 18, 
joten lounaasta siihen on vielä runsaat kuusi tuntia. Lounaalla ei 
siis kannata tehdä mitään rajoituksia ruoan suhteen. Normaali, 
terveellinen lounas on varsin monipuolinen ja sisältää vihannek-
sia, lihaa tai kalaa, perunoita tai riisiä yms. Niistä saadaan hiili-
hydraatteja, proteiinia, mineraalia ja vitamiineja riittävästi, jolloin 
lisäravinteita ei yleensä tarvita. Rasvakin, erityisesti kasvisrasva ja 
kalarasva, on varsin tarpeellista nivelten toimintakyvylle. Maidosta 
taas saadaan kalsiumia. Hiilihydraattipitoisten ruokien tulisi olla 
jokaisen aterian perustana. Riittävä hiilihydraattien saanti pitkin 
päivää on avaintekijä, joka auttaa jaksamaan ja mahdollistaa har-
joittelun päivästä toiseen.
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välipalat ovat tärkEitä

Pienen, hiilihydraattipitoisen, helposti vatsassa sulavan välipalan 
syöminen 1-2 tuntia ennen harjoituksen alkua on varsin tarpeel-
lista. Tällöin verensokeri pysyy sopivalla tasolla harjoituksen ai-
kana, vatsa on riittävän tyhjä ja vatsaongelmia, kuten pistoksia, 
ei ilmene. On hyvä kuitenkin muistaa, että makeiset, energiajuo-
mat, ”limpparit”, suklaapatukat ja muut sen sellaiset sokeripitoiset 
tuotteet eivät kelpaa välipaloiksi. Niissä on paljon tavallista soke-
ria, joten veren sokeripitoisuus nousee hetkessä korkealle. Koska 
sokeri kuuluu ns. nopeiden hiilihydraattien joukkoon, se hajoaa 
hyvin nopeasti ja aiheuttaa suorituskyvyn romahdusta hyvin pian 
välipalan jälkeen.

Välipalassa on oltava tuotteita, jotka pystyvät pitämään veren 
sokerinpitoisuuden korkealla suhteellisen pitkän ajan. Parhaita vä-
lipalatuotteita ovat jogurtti, rahka, ruisleipä, hedelmät, myslit ja 
hunaja. Kannattaa muutenkin korvata tavallinen sokeri hunajalla, 
sillä se on paljon terveellisempää ja sisältää pitkäketjuisia hiilihyd-
raatteja, joita elimistö pystyy hyödyntämään paljon paremmin 
kuin sokeria. Pitkäketjuinen hiilihydraatti ”palaa” hitaasti ja tasai-
sesti, joten elimistön energiasaanti ei kärsi äkillisistä sokeripitoi-
suuden muutoksista.

palautus käyntiin hEti

Harjoituksen jälkeen on tärkeää, että elimistön palautuminen 
käynnistyy mahdollisimman nopeasti. Se käynnistetään syömäl-
lä pientä välipalaa välittömästi harjoituksen päätyttyä, jo ennen 
kotimatkaa ja suihkua. Nyrkkisääntö on, että harjoituksen päät-
tyessä mennään ensin jääkaapille ja vasta sen jälkeen suihkuun. 
Välipalana voi olla normaalia ruokaa, esimerkiksi kinkkuvoileipä 
tai lisäravinne, kunhan se on vähärasvainen ja sisältää hiilihydraat-
teja ja proteiineja. On muistettava, että harjoitus rasittaa kehoa, ja 
varsinainen kehitys tapahtuu harjoituksien välisenä aikana. Palau-
tumisprosessi on aktivismillaan puoli tuntia harjoituksen jälkeen. 
Mitä nopeammin elimistö saa ”poltto- ja rakennusaineita” harjoi-
tuksen aiheuttamien rasitusten paikkaamiseksi, sitä paremmin ja 
tehokkaammin kehitysprosessi edistyy.
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illallisEn on oltava kEvyt

