Polkujuoksuopas
Martin Brilli & Jukka Puhakka

Alkusanat

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia selkeänä ja käytännöllisenä johdatuksena
polkujuoksuun, ja lisätä lajin kiinnostavuutta. Opas on suunniteltu niin vastaalkajalle, kuin myös kokeneelle polkujuoksijalle. Oppaan esittämät tiedot
perustuvat tieteellisiin lähteisiin.

Tämä opas on julkaistu yhteistyössä Kainuun Liikunta Ry:n kanssa, joka järjestää
useita urheilutapahtumia ympäri Kainuuta, mukaan lukien Vuokatti Trail
Challenge -polkujuoksutapahtuman. Opas sisältää lyhyen tapahtumaesittelyn ja
Vaarojen Valokuvaajat Ry:n valokuvia edellisten vuosien tapahtumista. Muut
oppaassa käytetyt valokuvat ovat oppaan tekijöiden ottamia ellei muuten
mainittu.

Tämän teoksen tekijät ovat Kajaanin Ammattikorkeakoulusta valmistuneita
liikunnanohjaajia, joilla on taustaa kestävyysurheilun parista.

Toivotamme nautinnollisia hetkiä oppaamme ja polkujuoksun parissa.

Martin & Jukka
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1. Mitä on polkujuoksu?

Polkujuoksu on urheilulaji, jossa osallistujat juoksevat eri mittaisia matkoja luontopoluilla. Kainsainvälisen
polkujuoksuyhdistyksen (I-TRA) mukaan “polkujuoksu on jalan kuljettava kilpailu luonnollisessa
ympäristössä, sisältäen mahdollisimman vähän tiestöä. Tiestön määrä ei tulisi ylittää yli 20% kilpailun
kokonaispituudesta..”1 Haluamme myös lisätä ei-kilpailullisen juoksemisen poluilla teoksen määritelmään
polkujuoksusta.

Polkujuoksun suosio on lisääntynyt viimeisten kuluneiden vuosien aikana maailmanlaajuisesti. Vuonna 2016
Suomessa järjestettiin 86 eri polkujuoksutapahtumaa.2 Poluilla juoksemista on harrastettu pitkään, mutta
kilpailumuotona polkujuoksu on suhteellisen uusi. Kilpailuissa matkat vaihtelevat lyhyistä, muutaman

kilometrin matkoista, yli 100 kilometrin ultramatkoihin.1 Polkujuoksua voi harrastaa lähes kaikkialla ja
kilpailuja järjestetäänkin muun muassa aavikoilla ja vuoristoissa.

1 ITRA 2016
2 Classic trails Finland Ry 2016
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2. Aloittaminen

Turvallisuus
Ennen harjoittelun aloittamista olisi suositeltavaa käydä lääkärintarkastuksessa varmistamassa, että mitään

terveysriskejä harjoittelun aloittamisella ei ole. On mahdollista, että terveydenhuollon ammattilainen asettaa
rajoituksia harjoittelemiseen liittyen. Näitä rajoituksia tulisi kunnioittaa, jotta vakavilta vammoilta
vältyttäisiin. Tämän oppaan kirjoittajat eivät ota vastuuta harjoittelun aikana tapahtuneista
loukkaantumisista tai muista haitallisista seuraamuksista.

Välineet
Polkujuoksuun ei tarvita mitään erikoisvälineitä. Kaikista tärkeimmät välineet lajin kannalta ovat

kunnolliset juoksukengät ja hengittävä ulkoiluvaatetus vaihteleviin olosuhteisiin. Suosittelemme myös
seuraavien välineiden hankkimista omien tarpeittesi mukaan:
• Juomapullo tai juomareppu
• Juoksusukat

