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• 1989 

• Ensimmäinen hypoksia/hyperoksia -laitteisto

• 1990 

• Ensimmäiset tutkimusmittaukset soutajilla

• 1990  - 2002

• Mittauksia ja julkaistuja tutkimuksia

• Heikki Rusko kehitti alppimajan: Vuokatti & Jyväskylä

• 2003-2004

• Tutkimusyhteistyö Kanadassa

• 2005 – 2014

• Vuorikiipeilijät

• 2012 -

• Uusi yhteistyö Kihun kanssa

• 2018-

• Kestävyyslajien yhteistyöhanke

• Altitude training and normobaric hypoxia: Physiological rationale 
and a machine- learning supported practical model. ALTIMACH

Oma tausta ja nykyinen lähestymistapa vuoristoharjoitteluun
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Miksi kannattaa mennä korkealle harjoittelemaan?
(vaikka suorituskyky laskee siellä)

• Korkealla kilpaileminen edellyttää sopeutumista vallitseviin 
olosuhteisiin.

• Huippu-urheilussa 0.5-1.0% parannus suorituskyvyssä lisää 
olennaisesti mahdollisuuksia voittaa mitali.

• Vuoristoharjoittelulla/hypoksia-altistuksella on potentiaalia 
• lisätä suorituskykyä merenpinnan tasolla
• tehostaa sitä seuraavaa intensiivistä harjoittelujaksoa

• Vuoristoharjoittelun pitää tarjota enemmän kuin harjoittelun 
merenpinnan tasolla. Tehostunut vaikutus voi johtua:
• Akklimatisaation aiheuttama lisäys hapen (O2) kuljetuksessa 

ja/tai käytössä
• Hypoksian aiheuttama harjoitusstimulaation nousu
• Molempien em. yhdistelmä

• Olosuhteet (esim. lumi)

• Vuoristoharjoittelun/hypoksisen altistuksen valinta lajin, 
harjoituskauden ja urheilijan yksilöllisten ominaisuuksien perusteellaZhanjiakou city, > 1 500 m> 6 m

25 °C, 
30 °C
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Altitude/hypoxic training/living

LHTH LHTL & LHTHL

Natural/terrestrial N2 dilution O2 filtration
Supplemental O2/ 

Lower altitude/Sea level 

LLTH

IHE IHT

IHIT RSH

HEAT

Models to vary hypoxic exposure and training. LHTH, live high-train high; LHTL, live high-train low; 
LHTHL, live high-train high and low; LLTH, live low–train high; IHE, intermittent hypoxic exposure; IHT, 
intermittent hypoxic training; IHIT, intermittent hypoxic interval training; RSH, repeated sprint 
training in hypoxia; HEAT, Heat exposure, cross-adaptation to hypoxia. 
Modified from Millet GP, et al. Sports Med 40: 1-25, 2010; Wilber RL. Med Sci Sports Exerc 39: 1610-
24, 2007.

Vuoristoharjoittelun/hypoksia-altistuksen muodot sekä cross-adaptation
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Hypoksia harjoituskauden mukaan

A. Yleisen suorituskyvyn ja erityisesti aerobisen 
kapasiteetin kehittäminen, kesto 28+ päivää

B. Vuoristoharjoittelua seuraavaan tehojaksoon
valmistautuminen, kesto 28+ päivää.

C. Kilpailusuorituskyvyn kehittäminen, kesto 14-
21 päivää

Tammikuu – A

Helmikuu – hypoksiateltta

Maaliskuu – A, B, tai C, tai hypoksiateltta B 

Toukokuu – B 

Kesäkuu – C 

Heinäkuu – C 

Elokuu – C

Fudge, B. Use of altitude training in preparation of 
British Track and Field Olympic athletes. 2017 USOC 
International Altitude Training Symposium, Colorado 
Springs, CO, Oct 4.-6.,2017.
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Vuoristoharjoittelu

• Pitkän ja lyhyen ajan periodisaatio

• Harjoittelun ja palautumisen intergrointi

• Suorituskyvyn huiput ja niiden ajoitus

• Adaptaation monitorointi

• Ravitsemus

• Normobarisen hypoksian käyttö vuoriston ohella

• Cross-adaptaatio

Mujika I et al. (2019) Contemporary Periodization of Altitude Training for Elite Endurance Athletes: A Narrative Review. 
Sports Med. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01165-y
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Mujika I et al. (2019) Contemporary Periodization of Altitude Training for Elite Endurance Athletes: A Narrative Review. 
Sports Med. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01165-y
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Mujika I et al. (2019) Contemporary Periodization of Altitude Training for Elite Endurance Athletes: A Narrative Review. 
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Excel-taulukko 
sopeutumisen 

seurantaan / ALTIMACH

• Vuoristoharjoittelun 
seuranta_ALTIMACH

• Hypoksinen annos / Hypoxic dose

• “kilometer hours”; km·h
(Garvican-Lewis et al., 2016)

• Hypoksinen ärsyke / Hypoxic stimulus 

• %·h = (98/s - 1) × h × 100, jossa

• s = SpO2%

• h = aika (tuntia) tilanteessa, jossa
SpO2 <98%

(Millet et al., 2016)

Chapman RF et al.,
J Appl Physiol 120: 
1151-58, 2016 

Saugy JJ et al., Front
Physiol 7:138, 2016.