Illallisella ei kannata syödä rasvaista ja raskasta ruokaa. Pizzat, 
hampurilaiset, ranskalaiset perunat, liha yms. sulavat varsin hi-
taasti ja aiheuttavat unihäiriöitä. Uni taas on hyvin tärkeää pa-
lautuksen kannalta. Paras vaihtoehto illallisruoaksi on keitto. Se 
imeytyy nopeasti ja sisältää lähes kaikki tarpeelliset ravintoaineet. 
Keitto auttaa myös tasoittamaan harjoituksen yhteydessä yleensä 
syntyvää nestevajausta. Kannattaa myös syödä kevyt iltapala ennen 
nukkumaan menoa. Iltapalana voi sisältyä maitoa ja kaurahiutalei-
ta, mysliä, jogurttia tai muuta vastaavaa. 

älä odota janoa

Hikoilu vaihtelee suuresti yksilöiden välillä, mutta jokainen ih-
minen hikoilee harjoituksien aikana. Juoksussa hikoilu on melko 
runsasta jopa matalassakin lämpötilassa, ja lämmin ilma voi nostaa 
hikoilun määrän jopa kolmeen litraan tunnissa. Viileissä olosuh-
teissa nestettä menetetään tunnissa noin puolesta litrasta litraan 
riippuen suorituksen tehosta ja yksilön ominaisuuksista. Nestettä 
täytyy juoda enemmän kuin sitä on menetetty. Iltaharjoituksien 
jälkeen ei yleensä ehdi juoda riittävästi ennen nukkumaanmenoa, 
joten jonkunlainen nestevaje on olemassa vielä seuraavanakin aa-
muna. Näin ollen päivällä kannattaa juoda ainakin pari litraa nes-
tettä, jotta seuraavan harjoituksen aikana ei olisi nestevajetta.

Nestevaje aiheuttaa veritilavuuden pienenemistä, mikä on erityi-
sen haitallista suorituskyvyn kannalta. Verestä tulee ”paksua”, ja ve-
ren virtaus lihaksiin ja ihoon vähenee. Elimistön lämpötila nousee 
entisestään, ja tämä heikentää edelleen suorituskykyä. Lisäksi nes-
tevaje kiihdyttää lihasglykogeenin käyttöä energiaksi, mikä on haital-
lista pitkissä suorituksissa, joissa glykogeenin riittävyys on oleellista.

Janon tunne syntyy viiveellä. Janon ilmaantuessa nestevaje on jo 
voimakas ja suorituskyky on myös heikentynyt. Toisaalta juomi-
nen poistaa janon tunnetta liian nopeasti ennen nestetasapainon 
saavuttamista. Näin ollen janon tunteeseen perustuva juominen 
on riittämätöntä. Esimerkiksi maratonin aikana janon tunne on 
merkki siitä, että elimistö on jo ”hälytystilassa”. Siksi pitkäkestois-
ten juoksujen aikana kannattaa nauttia nesteitä säännöllisesti noin 
parinkymmenen minuutin välein odottamatta janoa.
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urhEilujuoMiEn käyttö

Urheilujuomat ovat hiilihydraatti- ja elektrolyyttipitoisia juomia, 
jotka on suunniteltu täydentämään neste- ja energiavarastoja mah-
dollisimman nopeasti urheilusuorituksien aikana. Niitä käytetään 
myös palautumisessa, kun halutaan korjata nestehukkaa nopeas-
ti ja tehokkaasti. Pitkän juoksun aikana lihakset käyttävät paljon 
glukoosia energianaan, mikä alentaa veren sokeripitoisuutta. Juo-
malla urheilujuomaa voidaan ehkäistä verensokerin madaltumista 
ja lykätä uupumusta. Hiilihydraattipitoiset urheilujuomat nopeut-
tavat myös palautumisprosessia. 

