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Miksi lihakset ovat tärkeitä?
• Liikkuminen ja tasapaino

• Hengittäminen

• Syöminen

• Työskentely

• Parittelu

• Peseytyminen ja muu hygienia

• Verensokeritasapainon ylläpito

• Aminohappojen hätävarasto

• Lämmönsäätely

• Erittää aineita vereen (= myokiinit)

• Veren ja imunesteen virtaus

• Luiden kuormitus

• Energian kulutus (painonhallinta ym.) ja yleisterveys



Lihaskoon lasku: lihaskato, 

atrofia, kakeksia
• Sairaudet, aliravinto, vammat ja onnettomuudet, 

inaktiivisuus, ikääntyminen

• Ikääntyessä tervekin menettää ~4-5 % /  10 v 
luurankolihasmassasta 40 ikävuoden jälkeen. 
– Kiihtyy 70 v jälkeen  osalle sarkopenia / gerastenia

(hauraus-raihnaus oireyhtymä)

• Voima vähenee vastaavasti n. 1% / v (jopa 2,5-4 % kun 
>75 v): “dynapenia” (Mitchell 2012)

• Lihaskoon lasku voi olla tosi dramaattista
– Alaraajan lihassyiden poikkipinta-ala ↓ tehohoitopotilailla jopa n.  ~10-20 

% 1 viikon jälkeen (Helliwell et al.1998, Puthucheary ym. 2013)!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22934016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9888161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108501


Sarkopenia

Lexell ym. J Neurol Sci. 1988;84:275–294 



Syöpäkakeksia

Tisdale 2009 Physiol Rev

Määritelmä Fearon ym. 2011: 
“Ongoing loss of skeletal muscle mass with or without loss of fat mass (in 
cancer)”  Eroaa sarkopeniasta (ikä, rasva ym.)

Fearon ym. Nature Reviews (2013)

http://physrev.physiology.org/content/89/2/381.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21296615
http://www.nature.com/nrclinonc/journal/v10/n2/abs/nrclinonc.2012.209.html?foxtrotcallback=true


Syöpäkakeksia (cachexia)

Tisdale 2009 Physiol Rev



Syöpäkakeksia ja kuolleisuus
• Syövän, inaktiivisuuden, 

aliravinnon ja kemoterapian

aiheuttamaa

Ehdotettu selittävän jopa 20-30 

% syöpäkuolemista (Lee & Glass

2011, Loberg ym. 2007)

• Mekanismeina mahdollisesti mm. 

hengityslihasten toiminta ↓, lääketoksisuus 

↑, fyysinen aktiivisuus ↓, psyykkinen 

stressi, verihiutalemuutokset, rytmihäiriöt, 

hormonaaliset ongelmat, immuunivaje 

(lihakset ovat aminohappovarasto), 

sydämen toiminnan lasku jne.

Kausaliteetti vain lähinnä ennuste?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17626119
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Liikunnan harrastus ”nuorentaa” jopa 
20-30 vuotta!

Booth ym. 2012 Comprehensive Physiology

http://www.comprehensivephysiology.com/WileyCDA/CompPhysArticle/refId-c110025.html


Voima- ja lihaskuntoharjoittelu sopii 
kaikille… sovelletusti

• Suorituskyky- ja terveyshyötyjä on 
mahdollisuus saada lähes kaikkien

• Voimaharjoittelulla on vasta-aiheita

– Pitää osata soveltaa

Vs. Vs.





Lihaskuntoharjoittelun avulla voi mm. 
• Kehittää voimantuotto-ominaisuuksia ja suorituskykyä

• Lihaskuntoharjoittelu voi kehittää myös aerobista kuntoa

• Voi olla sosiaalista ja mukavaa

• Edistää oikein tehtynä terveyttä ja vähentää terveysriskejä:
• Verenpaine ja kolesteroli ↓

• Sisäelinrasva ↓

• Toimintakyky ↑

• Itsetunto ↑

• Elämänlaatu ↑ 

• Alaselkäkipu ↓

• Vahvistunut luusto ↑

• Perusaineenvaihdunta ↑

• Tasapaino ↑, kaatumiset ↓

• Työ ja arkiaskareet tuntuu kevyemmälle

• Kehon esteettisyys ↑

• Urheiluvammojen riski ↓
Lavin ym 2019, Pedersen&Saltin 2015, Westcott 2012, Hurley ym 2011, 
Ihalainen ym 2017, Focht ym 2013, Kekäläinen ym 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30724133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26606383
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22777332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21425888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28453868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23967493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29124498


