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Kuntotestissä haluttiin saada selville hapen-ottoa,
syketasoja ja aerobinen sekä anaero-binen
kynnystaso laktaattimittauksilla, sekä muilla
testilaitteilla. Näiden tulosten avulla määritettiin
sopivat harjoitusalueet kestävyys-harjoitteluun.

Testi vietiin lähelle maksimia, mutta varaa saattoi
vielä jäädä. Saatujen arvojen avulla saamme
hyvän kuvan  harjoitustasojen määrittämistä
varten.
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Perus- ja testitiedot

Ikä, sukupuoli 35 v, mies

Syntymäaika --.--.----

Pituus cm 188

Paino kg 97

Rasvaprosentti 24

BMI 27,4

Vitaalikapasiteetti .

Maksimisyke (bpm)
testistä saatu maksimi
testin perust. laskettu

---   as. arvio
187 testattu
       oletus

Maksimi mitattu
hapenotto VO2 max
teho watti
nopeus kmh

32 ml/kg/min
280 watt

Anaerobinen kynnys
syke/teho/nopeus

n. 160 bpm /
n. 190 watt

Aerobinen kynnys
syke/teho/nopeus

n. 120 bpm /
120-130 watt

HARJOITUSTASOT SYKEPOHJAISEEN HARJOITTELUUN

Harjoitustason merkitys Syke (bpm)
(Teho, watt)

Palauttava harjoittelu, toimii aktiivisena lepona.
Harjoituskalenterin Z1-teho, tosihelppo

Perusharjoittelu aerobisen kynnyksen ala- ja yläpuolella, 
maitohappo poistuu lihaksista

L PK, peruskestävyys, kevyt teho (STF).
Harjoituskalenterin Z2-teho, tunt. helpolta, voi 
mennä pitkän aikaa ja palautuu hyvin.
Energialähde pääasiassa rasvat.

L PK-VK, keskiraskas teho, voimakest. (STF-FTF).
Harjoituskalenterin Z3-teho, tunt. vähän raskaal-
ta, jaksaa mennä pitkään, mutta väsymisen huomaa 
selvemmin. Tyypillinen maratonvauhti kuntoilijalla.
Energialähde rasvat ja hiilihydraatit

L VK, vauhtikestävyys, kova teho (FTF), harjoitellaan 
juuri anaerobisen kynnyksen alla.
Harjoituskalenterin Z4-teho, tunt. kovalta, 
mutta jaksaa mennä n. 1 tunnin ajan
Energialähde hiilihydraatit, (glykogeeni vähän)

Kova harjoittelu anaerobisen kynnyksen 
yläpuolella, maitohappoa kertyy lihaksiin

L Maksimihapenotto VO2 harjoittelu, 
2-5 min ja 30-90 sekunttia vedot.
Harjoituskalenterin Z5-teho, tunt. erit. kovalta ja 
ei jaksa mennä kuin vähän aikaa
Energialähde, glykogeeni

L Maksimivoima- ja nopeusharjoittelu, 
sprintit 10-20 sekunttia. Syke ei ehkä ehdi nousta.
Harjoituskalenterin Z6-teho, tunt. erittäin kovalta 
ja jaksaa vain hetken
Energialähde ATP - Kreatiinifosfaatti

STF = hitaat lihassolut 
FTF = nopeat lihassolut 
Viereisessä taulukossa harjoittelumäärien karkea 
jakauma eri tehoille kestävyysharjoittelussa. 
Painopiste on kevyemmillä tehoilla ja sieltä tulee 
vahva pohja. Vähäisellä tuntimäärällä joudutaan 
kuitenkin harjoittelemaan enemmän kovemmillakin 
tehoilla suhteessa kevyempään. 

Kuntotestissä haluttiin saada selville 
hapenottoa, syketasoja ja aerobinen sekä 
anaerobinen kynnystaso laktaattimittauk-
silla ja muilla testilaitteilla. Näiden tulosten 
avulla määritettiin sopivat harjoitusalueet 
kestävyysharjoitteluun.
Testi vietiin lähelle maksimia, mutta varaa 
saattoi vielä jäädä. Saatujen arvojen avulla 
saamme hyvän kuvan  harjoitustasojen 
määrittämistä varten.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

2 / 8

104 - 117

Testatut arvot muuttuivat varsin odotetusti pyörätestin
osalta ja mitään erityisen voimakasta poikeamaa en
huomannut. Aerobinen ja anaerobinen puoli vaikutti
aika tasapainoiselta, tosin anaerobisen puolen maximit
jäi nyt vielä katsomatta.