Nesteen ja ravintoaineiden siirtymisaika vatsasta ohutsuoleen 
on ratkaisevassa asemassa nesteiden imeytymisessä. Vatsalaukun 
tyhjenemisnopeuteen vaikuttaa eniten nautitun nesteen määrä. 
Nopean tyhjenemisen ylläpitämiseksi pitäisi vatsassa olevan nes-
teen määrä pysyä suurehkona koko suorituksen ajan. Optimaa-
linen imeytyminen saavutetaan mahan nestetilavuuden pysyessä 
kuudessa desilitrassa.

Imeytymiseen vaikuttaa myös nesteen energiapitoisuus. Mitä 
suurempi nesteen sisältämä energiamäärä on, sitä hitaammin se 
siirtyy vatsalaukusta ohutsuoleen. Nesteet, jotka sisältävät enin-
tään 2,5 prosenttia hiilihydraatteja, poistuvat vatsalaukusta jopa 
nopeammin kuin puhdas vesi. Noin 3–6 prosenttia hiilihydraat-
teja sisältävät nesteet tyhjenevät mahasta lähes yhtä nopeasti kuin 
vesi. Kun nesteen hiilihydraattipitoisuus on enemmän kuin 6 pro-
senttia, neste ei siirry suolistoon kovin nopeasti. Näin liian väke-
vät urheilujuomat usein jäävät ”loiskimaan” vatsassa ja aiheuttavat 
ongelmia esimerkiksi maratonjuoksussa.

Korkeatehoinen liikunta hidastaa nesteen imeytymistä. Nesteen 
tarve lisääntyy suorituksen tehon noustessa, mutta juoman mää-
rää ei kuitenkaan voi lisätä samassa suhteessa hidastuneesta imey-
tymisestä johtuen. Kovilla tehoilla liikuttaessa suorituksen kesto 
on yleensä lyhyehkö, jolloin nestevaje ei ehdi muodostua suureksi 
runsaasta hikoilusta huolimatta. Kovatehoisissa suorituksissa lai-
meamman ja nopeammin imeytyvän juoman käyttö on suositel-
tavaa.
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juo EnnEn lähtöä ja Maalin jälkEEn

Nuorten juoksijoiden kilpailusuoritukset kestävät harvoin yli 30 
minuuttia. Tässä ajassa nestevaje ei ehdi vaikuttaa suoritukseen, 
vaikka lämpötila olisi hyvin korkea. Siitä huolimatta on tärkeä 
suorittaa ”nestetankkausta” ennen kilpailua. Kilpailua edeltävänä 
päivänä kannattaa juoda säännöllisesti urheilujuomaa. Näin nes-
tevarastot täyttyvät ja hiilihydraattien määrää lisääntyy elimistössä.

Kilpailupäivänä voidaan juoda normaalisti. Kuumalla ilmal-
la on tärkeä juoda useammin, mutta ei suuria määriä kerrallaan. 
Yleensä kilpailujännitys aiheuttaa jatkuvan ”pissahädän”, joten ur-
heilija tuskin erehtyy juomaan liikaa. Jos kilpailu on suhteellisen 
pitkä, otetaan viimeiset kulaukset noin 10–20 minuuttia ennen 
lähtöä. Maaliin tulon jälkeen kannattaa juoda pian nestevajeen 
keston lyhentämiseksi.



75

Lopuksi
Juokseminen ei ole niin yksinkertaista, 

kun monet ihmiset luulevat. 
Sen salat avautuvat vasta monien ja 

monien satojen juoksukilometrien jälkeen. 
Säännöllisyys ja rentous ovat 

tärkeitä avainsanoja juoksuharrastajille. 

Harjoittele säännöllisesti, ja muista myös levätä; 
liiku rennosti ja taloudellisesti. 

Lyhyt askel, rennot hartiat ja jalat 
ovat edellytyksinä turhien vaivojen välttämiseksi. 

Vahvista lihaksia, juokse paljain jaloin,
äläkä käytä liian tukevia kenkiä. 

Ole luonnollinen kaikessa, 
myös juoksussa!
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