Tavallinen voimaharjoittelu on 
”toiminnallista harjoittelua”

• Voimaharjoittelu 80-90 vuotiailla (Fiatarone ym. 1994):

– Voima ↑113 %, porrasnousuteho↑28 %, reisilihasten
koko ↑ 3 % (↓2 % kontrolleilla)

• Voima yli tuplaantui 90-vuotiailla (Fiatarone ym. 1990)

– Kävelynopeus ↑ 48 %, reiden lihaskoko ↑ 9%

 Osa koehenkilöistä pääsi apuvälineistä eroon

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199406233302501
https://www.researchgate.net/publication/20814302_High-Intensity_Strength_Training_in_Nonagenarians_Effects_on_Skeletal_Muscle


VH ja krooniset sairaudet: 
toimintakyky

Pasanen et al. 2017 BJSM

http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/05/12/bjsports-2016-097132.long


VH ja krooniset sairaudet: 
toimintakyky

Pasanen et al. 2017 BJSM

Sivuvaikutukset, kuolemat, sairaalavisiitit ym. eivät eronneet VH 
ja kontrolli

 VH yleensä turvallinen!

Sivuvaikutukset, kuolemat, sairaalavisiitit ym. eivät eronneet VH 
ja kontrolli

 VH yleensä turvallinen!

http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/05/12/bjsports-2016-097132.long


Ei kangista tai heikennä liikkuvuutta

• … kun tekee järkevästi, mm. melko pitkät 
liikelaajuudet

Carneiro ym. 2015

Eksentrinenkin harjoittelu parantaa liikkuvuutta: https://bjsm.bmj.com/content/46/12/838.long

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354617/
https://bjsm.bmj.com/content/46/12/838.long


~30+1 toisto

Nopeusvoima
Maksimivoima

Kestovoima

Tyypillinen voima-kestävyys -jatkumo

Tyypillisesti voimaharjoittelututkimusten kuormat (toistot 5-20)

40-80 % 1RM

8-15



Nopeusvoimaa ei tulisi unohtaa!

• Enemmän toistoja per sarja ehkä ↓ sydän-
ja verisuonisairauksien riskitekijöitä ja 
parantaa aineenvaihdunnan terveyttä
enemmän (Strasser ym. 2010).

• Voimaharjoittelu kehittää myös usein
voimantuottonopeutta vanhemmilla
ihmisillä (Guizelini ym. 2018), mutta ei aina:
– 81 VH ja 22 kontrollia (Walker ym. 2017)

– 64–75 v

– Lepoajat lyhyitä ja 50-60 % 1 RM 5–20 
toistoa

– Hitaahkot 2s lasku + 2s nosto

Walker ym. 2017Monipuolisuus!Monipuolisuus!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20433212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29196141
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2017.00743/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2017.00743/full


Lihaskuntoharjoittelun 
perusperiaatteita



Voimapilleri

“Vähentääksesi sydän- ja verisuonisairauksien ja metabolisen oireyhtymän
riskitekijöitä ja parantaaksesi fyysistä toimintakykyä sekä kehon koostumusta, 
ota tämä pilleri mukaan salille ainakin 2-3 kertaa viikossa”



Suorituskykyä kehittävässä 
lihaskuntoharjoittelussa on…

• Olennaista

– Ylikuormitusperiaate

– Nousujohteisuus

– Ärsykkeenvaihtelu



Treeni: ymmärrä kokonaisuus: 
mikään tekijä ei ole irrallinen

1) Treenaamalla melko harvoin, mutta erittäin kovaa tai isolla 
treenikohtaisella volyymilla (sarjat x toistot)

Kehittyminen

Yksittäiset harjoitukset

Aika

X %

2) Treenaamalla hyvin usein, mutta pienemmällä 
volyymikuormalla per harjoitus (volyymi x kuormat)

Kehittyminen

Yksittäiset harjoitukset

Aika

X %

Lähes vastaava lihasvoiman ja koon kasvu:

Näin kun tutkimuksissa:
…Volyymi (sarjat x toistot) on otettu huomioon
…Ja ohjelma on raskas ja progressiivinen

Mutta: lisääntynyt tiheys on keino lisätä: 
• Volyymikuormaa
• Treenin laatua
• Lihasproteiinisynteesiä tiheämmin
• Ja luoda ärsykkeenvaihtelua

(Nuckols (2018)

Systemaattinen katsaus: Grgic ym. 2018 (voima) ja Grgic ym. 
2019 (lihaskoko)

https://www.strongerbyscience.com/frequency-muscle/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29470825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30236847


• Iän myötä korkeamman tiheyden harjoittelu voi 
muodostua haasteeksi jos treenataan kovaa



Annos (esimerkiksi treenin kokonaismäärä)
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Optimaalinen
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Liioittelu ei kannata!