• Hajonta
• Nousu
• HH vs. NH
• Ajoitus
• Harjoitus
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https://hula1-my.sharepoint.com/personal/juha_peltonen_hula_fi/Documents/1_JEP-TIEDOSTOT/TUTKIMUS/High%20Altitude/Excel-seuranta/Vuoristoharjoittelun%20seuranta_ALTIMACH.xlsx?web=1


Huomioita vuodelta 2019

• Erityisesti naisilla painon putoamiseen ehkäisyyn (ei yli 1%) on kiinnitettävä huomiota.
• Hypoksia jo sinällään lisää energiankulutusta ja erityisesti hiilihydraattien käyttöä

• Energiaa noin 10% lisää, paljon värikkäitä vihanneksia, kasviksia, hedelmiä, marjoja

• Aamusyke, ortostaattinen syke, SpO2% (ja HRV ) yhdessä Lake Louise Questionnairen
kanssa ovat hyviä hypoksiaan adaptoitumisen muuttujia erityisesti leirin 
alkuvaiheessa.  Leirin jatkuessa sykkeet heijastelevat enemmän harjoituskuormituksen 
ja palautumisen suhdetta.

• Virtsan määrä ja väri kulkevat saman suuntaisesti painon kanssa.

• Unen määrä, laatu ja palautumisen tunne ovat tärkeitä subjektiivisen arvioinnin 
muuttujia.
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Huomioita vuodelta 2019

• Lake Louise Questionnaire tukee 
leirin alkuvaiheessa muita 
adaptoitumisen muuttujia hyvin.

• Yleisestikin subjektiiviset 
tuntemukset ovat erittäin tärkeitä 
sopeutumista arvioitaessa.

• Seuranta on yhdistelmä mittauksia ja 
subjektiivisia tuntemuksia.
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Esimerkki kirjallisuudesta harjoittelun toteutuksen vaikutuksista 
vuoristoleirin lopputuloksiin

• Ranskan maajoukkue: 15 XC + 8 NC, 15 d LHTL

XC NC Schmitt L et al. Front Physiol 9, 932, 2018. Ju
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Kontrolliharjoitukset

• Olennainen lepomittausten ohella

• Suuri arvo suorituskyvyn seurannassa ennen 
leiriä, sen aikana ja sen jälkeen.

• Miten sopeudun asumiskorkeuteen, milloin ”normaali” 
harjoittelu mahdollista, pitääkö mennä alemmaksi 
harjoittelemaan

• Olenko kuormittunut vai palautunut
• Milloin hyvä vire merenpinnan tasolle paluun jälkeen
• Tuottaako oikea vuoristo, alppimaja ja teltta samanlaisen 

vasteen

• Raportointi heikkoa v. 2019

• Miten ratkaistaan tuplaraportoinnin haaste 
(harjoituspäiväkirja + Excel)?

• Ilman Exceliä ja muita mittauksia on mahdoton 
ottaa kantaa edes yleisellä tasolla saati 
yksilöllisesti

Muza SR et al. High Alt Med Biol 11: 87-92, 2010
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Mitä tehty ja opittu vuoden aikana viime kertaisten päivien jälkeen

• Kiinnostuksen lisääntyminen
• Useat lajit ja urheilijat korkealla/alppimajassa/teltassa
• Muutama laji ja valmentaja (ja urheilija) erityisen aktiivisia yhteydenpidossa
• Seuranta: Excel-pohja, testit, Hb-massan mittaus
• Palaute valmentajille: Tapaamiset, skype- ja puhelinpalaverit, emailit

• Niillä urheilijoilla ja valmentajilla on mahdollisuus saada tutkijoilta/asiantuntijoilta (järkevää) palautetta, joilla on seuranta
toteutettuna.

• Tekoäly ja koneoppiminen voi tuottaa merkittävää hyötyä vain, jos hankkeessa on data käytössä
• Toteutuuko Athlete’s Hypoxia Score?

• Yhteistyö lajin sisällä ja lajien välillä

• Mitä opittu tai saatu vahvistusta
• Liika on liikaa
• Harjoittele, älä vain asu hypoksiassa
• Teltassa on kuuma ja siitä voi olla myös hyötyä
• SpO2 @ HH vs. NH
• Odota 30-60 min siirtyessäsi hypoksiasta normoksiaan/alemmaksi harjoittelemaan
• Rauta 1x/vrk
• Kiinnitä huomiota energiansaantiin ja nesteytykseen erityisesti naisilla
• Älä mene vuoristoon, jos olet jo mennessä ylikuormittunut
• Toimi ohjeiden mukaan välttyäksesi sairastumiselta
• Vasteiden vaihtelu kerrasta toiseen
• Hienoja onnistumisia, ei muutoksia, epäonnistumisia.
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If you do it, do it right!
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