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TIIVISTELMÄ 

Taistelukenttä on ollut murroksessa teknologian kehityksen ja taistelutapojen muutoksen vuoksi. Taiste-

lut ovat siirtyneet entistä enemmän kaupunkialueille, jolloin tilannekuvan ylläpito on vaikeampaa ja 

kognitiivista kuormaa on enemmän. Fyysinen elementti ei kuitenkaan ole kadonnut, vaan sodan luonne 

on muuttunut entistä anaerobisemmaksi. Samalla varustuksen paino on keskimäärin kasvanut. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia akuutin fyysisen kuormituksen yhteyksiä sotilaan kognitiiviseen 

suorituskykyyn, erityisesti tarkkaavaisuuden näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, onko fyysisen 

kuormituksen subjektiivinen tuntemus yhteydessä kognitiiviseen suorituskykyyn vai toimintakykyyn ja 

pohtia kuormituksen kumulatiivisuuden yhteyksiä kognitiiviseen suorituskykyyn. 

Tutkimukseen osallistui 19 vapaaehtoista varusmiestä (19,7 ± 1,7 vuotta, 181,9 ± 6,8 cm, 78,2 ± 12,5 

kg). Tutkittavilta kerättiin ennakkotietoja terveyteen ja liikuntatottumuksiin liittyen sekä mitattiin kehon-

koostumus. Varsinainen data kerättiin interventiotutkimuksessa. Osallistujilta mitattiin lepotilassa kogni-

tiivinen suorituskyky SART-testillä, otettiin sylkinäytteet sekä maksimaalisena testinä kevennyshyppy. 

Akuutti fyysinen kuormitus aiheutettiin tehtäväsimulaatioradalla, jonka jälkeen osallistujat toistivat kog-

nitiivisen testin. Tehtävärata suoritettiin submaksimaalisella teholla ja kokonaisuus kognitiivisine mit-

tauksineen toistettiin neljä kertaa. 30 minuutin aktiivisen palautuksen jälkeen lepotilamittaukset uusittiin. 

Subjektiivista kuormittumista arvioitiin NASA-TLX -kyselyllä SART -testien yhteydessä. Tuloksia 

analysoitiin toistomittausten varianssianalyysilla (RMANOVA) sekä kierroksittain keskiarvoina. 

Yhteyksien tutkimiseen menetelminä käytettiin Pearsonin korrelaatioanalyysiä sekä lineaarista regressio-

analyysiä.  

Kognitiivisessa testissä virhepainallukset ja reagoimatta jättämiset lisääntyivät ja reaktioajat hidastuivat 

fyysisen rasituksen kumuloituessa. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. Subjektiivinen tuntemus 

oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä fyysisen kuormittumisen osalta (F(5,80)=13,31, p=.001) ja 

melkein merkitsevästi henkisen kuormittumisen (F(5,80)=3,089, p=.055) ja ponnistelun (F(5,80)=2,73, 

p=.065) osalta. SART-testin osatekijöihin löytyi tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä erityisesti fyysisen 

suorituskyvyn osalta. Näiden korrelaatioiden pohjalta tehdyn regressioanalyysin perusteella havaittiin, 

että huonompikuntoisilla kuntotekijät selittävät huonompaa suoriutumista kognitiivisessa testissä. 

Tulosten perusteella kohtuullisen lyhytkestoinen fyysinen kuormitus ei vaikuta akuutisti tarkkuutta vaa-

tivaan kognitiiviseen suorituskykyyn lyhyellä aikavälillä. Hyvä fyysinen kunto edesauttaa ylläpitämään 

hyvää kognitiivista suorituskykyä fyysisen rasituksen kumuloituessa.  
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FYYSISEN KUORMITUKSEN AKUUTIT YHTEYDET TARKKAAVAI-

SUUTEEN SOTILAILLA 

 

1. JOHDANTO  

Taistelukenttä on ollut viime vuosina jatkuvassa muutoksessa. Erityisen merkittävää muutok-

sen kasvu on ollut tietoteknisten järjestelmien osalta. Tilannetietoa kerätään mitä erilaisimmil-

la sensoreilla ja sitä jaetaan ja analysoidaan eri toimijoiden kesken. Vaikka järjestelmät autta-

vatkin taistelukentällä paljon, ei sodan fyysinen elementti ole kuitenkaan kadonnut mihin-

kään. Varusteiden kokonaismassa on kasvanut ja tämän johdosta vaatimukset sotilaiden fyysi-

selle suorituskyvylle ovat osaltaan nousseet.  