Hengityksen käyttöön on myös hyvä kiinnittää
huomiota, jotta hengitykseen saa riittävästi syvyyttä ja
vastaavasti tarpeen mukaan myös nopeutta, jotta
hiilidioksidin poisto pysyy hyvänä. Sieltä voi pientä
lisää löytyä vielä.

Hengitystä voit kehittää jooga- ja pilateshengityksellä
nenän kautta tai Spirotiger hengityksen
harjoituslaitteella, millä voi myös harjoittaa
hengityslihaksiston kestävävyttä nopealla
hengitysrytmillä.

Aerobisen alueen harjoittelussa voit tehdä myös
voimaharjoitteita, kuten välillä alhaisella kadenssilla ja
taas hetkeksi nopeammalle ja takas hitaampaan
kadenssiin. Anaerobisia lyhyitä kovia harjoitteita riittää
pienempikin määrä, mutta sinä voisit välillä kokeilla
avata anaerobista puolta hiukan lisää tekemällä näitä
kovia lyhyitä harjoitteita. Siten saisit vähän laajutta
lisää harjoitteluun ja mahdollisesti parempaa kehitystä.
Mutta sinun kannattaa myös pitää huolta jo nyt hyvistä
aerobisista ominaisuuksista.

• FeO2 = hengityksen happiarvot, korkeampi FeO2
arvo kertoo, että hiilioksidin poisto heikkenee
• Rf = hengitystiheys
• FVC% = käytetyn hengityksen hyötysuhde keuhkojen
tilavuuteen nähden eli vitaalikapasiteettiin
• Ventilaatio = kuinka paljon saat siirrettyä ilmaa
keuhkoissa, sisäänhengitys lisää happea ja
uloshengitys hiilidioksidia pois
• Vo2 = hapenotto ml/kg
• SmO2 = lihaksissa olevien hiusverisuonten
happisaturaatio
• Thb = kokonaishemoglobiin määrä, kertoo veren
virtauksesta ja voluumin muutoksesta