• Säärystimet
• Kävelysauvat
• Otsalamppu
• Sykemittari
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Hyvä polkujuoksukenkä on
• Vakaa: Hyvä vakaus on tärkeää, jotta vältyttäisiin nilkkojen
nyrjähdyksiltä ja muilta loukkaantumisilta.
• Matala profiilinen: Polkujuoksukengät ovat yleensä matala
profiilisia, joka helpottaa vakauden ylläpitoa vaihtelevassa

maastossa.
• Pito: Hyvä pito on tärkeää, jotta tasapaino säilyisi
vaihtelevissa maastoissa ja vältyttäisiin kaatumisilta. Talvella
nastakenkien käyttö on suositeltavaa.
• Hengittävä: Hengittävät kengät pitävät jalat kuivina

pidempään, joka puolestaan vähentää rakkojen syntymistä.
• Kestävä: Polkujuoksukengän tulee kestää vaihtelevia maastoja
ja materiaalin tulisikin kestää naarmuja, iskuja, mutaa ja
vettä.1

Haettu 28.2.2016 osoitteesta:
http://icebug.com/fi/mallisto/aurora-bugrip/

Polkujuoksukenkä markkinoilla on useita kenkävalmistajia
vaihtelevilla ominaisuuksilla. Toiset valmistajat ovat panostaneet
kenkien kestävyyteen erilaisissa olosuhteissa ja toiset taas hyvään
pitoon. Kysy rohkeasti apua urheiluvälinekaupasta juuri sinulle

sopivien kenkien valintaan!

Kilpailuvarusteet
Yleensä kilpailun järjestäjällä on oma listansa pakollisista

kilpailuvarusteista. Listan sisältö voi vaihdella riippuen
esimerkiksi kisan pituudesta ja olosuhteista. Näitä listoja tulisi
noudattaa turvallisuuden takaamiseksi, ja siksi, että
puutteellinen varustus voi johtaa kilpailusta hylkäämiseen.

Tässä on lista kilpailuissa yleisesti vaadituista varusteista: EApakkaus, heijastin, juomapullo ja n. 1 litra vettä, reppu,
kilpailunkartat, matkapuhelin, taskulamppu, riittävästi ruokaa,
olosuhteisiin sopiva vaatetus ja avaruuspeite. 2

Kilpailujen järjestäjillä on yleensä huoltopisteitä säännöllisin
välimatkoin, mutta on suositeltavaa, että kannat tarpeellisia
välineitä koko kilpailun ajan.

1. Mackenzie, L, 2013
2. Ultra-Trail Australia, n.d.
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3. Tavoitteen asettaminen

Tavoitteen asettaminen on tärkeää jokaiselle, joka pyrkii kehittymään jossain asiassa, tässä tapauksessa
polkujuoksussa. Tämä ei koska vain huippu-urheilijoita, vaan myös harrastajia. Erilaisia tavoitetyyppejä on

olemassa, ja jokaisen tulisi valita itselleen sopivimmat tavoitteet. Nämä tyypit ovat tulos-, suoritus- ja
prosessitavoite.1

Esimerkkejä eri tavoitetyypeistä
• Tulostavoite: Vuokatti Trail Challenge 100 kilometrin kilpailun voittaminen
• Suoritustavoite: Jonkun mitattavan ominaisuuden parantaminen/lisääminen. Esimerkiksi viikoittaisen

juoksukilometrien lisääminen 5 prosentilla.
• Prosessitavoitte: Prosessitavoitteet liittyvät suorituskykyyn, esimerkiksi juoksun taloudellisuuden
parantamiseen.

Kun olet asettamassa omia tavoitteitasi, muista valita tavoitteita, jotka ovat realistisia, mutta myös

haastavia. Tavoitteiden tulisi pitää harjoittelu motivoivana ja olisi hyvä asettaa myös lyhyen aikavälin
tavoitteita. Pitkän ajan tavoitteena voi olla esimerkiksi Vuokatti Trail Challenge 100 kilometrin juoksu, ja
lyhyen aikavälin tavoitteena voi olla henkilökohtaisen ennätyksen tekeminen 10 kilometrin matkalla. 1
Joillekuille tavoitteet eivät ole yhtä

tärkeitä kuin se mikä saa
motivoitumaan tekemään jotain. On
olemassa sisäistä ja ulkoista
motivaatiota, joista sisäinen on
voimakkaampi. Sisäinen motivaatio

lähtee yksilöstä itsestään, kun taas
ulkoinen motivaatio perustuu
palkintojen tavoitteluun.2