Fyysinen kuormitus on taistelukentällä läsnä lähes jatkuvasti. Esimerkiksi haavoittuneen tais-

telutoverin evakuoiminen suojaan voi olla erittäin raskas suoritus. Suorituksen lisäksi on 

huomioitava varustuksesta johtuva lisäkuorma. Suomalaisen sotilaan varustuksen yhteispaino 

vaihtelee aselajista ja ryhmävarustuksesta riippuen 20–45kg:n välillä (Liikuntakoulutuksen 

käsikirja 2015, 35). Fyysinen kuormitus vaikuttaa fysiologisesti ihmiseen monella eri tavalla 

ja muutoksia ilmenee niin hengitys- ja verenkiertoelimistössä, hermostossa, aivoissa kuin 

hormonitoiminnassakin (Kyröläinen & Santtila 2006). 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on yhdistää fyysisen rasituksen vaikutukset kognitiivisiin ky-

kyihin. Kognitiivisiksi kyvyiksi luokitellaan mm. tarkkaavaisuus, havainnointi- ja päätöksen-

tekokyky, kielelliset kyvyt, oppiminen ja muisti. Kaikki edellä mainituista ovat ominaisuuk-

sia, joita jokainen sotilas tarvitsee taistelukentällä. Vaikka tietotekniikka avustaakin paljon, on 

ratkaisevat havainnot ja päätökset tehtävä itse.  

Akuutin fyysisen kuormituksen ja kognitiivisten kykyjen välisiä yhteyksiä tutkitaan tässä ta-

pauksessa yhdessä, sillä sotilailla kognitiivinen suorituskyky on kriittinen taisteluissa havain-

noinnin ja niiden pohjalta tehtävien päätösten suhteen. Sotatilanteessa toiminnan on jatkutta-

va, vaikka sotilas olisikin fyysisesti rasittunut. 

Tyypillisesti terveillä aikuisilla kognitio on varsin vakaa. Herkimmin erilaisissa kuormitusti-

lanteissa muutokset näkyvät toiminnanohjauksessa ja tarkkaavuudessa. (Lieberman, Caruso, 

Niro & Bathalon 2006; Vrijkotte, Valk, Veenstra, & Visser 2009; Horne & Moseley 2011.) 
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Tutkimuksen aluksi luodaan katsaus nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksista sotilaille tut-

kimuksen näkökulmasta: millainen toimintaympäristö on ja miten taistelutehtävät kuormitta-

vat ihmistä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Tämän jälkeen tarkastellaan tarkemmin elimis-

tössä tapahtuvia muutoksia sekä tarkkaavaisuutta osana kognitiivista suorituskykyä.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia akuutteja vaikutuksia fyysisellä kuormituk-

sella on tarkkaavaisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko fyysisellä kunnolla tai 

yksilön subjektiivisella tuntemuksella yhteyksiä kognitiivisessa testissä suoriutumiseen. 
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2. NYKYAIKAISEN SODANKÄYNNIN VAATIMUKSET SOTILAALLE 

2.1. Fyysiset- ja kognitiiviset vaatimukset 

Sotilaiden fyysiset vaatimukset ovat kasvaneet aselajikohtaisten vaatimusten ja varusteiden 

kasvaneen massan myötä. Szivak ja Kraemer (2015) toteavat, että nykyaikaisen taistelukentän 

vaatimukset johtavat siihen, että sotilaiden pitää kyetä raskaiden taakkojen kantamiseen ja 

anaerobisiin tehtäviin samalla, kun joutuu taistelemaan muita toiminnallisia stressi- ja ympä-

ristötekijöitä vastaan. Esiin nousi korostetusti voima- ja tehoharjoittelun tärkeys sotilaiden 

fyysisen kunnon kehittämisessä.  