Ajatuksia testin perusteella
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 ■ Alkuteksti 
Tähän alkuun annan muutaman vinkin, kuinka on hyvä lukea 
testituloksia. Kun eri käyrien suhteita tarkastelee toisiinsa 
nähden, sieltä löytyy hyvin eri tavoilla käyttäytyvät kehot. Vaikka 
perinteisen testin ja laktaattiarvojen 2 ja 4, sekä niiden suhde 
sykkeeseen ja tehoon kertoo perinteisesti kynnystehot, jää silti 
paljon tietoa käyttämättä. Nyt jos vertailette tuloksia keskenän-
ne, huomaatte hyvin kuinka erilaiset käyrät teillä on, vaikka kyn-
nystehot olisivat samat. Jollakin teistä on korkea hengitystiheys 
RF, toisella teho käyttäytyy eri tavoin suhteessa sykkeeseen 
testin ensimmäisellä ja jälkimmäisellä osalla, kolmannella laktaatti-
tasot jäävät lähelle kynnystehoa, vaikka kuinka puristaisi jne. 
Testin jälkimmäinen vaihe kertoo myös hyvin teidän palautumis-
kyvystä, joka näkyy myös kisasuorituksissa. Jos teho putoaa 
paljon testin jälkimmäisellä osalla samalla sykkeellä verrattuna 
ensimmäiseen osaan, kertoo se heikommasta palautumisesta 
ja kestävyydestä. Tälläisillä ominaisuuksilla ei tehkä kovin mon-
taa iskuyritystä, kun voi tulla jo vaikeuksia pysyä porukassa, 
etenkin porukan kiihdyttäessä heti kiiniajon jälkeen uudestaan. 
Hyvin palautuva voi taas tehdä montakin iskuyritystä ja silti 
pysyä hyvissä voimissa. 
Sitten taas jollakin on selvästi vahvempi aerobinen taso ja 
tälläistä henkilöä voi hyvin pistää vetämään pitkää kirivetoa 
tai muuten nostamaan vauhtia pitkäksi aikaa, jos teho vain on 
riittävän korkea. Eli kilpailutaktikointiin kannattaa ehdottamasti 
hyödyntä eri ominaisuuksia. Joku pitää perusvauhdin korkea-
na ja antaa toisen nykiä vauhtia, joka taas tulee palautumaan 
lyhyen kovemman vedon jälkeen peesiin jne.
Harjoittelun kannalta näitä tietoja voi myös käyttää siten, että 
ajoittaa eri ominaisuuksien (kiri, kestävyys, lyhyet/pitkät mäet 
yms.) kehittymisen tavoitekilpailuun sopivaksi. Ominaisuuksia 
voi jonkin verran muuttaa ihan harjoittelulla. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että pyöräkilpailussa hyvä aerobinen peruskunto 
auttaa palautumaan ja helpottaa kovissa vauhdeissa pysymistä. 
Aerobinen puoli on hitaammin kehittyvä ja vaatii yleensä aikaa 
enemmän. Anaerobinen puoli taas kehittyy ja pysyy hyvin yllä 
pienemmälläkin määrällä. Anaerobista (kovempaa) kynnystehoa 
voi myös muokata harjoittelun painotuksella. Tasaisille reiteille 
ja pitkiin nousuihin kannattaa panostaa kynnystehon paran-
tamiseen ja vastaavasti lyhyisiin nousuihin ja kortteliajoon on 
paremmasta anaerobisesta puolesta ja harjoittelun takia hiukan 
heikommaksi pudonneesta kynnystehosta taas enemmän 
hyötyä. Kuitenkin muistaa pitää aerobisen puolen aina riittävän 
vahvana tai kokonaisuus alkaa kärsiä helposti.
Vielä tähän lopuksi suosittelisin, että kun luette käyriä ja dataa, 
älkää pelkästään lukeko absoluuttisia numeroita, vaan myös 
trendejä. Trendi antaa usein paremman kuvan mihin muutokset 
ovat menossa.
Lisäksi löydätte raportista kuvan (kuva B1), jossa näkyy kuinka 
eri energilähteet toimivat lyhyessä maksimaalisen hapenoton 
suorituksessa. Voitte hyvin pohtia mitä kuvassa tapahtuu.

 ■ Anaerobiset ominaisuudet
Monilla sprinttereillä anaerobinen puoli on hyvin kehittynyt, 
mutta aerobinen puoli on heikompi. Laktaatit nousevat herkästi 
ja urheilija kestää kovia laktaattitasoja. Vahvalla aerobisella 
puolella varustettu urheilija, tästä maratoonari on hyvä esimerk-
ki, laktaatti taas ei nouse paljoakaan kovillakaan tehoilla. Yleen-
sä meno hyytyy nopeasti, kun mennään vähänkin yli kovemman 
kynnystehon, vaikka laktaatit olisivat alhaiset. Mutta vauhti on 
sitten kovaa kynnystehon alapuolella. Kun reitti on tasainen tai 
nousut pitkiä, yltää mararatoonari-tyyppi kovaan tulokseen. 
Jos reitti on vaihteleva, lyhyitä jyrkkiä nousuja, kiihdytyksiä jne., 
pääsee silloin sprintteri-tyyppi parempaan tulokseen ja mara-
toonarille voi tulla vaikeuksia.

 ■ Aerobiset ominaisuudet
Kestävyyslajien harjoittelussa keskitytään siis paljon aerobisten 
ominaisuuksien kehittämiseen, jotta saataisin kovempi kynnys-
teho mahdollisimman lähelle maximihapenottoa. Tämän vuoksi 
harjoittelu sisältää paljon aerobisella alueella tapahtuvaa harjoit-
telua. Vaikka haluttaisiin kehittyä myös anaerobisella puolella, 
on silti hyvästä aerobisesta pohjasta paljon hyötyä lyhyissäkin 
suorituksissa ja erityisesti hyvä aerobinen puoli nopeuttaa pa-
lautumista kovista lyhyistä suorituksista.

 ■ Voimaominaisuudet
Sitten tulee vielä voimaominaisuudet. Hyvä voimataso aero-
bisella puolella ja yleensäkin antaa lihaksille mahdollisuuden 
työskennellä alhaisemmallakin prosentilla maksitehosta mitattu-
na. Tämä auttaa siinä, että lihakset eivät joudu äärirasitukselle 
jatkuvasti ja siten lihasten väsyminen tulee hitaammin.