1. Liukkonen, 2003, 93—102
2. Liukkonen, 2016
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4. Harjoittelu

Yleisesti harjoittelusta
Harjoittelu polkujuoksua varten osin eroaa juoksemisesta tiellä. Vaihteleva ja epätasainen juoksupinta asettaa
suurimmat erot juoksemiseen, joka tulisi ottaa huomioon harjoittelussa. Tavoitteiden asettaminen itselleen on

tärkeää ja jokaisella harjoituksella tulisi olla tarkoitus. Suurin osa harjoittelusta on juoksemista, mutta sen tulisi
sisältää myös voimaharjoittelua. Tämä opas esittelee juoksu- ja voimaharjoittelun perusteet ja esimerkki
harjoitusviikon 42 kilometrin matkalle.

Jaksottaminen ja kaudet
Mikäli henkilö haluaa kilpailla jossain tietyssä

tapahtumassa, olisi hänen hyödyllistä jaksottaa
harjoitteluaan. Yleensä kestävyysjuoksijat
käyttävät seuraavaa jaksotusmallia:
peruskunto- 1&2, kilpailuun valmistava-,
kilpailu- ja ylimenokausi. Kilpailun

lähestyessä intensiteettiä lisätään vaiheittain,

Yksinkertaistettu Jaksotus

jotta suorituskyky olisi mahdollisimman
korkea kilpailussa.1 Harjoitusohjelman

6

sunnittelussa tulisi huomioida yksilölliset

4

eroavaisuudet, mutta sen tulisi olla
nousujohteista.( Ks. Yksinkertaistettu Jaksotus)
Esimerkiksi toiselle sopii korkea

2
0

harjoittelumäärä, kun taas toiset hyötyvät

Kevyt vko

Keskiraskas vko

Raskas vko

enemmän korkeasta intensiteetistä.

Lepo vko

Kevyt2 vko

Keskiraskas2 vko

Raskas2 vko

1. Nummela ,2015, 272–282
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4.1. Juoksu

Juoksu muodostaa harjoittelun perustan, koska kehityt siinä mitä teet. Harjoittelu tapahtuu pääosin poluilla,
jotta poluilla juokseminen tulisi tutuksi ja keho voi sopeutua uuteen ärsykkeeseen. Tiellä juokseminen ei anna

samanlaisia valmiuksia äkillisiin muutoksiin korkeuseroissa ja juoksualustassa. Harjoittelun tulisi koostua eri
tehoilla tehtävistä harjoitteista. Tässä oppaassa käytetyt harjoitteet ovat tyyleiltään joko kevyitä, intervalleja,
sprinttejä, ylä-ja alamäkijuoksua tai vauhtikestävyyttä parantavia.

Kevyt viittaa harjoituksiin, jotka tehdään alle aerobisen kynnyksen tehoilla. Aerobinen kynnys on arvoilta 40
lyöntiä alle maksimisykkeen. Kynnysalueessa on paljon yksilöllisiä eroja, riippuen harjoitustaustasta. Kevyet
harjoitukset kehittävät pääasiassa peruskesävyysominaisuuksia.1 Näihin ominaisuuksiin kuuluu kasvanut
hiusverisuonien määrä lihaksissa ja tehostunut rasvojen käyttö energian tuotannossa.2 Pitkät lenkit on
mahdollista myös korvata muilla liikuntamuodoilla esimerkiksi hiihtämällä, pyöräilemällä ja uimalla. Pääosa

lenkeistä tulisi kuitenkin tehdä juoksemalla jotta keho tottuu pitkäkestoisiin juoksuihin.