Suomen puolustusvoimissa ammattisotilaalla on henkilökohtainen vastuu oman fyysisen toi-

mintakykynsä ylläpidosta. Ammattisotilastehtävien fyysisen toimintakyvyn taso (1–5) on 

määrättävä hallintoyksikön tehtäväkokoonpanotaulukossa. Alla olevassa kuvassa 1 on määri-

tetty tehtävätasoille määritellyt kuntotasot. Erikseen nimettyjen tehtävien (taso 5) osalta tavoi-

terajat määrittävät Puolustusvoimien tulosyksiköt. Varusmiehiä -ja reserviläisiä koskevat sa-

mat vaatimukset, joskaan minimivaatimustasoa ja taakankantotestiä heillä ei ole. (Pääesikunta 

2020.) 

 

Kuva 1. Puolustusvoimien kuntotasot (Pääesikunta 2020, Liite 1.) 
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Vuonna 2013 Yhdysvalloissa järjestettiin The National Strength and Conditioning Associa-

tionin järjestämänä Blue Ribbon on Military Physical Readiness: Military Physical Perfor-

mance Testing -paneeli. 20 sotilaan fyysisen toimintakyvyn asiantuntijaa pisteytti yleisimmät 

sotilaalliset tehtävät niiden fyysisten osa-alueiden vaatimusten mukaan. Suurimmat pistemää-

rät määritettiin voimalle, räjähtävä voima (teho) ja kestävyydelle. (Nindl ym. 2015.) 

Taulukko 1. Asiantuntijapaneelin arvio sotilastehtävissä vaadituille fyysisille ominaisuuksille 

(mukailtu Nindl ym. 2015.)  
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Esteen 

ylittäminen
7,5 9,0 4 6,4 6,9 5,7 6,5 5,9 2,6 5,7 4

Liikkuminen 

ketterästi
4,7 5,4 5,5 5,8 9,5 8,4 9,8 6,1 4,1 6,5 6,6

Taakan 

kantaminen
8,8 6,2 7,5 5,2 3,7 5 2,9 3,3 5,5 2,2 1,6

Taakan 

vetäminen
9,2 7,4 7,4 5,2 4,5 4,8 3,3 3,8 5,2 2,7 1,6

Pitkät 

juoksumatkat
3,8 3,1 6,9 6,9 3,2 3,2 3 3,2 9,9 4 1,4

Liikkuminen 

nopeasti
6,0 7,8 5 6,2 7 6,4 7,8 4,4 4 9,3 6

Kiipeäminen 

esteen yli
8,3 6,5 5,7 6,7 7 6,1 6 5,9 3,9 4,1 2,2

Raskaan 

taakan 
9,7 7,7 5,4 5,5 4,8 5,1 2,7 5 3 2,3 1,6

Materiaalin 

lastaaminen
7,7 6 6,3 5 5,7 5,3 3,4 4,9 3,6 2,6 2,2

Keskiarvo 7,3 6,6 6 5,9 5,8 5,5 5 4,7 4,6 4,4 3  

Sotilailta vaadittavat ominaisuudet kuitenkin riippuvat mm. puolustushaarasta, aselajista ja 

joukolle käsketyistä tehtävistä (Kraemer, Feltwell & Szivak 2017, 506). 
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2.2. Kuormittuminen taistelukentällä 