 ■ Pyöräharjoittelu lyhyesti
Tiivistäen harjoittelu, mikä parantaisi näitä kaikkia ominaisuuk-
sia, pitäisi sisältää kevyttä reippaalla (n. 90-100 rpm) kadens-
silla tehtyä ajoa, kestoltaan hiukan pidempiä kerrallaan. Tämä 
vastaa samaa asiaa kuin fyysistä työtä tekevä ihminen tottuu 
vähitellen varsin kovaankin päivittäiseen työhön, kun kovia 
tehoja ei tarvita kuin silloin tällöin. Tämä pitää myös aineen-
vaihduntaa aktiivisena, mikä taas auttaa palautumisessa. Moni 
kuitenkin sortuu tässä tekemään liian kovalla teholla kevyitä 
päiviä ja silloin vain väsytään liikaa kehityksen sijasta. 
Voimaharjoitteita matalalla syketasolla perusvoimaa kasvatta-
maan hallittuja määriä, jotta ei väsytä liikaa itseään. Esimerkiksi 
hitaalla kadenssilla n. 40rpm tapahtuvat lyhet vedot pitäen 
syke vielä matalalla, mutta voimankäytössä tuntee selvästi 
(kts. SFR harjoite). Tai hiukan pidemmät vedot siellä 60-70rpm 
tasolla, jolloin sykettä myös helppo hallita. Kestot n. 1-3min 
40rpm ja 2-20min 60-70rpm. Pitkissä vedoissa on hyvä tehdä 
aina joidenkin minuuttien jälkeen hetkeksi rytminmuutos reilusti 
nopeampaan kadensiin 90-100rpm. 
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Kovempia pidempi intervalleja kovemman kynnystehon ympä-
rillä. Enemmän kuitenkin kynnystehon alapuolella tapahtuvia 
harjoitteita, lähellä optimaalista kehon omaa kadenssia, kuiten-
kin pyrkiä hiukan reippaampaan kadenssiin. Kynnysharjoitteita 
myös hallittu määrä, jotta palautuminen seuraaviin päiviin pysyy 
riittävän hyvänä. 
Lyhyissä erittäin kovissa harjoitteissa keskitytään anaerobisen 
puolen kehittämiseen ja siihen sopii hyvin kovalla sykkeellä 
tehdyt 1-5min harjoitukset reiluilla kevyillä palautumisjaksoilla. 
Nämä kehittävät myös voimatasoja, mutta liian paljon tehtynä 
aiheuttavat väsymystä hyvin nopeasti ja kehittyminen kärsii. 
Sitten on vielä sprinttiharjoittelu, joka kestää vain n. 10-20 
sekunttia ja pitkät palautumiset. Kunnolla tehoa käytettäessä 
tuntee kyllä tarvitsevansa palautumisaikaa ja liian suuret määrät 
sprinttejä menevätkin usein vain sitkistelyksi kun tarvittavaa 
voimaa ei jakseta enää tuottaa.

 ■ Esimerkkiharjoitteet
Tässä pari esimerkkiä suuremmilla määrillä tehtävästä harjoit-
telusta.

Esimerkkiharjoite 1
Tämä ensimmäinen on vähän samankaltaista kuin esim. Cadel 
Evans, 2011 Tour de France voittaja tekee. Kovempi kynnyste-
ho tällä henkilöllä on siellä 320-330 watin tuntumassa.