Intervalli harjoitukset parantavat anaerobista taloudellisuutta, aerobista kapasiteettia (VO2 max, maksimaalinen
hapenottokyky) ja maitohapon puskurointikykyä. Intervallit voidaan tehdä lähellä maksimaalista intensiteettiä

tai vauhtikestävyys tehoilla. Vauhtikestävyysharjoittelu (VK) tapahtuu aerobisen ja anaerobisen kynnyksien
välillä. VK harjoittelu parantaa aerobista energiantuottoa ja hiilihydraattiaineenvaihduntaa1

Pikajuoksuvedot, sprintit, ovat nopeusharjoituksia, jotka toimivat myös tekniikkaharjoituksina. Ne tehdään aina
maksimaalisella yrityksellä ja palautusaika vetojen välissä on pitkä. Ylä- ja alamäkijuokseminen on hyvää

ärsykkeenvaihtelua ja se parantaa ylä- ja alamäkijuoksutekniikkaa ja taloudellisuutta.3

1 Moilanen, P. 2006 12–16; Suomen Suunnistusliitto, n.d., 21–34
2. Lucìa et al 2015
3 Barnes, K., Hopkins, W., McGuigan, M. & Kilding, A. 2013, 639–647
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4.2. Voimaharjoittelu
Aloittelijat
Yleensä kestävyyslajien harrastajat eivät tee minkäänlaista voimaharjoittelua. Tutkimukset ovat kuitenkin
osoittaneet, että voimaharjoittelu parantaa suorituskykyä juoksussa 1 . Voimaharjoittelu on polkujuoksijalle
hyödyllistä, koska laji asettaa tiettyjä vaatimuksia, kuten vaihtelevan maaston, korkeuseroja ja kannettavat
varusteet. Vahvat lihakset auttavat myös hyvän juoksuasennon ylläpidossa.

Oppaan seuraavilla sivuilla esitellään esimerkkejä kehonpainoharjoittelusta ja kolme ylä- ja alavartalon liikettä
levytangolla, jotka tukevat polkujuoksua. Valitut liikkeet ja kuormitus kehittävät perusvoimaa lihaksissa, joita
juoksija käyttää pääosin. Ylävartalon harjoittaminen tukee myös jokapäiväistä elämää ja on siksi sisällytetty
ohjelmaan. Ennen kuin aloitat harjoittelun, kysy neuvoa koulutetulta liikunta-alan ammattilaiselta.

Kokeneet
Juoksijat, joilla on jo kokemusta voimaharjoittelusta, voivat hyötyä maksimivoimaharjoittelusta.
Maksimivoimaharjoittelu vaikuttaa skaalaukseen, tarkoittaen suurempaa maksimivoimaa suhteessa kehonpainoon.
Suurempi voima suhteessa kehonpainoon vähentää % voimaa, jota tarvitaan saman liikkeen tuottamiseen.
Esimerkki maksimivoimaharjoittelusta on kyykky 90-100% kuormalla yhden toiston maksimista (1RM)1.

Juoksijoiden, joilla ei ole vielä kokemusta voimaharjoittelusta, tulisi tutustua voimaharjoitteluun ennen
voimaharjoittelua suurilla kuormilla.

1 Støren et al, 2008, 1091–1093.
7

Kehonpainoharjoittelu
Aloitteleva polkujuoksija voi aloittaa kehonpainoharjoittelulla ja voiman karttuessa siirtyä
kuntosaliharjoitteluun. Myöhemmin kehonpainoharjoittelua voidaan hyödyntää lihaskestävyyden
parantamiseen. Kehonpainoharjoittelu toteutetaan yleensä kuntopiirinä, jossa kaikki liikkeet suoritetaan

peräjälkeen, jonka jälkeen pidetään lyhyt lepotauko. Esimerkiksi suorita alla olevat liikkeet peräjälkeen ja pidä
1 minuutin tauko. Tee vähintään 3 kierrosta. Nosta toisto määriä liikkeiden helpottuessa.

Kyykky 20 toistoa
• Pidä selkä suorana koko liikkeen ajan

• Keskity käyttämään jalka-ja keskivartalon lihaksia.
• Pidä polvet samassa linjassa varpaiden kanssa
• Kyykkää niin alas kuin tuntuu luontevalta
• Voit pitää käsiä edessä parantaaksesi tasapainoa

Päkiöille nousu 20 toistoa
• Liikkeen voi tehdä tasamaalla tai portaalla

• Seiso tukevasti molemmilla jaloilla
• Nouse päkiöille ja pidä asento n.2-3sekunnin
ajan
• Laskeudu lähtöasentoon hallitusti
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Etunojapunnerrus 20 toistoa
• Aseta kädet noin hartioiden levyiseen asentoon
• Pidä keskivartalo tiukkana
• Punnerra itsesi ylös käyttämällä ojentaja- ja rintalihaksia
• Laskeudu hallitusti lähtöasentoon.