Nykyaikaiset sodat ovat muuttaneet hieman fyysisen rasituksen luonnetta, sillä esimerkiksi 

jalkaisin suoritettavat marssit ovat vähentyneet. Toisaalta fyysiset vaatimukset sotilaan toi-

mintakyvyn osalta ovat kasvaneet. Sotilailta vaaditaan nopeus- ja voimaominaisuuksia sekä 

lihaskestävyyttä suorittaessa yleisimpiä tehtäviä, kuten ylittäessä esteitä, nopeaa liikkumista 

tai taakkojen nostamista. Taisteluvarustuksen kasvanut massa sekä ympäristön olosuhteet 

(mm. kuumuus, kylmyys, ravinnon puute) lisäävät kuormitusta. Lisäksi sotilasoperaatiot voi-

vat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinvammoja, stressihäiriöitä (mm. PTSD) ja fyysisen toiminta-

kyvyn ja kehonkoostumuksen muutoksia. (Kraemer & Szivak 2012; Nindl ym. 2013, Friedl 

ym. 2015.) 

Kaupungistumisen vuoksi rakennetun alueen taistelu on muodostunut entistä tärkeämmäksi 

nykyaikaisessa sodankäynnissä. Taistelut urbaanissa ympäristössä koskettavat yhä laajem-

massa määrin sotilaita (taistelualue). Clemente-Suárez ja Robles-Pérez (2013) toteavat tutki-

muksessaan urbaanin ympäristön aiheuttavan voimakkaamman stressireaktion, sillä uhka-

suuntia on useita ja ne vaihtelevat nopeasti. Erilaisia taistelualueita kuvattiin kahdella simu-

laatioradalla; symmetrisellä (metsämaasto) ja asymmetrisellä (rakennettu alue). Keskisykkeet 

(lyöntiä/minuutti) olivat asymmetrisessä ympäristössä 131,8 ± 16,9 korkeammat kuin sym-

metrisessä 124,5 ± 30,8. Maksimisyke reagoi samoin: asymmetrisessä ympäristössä 163,2 ± 

13,1, kun taas symmetrisessä 151,2 ± 35,2. Eroa selitettiin pääasiassa psykologisella stressillä. 

Keskinopeudet radoilla olivat yhtä suuret, maksiminopeuden ollessa asymmetrisellä radalla 

suurempi. 

Szivak ym. (2018) tutkimuksessa kartoitettiin stressitekijöiden vaikutusta suorituskykyyn Yh-

dysvaltojen Merivoimien SERE -kurssilla (Survival, Evasion, Resistance and Escape). Pää-

löydöksenä oli, että stressi vaikutti veren hormonipitoisuuksiin sekä kehon painoon. Fyysisen 

suorituskyvyn osalta stressillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Mittareina fyysi-

sen suorituskyvyn osalta olivat kevennyshyppy ja käsien puristusvoimatesti. Kurssin kesto oli 

noin kaksi viikkoa. Stressitekijöinä oli mm. fyysisiä (ruoan puute, univaje) ja psyykkisiä 

(kuulustelut ja vankina olo) ärsykkeitä.  
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Mala ym. (2015) tutkivat maksimi- ja nopeusvoiman yhteyksiä tehtäväsimulaatioradan suori-

tukseen. Rata sisälsi kolme tehtävää, jotka kuvaavat hyvin sotilaille tyypillisiä (yleisiä) tehtä-

viä: 30 metrin juoksu, 27 metrin siksak-juoksu ja 10 metrin haavoittuneen evakuointi. Evaku-

oitavan kohteen paino oli 79,5 kg. Koehenkilöt käyttivät tehtäväsimulaatioradalla 42 kg:n 

painoista taisteluvarustusta. Dynaamista lihaskestävyyttä ja aerobista kestävyyttä mitattiin 

perinteisillä Yhdysvaltojen armeijan kuntotesteillä (APFT), joihin sisältyy 2 min etunojapun-

nerrus- ja istumaannousutestit sekä 3,2 km juoksutesti. Maksimivoimaa mitattiin yhden tois-

ton penkkipunnerrus- ja kyykkymaksimilla. Hyvään suoritukseen radalla korreloivat vahvasti 

kevennyshyppy (r = -0.67, p < 0,01), kyykky (r = -0,62, p < 0,01) ja penkkipunnerrus (r = -

0,62, p < 0,01). Etunojapunnerrustestillä oli kohtalainen korrelaatio (r = -0,38, p < 0,05).  

