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1. Yleisiä ajatuksia korkean paikan harjoittelusta
✓

A.V. Hill  Bruno Balke ─ KOK:n säännöt ─ afrikkalaiset juoksijat ja Jim Ryun…
 hypoksiaan sopeutuminen nousi konkreettisesti esiin 1968 (Mexico Cityn olympiakisat)

✓

Asia on kiintoisa siksi, että akklimatisaatiossa hypoksiaan elimistössä tapahtuu monia hyvin
samantapaisia muutoksia kuin kestävyysharjoittelun tuloksena
Adaptaation katsotaan vaativan vähintään 6 kuukauden ajanjakson (entä evoluutio?)

✓

Yksilöllisyyden ymmärryksen tarve ─ mitkä ovat vaikutukset suoritukseen merenpinnan tasolla?
Hyöty ja tarve on kiistaton kun kilpaillaan korkealla tai semikorkealla (OK Peking 2022)

✓

Hypoksian ongelmakohtia: veren alhaisempi happisaturaatio? veren korkeampi laktaatti? laskenut
sydämen iskutilavuus? laskenut syke? laskenut minuuttitilavuus? hitaammat harjoitusvauhdit
 on muistettava, että hypoksia vaikuttaa systeemisesti koko elimistöön  akklimatisaatio
 hypoksiavaste riippuu korkeudesta (esim. EPO-synteesi)
 hypoksiavaste on yksilöllinen ja yksi keskeinen seikka on palautuminen korkealla
 myös akklimatisaation luonne on yksilöllinen (onko elimistössä ”oppimista”?)

✓

Kyse on valmennuksen valinnasta korkealla:
1) Kevyempi harjoittelu ja/tai enemmän huomiota palautumiseen nostaa kuntohuipun?
vs.
2) Pitkä ”normaalisti” kuormittava harjoitusjakso mahdollistaa myös palautumisen rytmityksen?
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2. Korkean paikan harjoitusjakson suunnittelusta
Pohdi urheilemiseen liittyvät jutut
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Urheilulaji
Urheilijan harjoitustausta
Aiemmat kokemukset
Harjoitusjakson päätavoite, hypoksian primäärinen vai
sekundäärinen hyödyntäminen?
Harjoitusleirin ajankohta ja leirin kesto
Kohdekilpailun luonne/paikka/aika
Korkeus merenpinnasta (varmista)
Viimeiset harjoitukset kotona  tuoreena matkaan
Matkustus, lentoaikataulut, ruokailut matkustuksessa, aikaero
Lennon aikana huomioitavaa (kuivuus, infektioriski, uni)

Selvitä paikalliset olosuhteet
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Etäisyydet ja logistiikka paikan päällä
Lämpötila, sademäärä, kosteus., tuulet jne.
Paikan muu validiteetti
Harjoituspaikat ja -olosuhteet, harjoitusvälineet
Onko LHTHL mahdollista?
Mahdolliset rajoitukset, kulkuluvat jne.
Mahdollisuudet korvaavaan tai vaihtoehtoiseen harjoitteluun
Asuminen ja päivittäisolosuhteet
Ruokailujärjestelyt ja niiden joustavuus
Terveyteen liittyvät uhkat ja yleinen hygienia
Kilpailumahdollisuudet?

Sekalaisia asioita
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Harjoitusleirin osanottajat; joukkue/ryhmä, asumisjärjestelyt
Sosiaalinen viihtyvyys, vapaa-ajan mahdollisuudet
Valmentaja/huoltaja/fysioterapeutti/hieroja/lääkäri jne.
Turvallisuustekijät
Muu infrastruktuuri: esim. tietoyhteydet, pankki, posti, muut palvelut
Terveystekijät: tarttuvat taudit, rokotukset jne.
Kustannukset ja maksuehdot, joustavuus
Olosuhteiden järjestäjän palvelukyky.
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3. Harjoituspaikkoja maailmalla
Yli 2.500 m
Bolivia, La Paz
Meksiko, Toluca
Kolumbia, Bogota

3.640 m
2.700 m
2.500 m

Alle 2.000 m
Kiina, Kunming
Ranska, Font Romeu
Sveitsi, St. Moritz
Marokko, Ifran
Sveitsi, Davos
Etelä-Afrikka, Pretoria
Etelä-Afrikka, Potchefstroom