• Vaihtoehtoisesti liikkeen voi suorittaa polvet maassa

Selänojennus maaten 20 toistoa
• Asetu lattialla mahalleen makaamaan

• Aseta kädet niskan taakse
• Nosta ylävartalo irti lattiasta selkää ojentamalla
• Laskeudu hallitusti lähtöasentoon

Vatsarutistus 20 toistoa
• Asetu lattialle selälleen makaamaan ja nosto jalat ylös
• Aseta kädet niskan taakse
• Rutista itsesi ylös vatsalihaksia käyttämällä
• Kosketa kyynärpäillä reisiäsi

• Laskeudu hallitusti lähtöasentoon
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Alavartalo

Maastaveto 3x10x60-70% 1RM
• Pidä selkä suorana koko liikkeen ajan
• Keskity käyttämään jalka- ja keskivartalon lihaksia.

• Pidä tanko mahdollisimman lähellä kehoa koko noston ajan
• Suorita liike hallitusti

Kyykky 3x10x60-70% 1RM
• Pidä selkä suorana koko liikkeen ajan

• Keskity käyttämään jalka-ja keskivartalon lihaksia.
• Pidä polvet samassa linjassa varpaiden kanssa
• Kyykkää niin alas kuin tuntuu luontevalta

Lantionnosto 3x10x60-70% 1RM
• Asettaudu tukevasti penkkiä vasten

• Aseta tanko tukevasti lantion alueelle
• Ojenna lantiota ja työnnä tanko ylös.

Vaihtoehtoisia liikkeitä
• Jalkaprässi
• Polven ojennus & koukistus laite

• Selän ojennus laite
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Ylävartalo

Penkkipunnerrus 3x10x60-70% 1RM
• Asetu makaamaan penkille ja tue itseäsi jaloilla.

• Ota yhtä leveä ote käsilläsi tangosta
• Pidä kyynärpäät lähellä vartaloa
• Laske tanko rinnalle ja punnerra se suoraan ylös

Pystypunnerrus 3x10x60-70% 1RM
• Ota hartian levyinen ote tangosta
• Vältä selän yliojentumista

• Nosta tanko hallitusti ylös
• Laske tanko leuan korkeudelle ja pidä lihasjännitys olkapäissä

Leuanveto 3x8
• Ota leveä myötäote tangosta
• Vältä jalkojen liikettä
• Pidä keskivartalo tiukkana

• Vedä leuka tangon yläpuolelle käyttämällä selkälihaksia
• Jos et pysty tekemään 8 toistoa, tee 3 sarjaa niin monta toistoa
kuin jaksat.

Vaihtoehtoisia liikkeitä
• Rintalihaslaite
• Pystypunnerruslaite
• ylätalja
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4.3. Harjoitusviikko ja
jaksotus 42km matkalle
Peruskuntokausi 1
(12-16 viikkoa)

Peruskuntokausi 1 Esimerkki Viikko
Maanantai

Aamu: 1 tunnin kevyt (PK 1)

Iltapäivä: Alavartalo voima tai Kehonpainoharjoittelu
Peruskuntokausi 1 & 2 aikana luodaan

Tiistai

Aamu: 1 tunnin kevyt (PK 1), jossa 5x3min 90%

pohjaa kilpailulle ja harjoittelulle.

maksimisykkeestä. 2min palautus intervallien välillä

Vahva harjoituspohja mahdollistaa

Iltapäivä: Ylävartalo voima tai Kehonpainoharjoittelu

tulevat kovat harjoitukset aiheuttamatta

Keskiviikko

ongelmia palautumisessa. Se sisältää
pääasiassa pitkäkestoisia ja matala
sykkeisiä

juoksuharjoituksia.1

On

mahdollista tehdä myös ns.