Haavoittuneen evakuointi on yksi kriittisimmistä, mutta myös raskaimmista sotilaita fyysisesti 

kuormittavista tehtävistä, joita taistelukentällä pitää tehdä. Mussalo (2019) tutki sotilaallisen 

harjoituksen vaikutusta haavoittuneen evakuointiin. Maksimivoima (r = -0,62– -0,72, p < 

0,001), rasvaton massa (r = -0,78, p < 0,001) ja anaerobinen kapasiteetti (r = -0,84, p < 0,001) 

korreloivat evakuointia simuloivan radan suorittamiseen. Szivak ja Kraemer (2015) toteavat 

samansuuntaisesti, että kestävyysharjoittelua painottaneiden sotilaiden fyysinen suorituskyky 

ei ole riittävä, kun raskaassa taisteluvarustuksessa on suoritettava vaativia anaerobisia suori-

tuksia, kuten haavoittuneen evakuointia. 

Pihlainen, Santtila, Häkkinen, Lindholm ja Kyröläinen (2014) tutkivat neljän erilaisen sotilas-

tehtävän fysiologisia vasteita hengitys- ja verenkiertoelimistöön. Tutkimukseen valitut tehtä-

vät olivat: marssi (lisäkuorma 5,4 kg), marssi taisteluvarustuksessa (24,4 kg), tykin asemaan-

ajo sekä poteron kaivaminen. Poteron kaivamisessa mitattiin korkein hapenkulutus (24,3 ± 5,1 

ml/kg/min). Vastaavasti tykin asemaanajossa hapenkulutus oli matalin (18,0 ± 3,0 ml/kg/min). 

Sotilastehtävien prosentuaalinen intensiteetti suhteessa maksimaaliseen hapenottokykyyn 

(VO₂Max) vaihteli 37–51%:n välillä.  

Olipa sotilaallinen tehtävä mikä tahansa, on todettu, että ne sotilaat, joilla on korkea maksi-

maalisen hapenottokyky, voivat suorittaa tehtäviä pidempään, uupuvat muita hitaammin, pa-

lautuvat huonompikuntoisiin verrattuna nopeammin sekä osaltaan edellisistä johtuen ovat 

fyysisesti valmiimpia seuraaviin tehtäviin (Friedl ym. 2015). 
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Menneinä vuosina sotilaiden on pitänyt kävellä pitkiä matkoja varusteiden kanssa, mutta ny-

kysodissa vaaditaan harvoin pitkiä siirtymisiä (yli 24km) raskaan varustuksen kanssa (Friedl 

ym. 2015). Varustuksen paino on kasvanut suhteellisen paljon, suurelta osin teknistymisen ja 

lisääntyneen suojan johdosta. Seavyn (2015) mukaan esimerkiksi Yhdysvaltalaissotilaan va-

rustuksen paino on kasvanut 1950-luvun noin 30 kilosta nykypäivän keskimääräiseen 45,5 

kiloon.  

Raskas ulkoinen kuorma on merkittävin loukkaantumisia aiheuttava tekijä. Yhdysvaltalaisilla 

sotilailla loukkaantumiset ovat lisääntyneet noin seitsemänkertaisesti vuosien 1981–2005 vä-

lisellä tarkastelujaksolla. Suurin osa loukkaantumisista on ollut tuki- ja liikuntaelinvammoja, 

jotka yleisimmin johtuvat juuri raskaan taakan kantamisesta. (Bell, Schwartz, Harford, Hol-

lander & Amoroso 2008; Knapik, Reynolds & Harman 2004.) Ojasen (2021, 47) mukaan 

marssi taisteluvarustuksessa (25–30 kg) on kuormittavuudeltaan 7–9 MET (metabolinen 