1.895 m
1.895 m
1.820 m
1.820 m
1.560 m
1.600 m
1.400 m

2.000-2.500 m
Etiopia, Addis Abeba
USA, Flaggstaff
Espanja, Sierra Nevada
Meksiko, Mexico City
Etelä-Afrikka, Dullstroom
Kenia, Eldoret
Italia, Sestriere
USA, Boulder
Bulgaria, Belmeken

2.400 m
2.300 m
2.000-2.300 m
2.240 m
2.000-2.200 m
2.000-2.100 m
2.035 m
2.000 m
2.000 m
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4. Korkean paikan harjoitusjakson sisältö
• Alppimajan hyödyntäminen ennen hypoksiaharjoitusjaksoa
(normobaarinen simuloitu hypoksia)
• Elimistön rautavarastot ─ elimistön kuivuminen, painon seuranta
─ hematologisten muuttujien testit/seuranta
• Yleinen harjoitustilan seuranta, harjoitteiden toteutuksen
seuranta, palautumisen seuranta ─ seurannan päivittäisrutiinit
tärkeitä  kontrolliharjoitukset
• Alussa rauhallista treeniä, alkusopeutuminen 2-3 päivää
Matkustus, aikaero, …
• Harjoitusmäärä vs. harjoitusteho vs. rytmitys ? [T Nymark]
• Esimerkkejä kovasta harjoitustehosta:
[M Mohamed/SWE] MK + VK + VK + helppo…
[M Bakken/NOR]    ja useat lyhyet kovatehoiset hypoksiajaksot
• Muutamia kertoja “Leg Speed”? = vauhdikkaat rennot
liikenopeusharjoitukset loivaan alamäkeen tai alempana (LHTHL)
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5. Korkean paikan harjoitusjakson jälkeen
1. Yksilölliset reaktiot on kokeiltava, toimiiko elimistön ”leimautuminen” pitkällä aikavälillä?
2. Mikä on tavoitekilpailun ajankohta  välitön vai välillinen hyötymisajatus?
Välillinen hyötyminen useamman hypoksialle altistamisen kautta?

3. Välittömän hyödyn harjoitusleirin suunnittelu:
 missä/milloin kilpailu ja kuinka kilpailusuorituksen viimeistely (erityisesti liikenopeus!)
4. Merenpinnan tasolle paluun jälkeen:
 välitön hyöty, noin päivät 3-9 ovat monelle kriittisiä (hengityksen säätelymekanismit?)
4-5 viikkoa paluun jälkeen välittömät vaikutukset enää vähäisiä
 välillinen hyöty = tehostunut harjoitusjakso
5. Kyse on yksilöllisestä vasteesta hypoksiaan ja korkean paikan harjoitteluun:
 hyvä tehdä useita riittävän pitkiä harjoitusleirejä
Huolellinen seuranta ja dokumentointi:
 harjoittelu ja sen seuranta ─ kilpailut/testit ─ hematologisten arvojen seuranta…
6. Alppimajan hyödyntäminen hypoksiaharjoitusjakson jälkeen tai niiden välillä?
(normobaarinen simuloitu hypoksia)
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Take Home Message
TakejaHome
Message
• Vain terveenä
hyvässä
harjoitustilassa ─ kyse ei ole oikotiestä
• Valitse paikka huolella ─ korkeus 1800+ m, mieluiten 2.000-2.300 m
Huomioi myös muut olosuhdetekijät
• Testit ja fysiologinen (myös hematologinen) seuranta = ennen ja jälkeen
• Suunnittele harjoitusjakson sijoitus kausiohjelmaan ja koko sen idea
Harjoitusjakson kesto vähintään 3 viikkoa, mieluiten 4-5 viikkoa
Kilpailu päivinä 2-3 tai päivänä 10+ merenpinnan tasolle paluun jälkeen
• Älä hätäile hypoksiaharjoittelun alkupäivinä, varo liikaa tehoa
• Seuraa nestetasapainoa, seuraa kontrolliharjoituksilla suorituskykyisyyttä,
kuuntele kehon reaktioita ja ota kevyt päivä ajoissa
• Alppimajan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ennen ja
jälkeen hypoksiaharjoitusjakson tai niiden välillä?
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