90min (sisältäen 15min lämmittely ja loppuverryttely)

vauhtikestävyys (VK 1)
Torstai

Lepo

Perjantai

Alavartalo voima tai Kehonpainoharjoittelu

Lauantai

Aamu: 1 tunnin kevyt (PK 1)

harjoitusblokkeja, joilla voidaan

Iltapäivä: 30 min kevyt , 5x50m vetoja 3min

parantaa tai ylläpitää muita

palautuksella

ominaisuuksia. Esimerkiksi

Sunnuntai

2-2,5 tunnin kevyt (PK 1)

lihasvoimaa..

Peruskuntokausi 2
(10-12 viikkoa)
Käytetään samaa rakennetta, kuin
peruskuntokausi 1:ssä, mutta
juoksun kesto lisääntyy. Intervallit ja
vedot korvataan ylä-ja

alamäkijuoksuilla. Ne valmistavat
kehoa vaihtelevaan maastoon ja
ärsykkeeseen.1
1 Nummela, 2016, 275 – 277.

SUL (2002) Fyysisen harjoittelun perusteet
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Kilpailuun valmistava kausi
(6-10 viikkoa)

Kilpailuun valmistava Harjoitusviikko
Maanantai

Iltapäivä: Ala- ja keskivartalo

Kilpailuun valmistava kausi valmistaa urheilijaa
fyysisesti ja henkisesti tulevaa kilpailukautta

voima tai kehonpainoharjoittelu
Tiistai

varten. Harjoittelu saavuttaa huippunsa ja

harjoituksien intensiteetti on lähellä kilpailu

Keskiviikko

kertaan

vetojen välissä
Torstai

Lepo

Perjantai

1 tunnin kevyt sisältäen 2x3x100m

viikossa.1

sprinttejä ylä- ja alamäkeen. 2min lepo

Kilpailukausi (yksilöllinen)
Kilpailukaudella päätavoite on ajoittaa

1 tunnin kevyt sisältäen, 4x4 min vetoja 90

% maksimisykkeestä. 3min lepo

peruskunto- ja vauhtikestävyysharjoituksista.

voimaharjoittelun määrä vähenee yhteen

90min, sisältäen 15min lämmittely ja
loppuverryttely (VK 2)

tehoja. Harjoitukset koostuvat pitkäkestoisista

Kovatehoisten harjoituksien määrä kasvaa ja

Aamu: 1 tunnin kevyt (PK1)

sprinttien, 5min lepo sarjojen välillä
Lauantai

Aamu: 1 tunnin kevyt (PK 1)

huippukunto kauden pääkisaan. Muita kilpailuja

Iltapäivä: 4x2km (VK 2), sisältäen 3min

voidaan käyttää kovatehoisina harjoituksina,

lepo vetojen välissä

mutta myös peruskuntotasoa on muistettava

Sunnuntai

2,5-3 tunnin kevyt (PK 1)

ylläpitää. Harjoittelun määrää lasketaan
merkittävästi, jotta voidaan kilpailla parhaalla

Kilpailukausi Harjoitusviikko

mahdollisella tasolla.1

Maanantai

1 tunnin kevyt (PK 1)

Tiistai

30km raskas (VK 2), tavoitteena

Ylimenokausi (yksilöllinen)

glykogeeni varastojen tyhjennys

Ylimenokautta käytetään kilpailukaudesta

Keskiviikko

Lepo

palautumiseen ja tauon pitämiseen juoksusta.

Torstai

5km kevyt (PK 1)

Muiden liikuntamuotojen harrastaminen on

Perjantai

5km kevyt + 5x100m sprintit.

suositeltavaa ja se helpottaa kehon palautumista

Lauantai

Kilpailu

yksipuolisesta rasituksesta. Ylimenokausi on

Sunnuntai

Lepo

myös hyvä aika suunnitella tulevaa kautta.1

1. Nummela ,2015, 272–282
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Harjoittelu eri matkoille
Suurimmat erot eri matkojen välillä harjoitteluun liittyen koskevat kestävyysominaisuuksia. Lyhyillä
matkoilla vaaditaan enemmän nopeutta, kun taas pitkillä matkoilla korostuvat juoksun taloudellisuus ja
rasvan käyttö energialähteenä. Juoksijoiden keskinopeus on matalampi pitkillä matkoilla kuin lyhyillä.