ekvivalentti, 1 MET = 3,6 ml/kg/min). Boffeyn ym. (2019) tutkimuksen perusteella taakan-

kannon intensiteetti ei saisi ylittää 45% maksimaalisesta hapenottokyvystä, jotta energianku-

lutus ei nouse liian suureksi. Tyypillisesti sotilastehtävien aiheuttama kuormitus on 18–40 

ml/kg/min) (Ojanen 2021, 47). Epsteinin, Rosenblumin, Bursteinin ja Sawkan (1988) mukaan 

tämä vastaa 36–80 ml/kg/min hapenottokykyä 50% työnkuormituksen säännöllä. Toisin sano-

en: jotta sotilas voi työskennellä uupumatta pitkäkestoisten taisteluiden aikana, hänellä tulisi 

olla noin 50 ml/kg/min (> 14 MET) tason hapenottokyky. 

Kokon (2008) mukaan kaupunkijääkärin taisteluvarustuksen paino on 30,3 kg. Sotilaiden va-

rustus kaupunkijääkäreillä ja Puolustusvoimissa yleisesti on kuitenkin muuttunut vuoden 

2008 jälkeen, joten tulos on suuntaa antava. Varustuksen paino riippuu pitkälti aselajista ja 

siitä, onko ryhmäkohtainen varustus mukana. 

Terho (2015) tutki raskaan taakankantamisen fysiologisia vasteita taistelu- ja partiovarustuk-

sella (29 kg ja 45 kg). Kannettaessa lisäkuormaa lähellä maksimaalista suorituskykyä, anaero-

bisella kapasiteetilla on suuri merkitys. Jos kuormitus on intensiteetiltään kevyempi (marssi 

tai muu kevyempi siirtyminen), ylävartalon voimaominaisuudet ovat merkittävä tekijä taa-

kankantotestissä menestymiseen. 

Taisteluvarustuksen ulkoisen kuorman vaikutukset fysiologisiin vasteisiin voidaan nähdä 

lämpökuorman ja hapenkulutuksen merkittävänä lisääntymisenä (Larsen, Netto & Aisbett 

2011). 
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2.3. Aikaisempi tutkimus 

Fyysisen kuormituksen ja kognitiivisen suorituskykyjen välisiä yhteyksiä on alettu tutkimaan 

viime vuosina tiiviisti – myös sotilaskontekstissa. Suurin osa tutkimuksista kuitenkin painot-

tuu mm. kylmien (esim. Lieberman, Castellani & Young 2009) tai kuumien (esim. Caldwell, 

Engelen, van der Herst, Patterson & Taylor 2011) olosuhteiden vaikutusten arvioimiseen tai 

pitkäkestoisen ja raskaan harjoitusjakson (esim. Vrijkotte, Roelands, Meeusen & Pattyn 2016) 

osalta kokonaiskuormituksen vaikutuksiin kognitiiviseen suorituskykyyn. Osassa tutkimuk-

sissa on myös tarkasteltu unen puutteen vaikutuksia sotilaiden kognitiiviseen suorituskykyyn. 

Väsymys on sotatilanteessa luonnollinen ilmiö, ja sen vaikutukset ovat kiistattomia. Väsy-

mykseen liittyen on tehty tutkimuksia, joissa on tutkittu mm. kofeiinitablettien piristävää vai-

kutusta kognitiiviseen suorituskykyyn väsyneillä sotilailla (McLellan, Caldwell & Lieberman 

2016).  

Lieberman, Tharion, Shukitt-Hale, Speckman, & Tulley (2002) tutkivat taistelustressin (ko-

konaiskuormitus) vaikutuksia kognitiiviseen suorituskykyyn. Tutkimukset toteutettiin kahdel-

la testijoukolla, joita olivat NAVY SEAL:t (3vuoden kokemus) ja Rangerit (9 vuoden koke-

mus). Testattavat osallistuivat vaativaan koulutusohjelman mukaiseen harjoitukseen, jonka 

aikana eri muuttujia mitattiin. Keskeisimpinä löydöksinä yksinkertaiset kognitiiviset kyvyt, 

kuten tarkkaavaisuus ja reaktioaika heikentyivät merkittävästi. Monimutkaisempien kognition 

osa-alueiden, kuten päättelykyvyn ja muistin suoritustasot heikkenivät myös. Vaikutukset 

olivat suurempia, kuin keskimääräisessä humalatilassa tai rauhoittavien lääkkeiden vaikutus-

ten alaisena. 