• August 9: 2:00-2:30 hours—2X20’ on flats @ 280-290W w/ 5’ 
recovery @ 210-220 Watts + 1X15’ on a climb @300-310W
• August 10: 3:30 Hours—1X20’ on flats @280-290 (95-
100RPM), + 20’ on flats @ 290-300W and 65-70RPM. 8X5’ SFR 
(Slow Power Work on a Hill) @ 280-290W (35RPM) w/ 2’ @ 210-
220W. 1X20’ on a climb @ 300-310W w/ last 5’ @330-340W
• August 11 (a.m.): 2:30 Hours 20’ on flats @ 280-290W (80-
85RPM). 5X2’ on flats @ 450W w/ at least 5’ recovery. 2X12-15’ 
on a climb w/ the first 2’ @ 410-420W + 5’ @ 280-290W + the 
last 5’ alternating 15 seconds at 475-500 W and 15’ at 210-
220W. 15 minutes between each climb.
• August 11 (p.m): 1:30 Hours on the TT bike 3X15’ @ 280-
290W w/ last 3’ @320-330W and 5’ recovery @210-220
• August 12: 5:30-6:00 Hours—2X20” on flats @280-290 and 5’ 
recovery @ 210-220 + 20’ on flats @ 300-310W (65-70 RPM). 
4X15’ on a a climb @300W with the last 3-5’ @330-340W. 1:00 
Hour motor pacing at 180W in the end.
• August 13: 1:00-1:30 Hours easy— 6X1’ @ 120 RPM below 
300W w/ 5’ recovery @ less than 180 Watts
• August 14 (a.m.): 3:00 Hours—20’ on flats @ 280-290W (80-
85RPM). 5X2’ on flats @ 450W w/ at least 5’ recovery. 3X12-15’ 
on a climb w/ the first 2’ @ 410-420W + 5’ @ 280-290W + the 
last 5’ alternating 15 seconds at 475-500 W and 15’ at 210-
220W. 15 minutes between each climb.

• August 14 (p.m.): 1:30 Hours on the TT bike 4X15’ @ 280-
290W w/ last 3’ @330-340W and 5’ recovery @210-220
• August 15: 6:00 Hours— 2X20’ on flats @ 280-290W w/ 5’ 
recovery @ 210-220W. 2X20’ on flats 300-310W (65-70 RPM) 
with 5’ recovery @210-220W. 4X15’ on a climb: 1st hill alter-
nate 3’ on the saddle @310-320W (80-85 RPM) + 2’ out of the 
saddle (55-50 RPM). 2nd hill @ 280-290W with last 3-5’ @ 330-
340W. 3rd hill after 5 hours. 2’ @ 380-400W + 10’ @280-290W 
+ 3’ @330-340W. 4th hill same as the 2nd hill

Esimerkkiharjoite 2
Tämä toinen esimerkki on enemmän samanlaista harjoittelua 
kuin esim. Lance Armstrong harjoitteli. Omat tehot voit suh-
teuttaa testipalautteen teho- ja sykearvojen perusteella tähän 
esimerkkiin.

• Ma = Lepo
• Ti = 2h total harjoituksilla 4x 8’ Z3 (1’ seisten - 1’ istuen - 2’ 
seisten - 2’ istuen - 1’ seisten - 1’ istuen) at 70-80RPM + 1’ Z4 
at 100RPM aina 8’ jälkeen, Palautus 5’ Z2 kevyt
• Ke = 2h total harjoituksilla 2x 10’ Z3 at 90RPM, Palautus 5’ Z2 
kevyt + 6x 3’ Z4 at 90-95RPM, Palautus 4’ Z2 kevyt
• To = Lepo, Z1 tason kevyt lyhyt ajo tai pidempi venyttely, 
pilates yms.
• Pe = 3h-4h pitkä ajo Z2 tasaisella and Z3 suurempiin mäkiin
• La = 3h-4h pitkä ajo Z2 tasaisella and Z3 suurempiin mäkiin
• Su = 2h30min total Z2 ja säännöllisin välein tehtävällä perus-
testillä ( testi 20 min täysillä tasaisella ja toistettavalla reitillä)

• Ma = Lepo
• Ti = 2h total harjoituksilla 4x 8’ (1’ Z3 at 90RPM - 1’ Z4 at 
100RPM), Palautus 5’ Z2 kevyt
• Ke = 3h30min-4h total pitkä ajo harjoituksilla 3x 20’ mäkises-
sä maastossa (3’ Z3 at 90RPM - 1’ Z4 at 95RPM), Palautus 12’ 
Z2 kevyt
• To = 1h30min kevyt Z2 90-100RPM
• Pe = 2h-3h kevyt Z2 90-100RPM
• La = 2h-2h30min total harjoituksilla 4x 2km ylämäki/tasainen 
vastatuuleen Z4 at 85-90RPM, Palatus 6’ Z2 kevyt. Jos mah-
dollista, tarkasta laktaatit… laktaatit ei saa nousta liikaa
• Su = 2h-3h kevyt Z2 90-100RPM
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