Esimerkiksi vuoden 2016 Vuokatti Trail Challenge -tapahtuman kymmenen parhaan keskinopeus 23km
matkalla oli noin 6:30 min/km, kun taas 100km matkalla keskinopeus oli noin 9:00 min/km.1

Maratonia lyhyemmille matkoille aikovat juoksijat voivat laskea viikoittaisten juoksukilometrien määrää,

mutta samalla tulisi lisätä kovatempoisia- ja vauhtisia juoksuja. Kuitenkin perusperiaate pysyy samana ja
keskiössä säilyy kestävyysharjoittelu. Mitä lyhyempi matka on kyseessä sitä enemmän painotuksen tulisi
siirtyä kohti kovatempoisia harjoituksia.2

Juoksijat jotka aikovat juosta yli 42km:n matkan tulisi lisätä pitkien lenkkien määrää. Tavoitteena on

parantaa rasvan kulutusta energian tuotannossa, koska kilpailut ovat erittäin pitkäkestoisia. Mitä kauemmin
suoritus kestää sitä enemmän energiaa tuotetaan rasvoista.3 Kuitenkin kovatempoisia harjoituksia voidaan
hyödyntää maksimihapenoton ja juoksun taloudellisuuden parantamiseen. Ultra-matkojen juoksijoiden tulisi
tähdätä noin 100-250 juostuun kilometriin viikoittain.4

Yksilöllisiä eroavaisuuksia on juoksijoiden kesken ja siksi jokaisen tulisi valita itselleen ja tavoitteisiinsa
sopiva harjoitusohjelma. Jotkut juoksijat hyötyvät enemmän kovatempoisista harjoituksista, kun taas toiset
hyötyvät enemmän perus kestävyyden kehittämisestä. Tämä on yksi syistä miksi huippujuoksijoiden
harjoitustensuunnitelmien kopioiminen ei välttämättä ole viisasta.

1 Endurancekainuu, 2016
2 Vuorimaa, 2016
3 Ilander, 2014, 241
4 Kreider, 1991
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5. Ravinto

Ravinto on erittäin tärkeää kaikille liikkujille, harrastelijasta kilpaurheilijaan. Oikeanlainen ravinto tehostaa
palautumista ja harjoittelua. Monipuolinen ja säännöllinen ruokailu on erittäinen tärkeää, kuten myös

ruokavalion yksilöllisyys1 .

Hiilihydraatit
Hiilihydraatit muodostavat kestävyysurheilijan ravinnon perustan. Keho käyttää niitä energiantuotannossa
pitkäkestoisissa harjoituksissa ja palautumisesssa. Päivittäinen hiilihydraatin määrä on 6-10 g/kg tai 60-75%
kokonaisenergiansaannista1 . Vältä sokeria ja suosi kuitupitoisia hiilihydraattilähteitä.

Proteiini
Keho käyttää proteiinia lihasmassan rakentamiseen ja myös energiantuotannossa pitkäkestoisissa harjoituksissa.
Päivittäinen proteiininsaannin tulisi olla 2,0-3,0 g/kg tai 15-20% kokonaisenergiansaannista2 . Proteiinipitoinen

ruokavalio takaa, että lihasmassan pienentyminen pitkekestoisten kestävyysharjoituksien takia on vähäistä ja
palautuminen on optimaalista.3 Erityisesti kasvissyöjien tule pitää huolta, että päivittäinen proteiininsaanti on
riittävää.

Rasva
Rasvoja tarvitaan hormoonitoiminnan ylläpitoon
ja vitamiinien imeytymiseen. Rasvan
päivittäinen saanti tulisi olla 1,0-1,5 g/kg tai 2030% kokonaisenergiansaannista. Rasvojen tulisi

olla pääosin tyydyttymättömiä ja vähärasvaisia
tuotteita pitäisi suosia ruokavaliossa

3

Pitkissä

urheilusuorituksissa rasvojen tärkeys korostuu.
1 Mero 2015, 177.
2 Mero 2015, 204.
3 Arjanne, Laaksonen & Ojala 2015, 164–168.