Martin, Periard, Rattray & Pyne (2020) toteuttivat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tut-

kimuksiin, jotka käsittelivät fysiologisia osa-alueita, jotka vaikuttavat kognitiiviseen suoritus-

kykyyn sotilailla. Haku tuotti yli 60 000 tutkimusta, joista 158 täytti tarkemmat valintakritee-

rit. Näistä tutkimuksista 60 valittiin tarkasteluun. Tutkimusten perusteella positiivisesti kogni-

tiiviseen suorituskykyyn vaikuttavat hyvä kestävyyskunto, tietyt ravintolisät ja visuaalisen 

näön tarkkuus. Heikentävä vaikutus kognitioon todettiin pitkäkestoisista operaatioista johtu-

vasta väsymyksestä, nestehukasta ja vähäisestä ruoasta sekä liiallisesta fyysisestä kuormituk-

sesta johtuvaksi. 
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Tässä tutkimuksessa on tarkoitus pureutua kognitiivista kyvyistä tarkkaavaisuuteen ja tutkia, 

millaisia yhteyksiä akuutti fyysinen kuormitus siihen aiheuttaa. Sotilaat joutuvat taisteluken-

tällä havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäröivää tilaa monin eri tavoin.  Vaikka voimmekin 

suorittaa useaa tehtävää samanaikaisesti, tarkkaavuutemme voi olla kerrallaan kohdentunut 

vain yhteen asiaan kerrallaan (Engle, 2002). Useamman tehtävän tekeminen yhtä aikaa edel-

lyttää joko toisen tehtävän automatisaatiota siten, että rinnakkainen tehtävä ei vaadi jatkuvaa 

tarkkaavuutta, tai tarkkaavuuden vuorottelua tehtävien välillä. Tällöin puhutaan jaetusta tark-

kaavuudesta. (Kimura 1967.) Tarkkaavuuden kohdentaminen ja ylläpitäminen edellyttävät 

keskittymistä. 

Tarkkaavuuden ylläpidolla puolestaan tarkoitetaan kykyä kohdentaa tarkkaavuutta tarkoituk-

senmukaisesti ja jatkuvasti ulkoisista ja/tai sisäisistä muutoksista huolimatta (Ballard 1996). 

Tämä mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan, tehtävässä pysymisen, ponnistelemisen ja tehtä-

vän loppuun saattamisen häiriöistä huolimatta. Tarkkaavuuden ylläpitoon liittyy läheisesti 

myös vireystila eli vigilanssi ja tarkkaavuuden ylläpitoa mitataankin tyypillisesti erilaisilla 

vigilanssi- ja monitorointitehtävillä. Niissä tutkittava monitoroi ruutua ja reagoi eri asteisesti 

havaittaviin, vaihtelevin välein ilmestyviin ärsykkeisiin. Ballard (1996) luokittelee tehtävästä 

suoriutumisen selittyvän kolmenlaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta: 1) tehtäväparametrit 2) 

ympäristö- ja tilannetekijät 3) henkilön ominaisuudet. Kognitiivinen kuormitus liittyy erityi-

sesti tehtäviin, joissa on taustahäiriöitä, pitkittynyt kesto, tiheä ärsykkeiden esitystahti ja sym-

bolista tiedonkäsittelyä (pelkän aistitiedonkäsittelyn sijaan) heikentäen tehtäväsuoriutumista. 