Voimaharjoittelussa on…

• Olennaista

– Ylikuormitusperiaate

– Nousujohteisuus

– Ärsykkeenvaihtelu

– Säännöllisyys

– Perusteiden kautta spesifimpään

– Yksilöllisyys



Minimiannos

• Ylläpitoon riittää pienempi treeniannos kuin 
kehittymiseen

• 1-3 viikkoa taukoa ei yleensä vielä heikennä 
lihasvoimaa merkittävästi

• Jopa 1 sarja per lihasryhmä viikossa voi ylläpitää 
lihasvoimaa 2-3 kk ajan

• Tyypillisesti vanhemmilla ihmisillä noin 1/3 
treeniannos voi ylläpitää voimia kunhan treeni-
intensiteetti pysyy riittävänä (= kuormat)

Lavin ym 2019 Physiology

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30724133


Prosenttien sijaan harkitse 

toistoreservien ja treenin 

kuormittavuuden arvioinnin käyttöä 
Prosentteja yhden toiston maksimista voi käyttää tukena, mutta niihin ei tulisi takertua liikaa, 

 Harjoittelu valmiiksi lasketuilla sarjapainoilla on yksilöllisen kehittymisen arvaamista eikä 

ota huomioon päivän kuntoa. 

 Toistoreserviin eli ”jätettyihin varoihin” (Repetitions In Reserve, RIR) tai harjoituksen 

koettuun kuormittavuuteen (Rate of Perceived Exertion, RPE) perustuva treenitapa.

Tällaista harjoittelua voi toteuttaa esimerkiksi suurin piirtein seuraavasti. Määritellään ensin 

sarjan kuormittavuus.

RPE

10 = Maksimaalinen loppuun asti tehty sarja (RIR=0)

9 = Erittäin kova sarja, jossa olisi ollut varaa yksi lisätoisto, mutta ei enempää (RIR = 1).

8 = Kova sarja, jossa olisi voinut tehdä vielä 1–2 teknisesti hyvää toistoa (RIR =2)

7 = Melko kova sarja, jossa jäi 2–3 toistoa varaa (RIR = 3)

Esim. 4 viikon nousujohteisuus vanhemmalle ihmiselle:

1 Sarjat RIR = 4-5

2 Sarjat RIR = 3-4

3 Sarjat RIR = 1-3

4 Kevyt viikko (esim. treenitiheys ja kokonaisvolyymi laskee puoleen)
Lihastohtori 2
Fairman ym. 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28074412


Ikääntyessä ja sairastuessa hyvä työkalu

Fairman ym. 2017 Sports Medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28074412


Voima- ja lihaskuntoharjoittelu on 
”lääkettä”…



…kunhan pysyy ehjänä



Treenianatomia ja oikeanlaiset 
suoritustekniikat



”Hyvä kunto saavutetaan uusilla 
vemputtimilla… 5 minuutissa”

Yksinkertaisten, mutta toimivien perusasioiden 
toistaminen laadukkaasti, riittävän usein ja kauan
Yksinkertaisten, mutta toimivien perusasioiden 
toistaminen laadukkaasti, riittävän usein ja kauan



Muista pyhä kolminaisuus

Valitse liikuntamuoto josta pidät. Vaihtoehtoja on satoja. Muista kuitenkin 

harjoittelun spesifisyys. Lenkkipolulla ei kasva lihasvoima ja tekemällä toiston 

penkistä et kehitä lihaskestävyyttäsi. Ehkä opit tykkäämään myös jostain uudesta 

liikunnasta kun annat sille hieman aikaa ja huomaat kun kehityt!



Lisää luettavaa



Blogi: https://lihastohtori.wordpress.com/

Lihastohtorin tavoittaa

Facebook
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Instagram

LinkedIn

https://lihastohtori.wordpress.com/