Evira, Lautasmalli, 2016
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Hiilihydraattitankkaus
Hiilihydraattitankkaus on hyödyllistä ennen pitkäkestoisia fyysisiä suorituksia, koska pienet glykogeeni
varastot voivat olla rajoittava tekijä suorituksessa. Glykogeeni varastojen täyttäminen ravinnolla mahdollistaa
pitkäkestoisemman suorituksen korkealla intensiteetillä. Hiilihydraattitankkaus on mahdollista suorittaa usealla
eri menetelmällä, mutta oppaamme esittelee siitä nopean ja matala riskisen esimerkin.

Lyhyt, mutta maksimitehoinen harjoitus tehdään kahta vuorokautta ennen kilpailua. Harjoituksen jälkeen
tankataan korkea määrä hiilihydraatteja yhden vuorokauden ajan. Noin 12g yhtä rasvatonta painokiloa kohden.
Tämän vuorokauden aikana tulisi välttää liikuntaa, jotta glykogeeni varastot eivät tyhjenisi. Tämän
vuorokauden jälkeen palataan normaaliin hiilihydraatin nauttimis määrään, eli noin 6/10g/kg.1

Hyviä hiilihydraatin lähteitä tankkaus tarkoitukseen ovat mm. pasta, vaalea leipä, vaalea riisi ja urheilujuomat.
Hiilihydraattitankkauksen aikana tulisi välttää korkea proteiini- ja rasvapitoisia kuin myös matala energisiä
ruokia, kuten esimerkiksi kasviksia.1

Nestetankkaus
Nestehukka voi pilata hyvinkin harjoitelleen yksilön suorituksen. Se voidaan välttää nauttimalla kaksi litraa
ylimääräistä nestettä normaaliin verrattuna kolmen tai neljän päivän ajan ennen kilpailua ja nauttimalla nesteitä
tasaisesti myös kilpailun aikana. Kilpailun aikana nestettä tulisi nauttia noin 0,5-1 litra/tunti.2 Liian suuri

nestemäärä voi altistaa hyponatremiaan, jolla on useita haittavaikutuksia.

Kilpailun aikana
Pitkäkestoisen suorituksen aikana hiilihydraatteja tulisi nauttia n. 60 g/tunti. Tähän päästään esimerkiksi
nauttimalla yksi litra nestettä jossa on 6% hiilihydraatteja.3 Hiilihydraatteja on mahdollista nauttia myös muissa
olomuodoissa ja yksilöiden mieltymyksissä on eroavaisuuksia. Toiset haluavat nauttia hiilihydraatin nesteenä,

kun toiset taas suosivat energiageelejä ja energiapatukoita.

Vuokatti Trail Challengen sponsori, kuvat haettu osoitteesta: http://www.high5.fi/
1. Fairchild et al, 2002,
2.Juoksijalehti
3. Mero et al 2004, 158 – 159

16

6. Tapahtuma esittely:
Vuokatti Trail Challenge
Vuokatti Trail Challenge -polkujuoksu on polkujuoksutapahtuma (eng. trail running) Kainuun ja Vuokatin
upeimmissa vaaramaisemissa. Tapahtuman polkujuoksureitit kulkevat pääosin UKK-reittiä pitkin Valtimosta
Vuokattiin. Lähtöpaikkana 100 km reitillä on Hiidenportin kansallispuisto, jossa polkujuoksijat pääsevät

nauttimaan huikeista Hiidenportin rotkoalueen maisemista sekä kansallispuiston erämaaalueen naavakuusikkoisesta ikimetsästä ja näyttävien aapasoiden ylittämisestä pitkospuita pitkin. Reitin
loppuosalla (jonka myös 42 km ja 23 km juoksijat juoksevat) päästään nauttimaan Vuokatin vaarajonon
näyttävistä maisemista ja jo legendaarisen haastavasta 13 vaaran osuudesta, joka tarjoaa äärimmäisen kovan
haasteen kaikille polkujuoksijoille.

Lisätietoa: http://vuokattitrailchallenge.endurancekainuu.fi
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