PVTO2017 -hankkeeseen liittyen suoritettiin osaprojekti: 3.3 Taistelijan toimintakyky (Savox 

2020). Tutkimuskokonaisuuteen liittyi taistelijan toimintakyvyn tutkimus kaupunkitaistelijan 

tehtävässä. Toimintakykyä tutkittiin kokonaisuutena laajasti, pitäen sisällään kuormittumisen 

vaikutusta kognitiiviseen toimintakykyyn sekä edelleen partion suoriutumiseen sotilastehtä-

vissä.  

Tutkimuksessa kaksi osastoa suoritti vyörytystehtäviä Helsinki-simulaattorissa. Toisen osas-

ton ohjelmaan kuului lisäksi yön yli -marssi. Koehenkilöiltä mitattiin laajasti toimintakykyä 

selittäviä tekijöitä, kuten persoonallisuuspiirteitä ja harjoitettavia ominaisuuksia (ampumatai-

to, cooper ja koulutettavat sotilastaidot), kognitiivista suorituskykyä (SART, BIRD ja PVT) 

kuormitustekijöitä (unen määrä ja laatu, fyysinen rasitus, liikeaktiivisuus, syke- ja sykeväli-

vaihtelu, stressi-indeksi). Suoritustasoa kuvaavina mittareina oli kouluttajan arvio, oma sub-

jektiivinen arvio (NASA-TLX), kommunikaation määrä ja laatu sekä käytettyjen patruunoi-

den määrä. (Savox 2020.)  
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Tutkimuksessa todettiin pitkäkestoisen fyysisen suorituksen (yön yli -marssi) ja siitä johtu-

neen univajeen aiheuttavan selvää laskua taistelijan vireystilaan. Univaje hidasti taistelijan 

reaktionopeutta ja johti useammin tarkkaavaisuuden herpaantumiseen. Lisäksi kuormittumi-

sen erot näkyivät stressi-indeksissä ja fyysisen aktiivisuuden määrässä. Toisaalta vyörytysteh-

tävissä taistelustressi nosti sotilaiden vireystilaa ja paransi hetkellisesti psykomotorista rek-

tiokykyä. (Savox 2020.) 
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3. FYSIOLOGISET PERUSTEET 

3.1. Hermolihasjärjestelmä 

Hermosto on tärkein ihmisen elintoimintoja säätelevä ja koordinoiva järjestelmä. Hermoston 

tehtävänä on vastaanottaa informaatiota aistinreseptorien välityksellä ympäristöstä ja kehon 

sisäisestä tilasta. Lisäksi hermosto muokkaa ja kuljettaa vastaanottamaansa tietoa ja ohjaa sen 

perusteella elimistön toimintaa. Neuraaliselle tiedonvälitykselle tyypillistä ovat toiminnan 

nopeus ja tarkkuus. (Leppäluoto ym. 2017, 394.) 

Hermosto voidaan jakaa sijaintinsa perusteella kahteen pääosaan, keskus- ja ääreishermos-

toon. Keskushermostoon, eli sentraaliseen hermostoon, kuuluvat aivot ja selkäydin, jotka vie-

vät käskyjä motorisia hermoja (liikehermoja) tai autonomisia hermoja pitkin kehon ääreisosiin 

ja sisäelimiin. Ääreishermostoon, eli perifeeriseen hermostoon kuuluvat puolestaan sel-

käydinhermot, aivohermot sekä autonomisen hermoston perifeeriset osat. Sensoriset hermot 

eli tuntohermot tuovat viestejä ääreishermostosta keskushermostoon. (McArdle, Katch & 

Katch 2015, 384–388; Leppäluoto ym. 2017, 396.) 

 

Kuva 2. Hermo-lihasjärjestelmän rakenne (mukailtu McArdle, Katch & Katch 2007, 396. 

Helén 2017). 
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Toiminnallisesti hermosto on myös kaksijakoinen. Somaattinen hermosto hermottaa poikki-

juovaista lihasta ja sen toiminta on tahdonalaista. Autonomisen hermoston toimintaan ei sen 

sijaan voi vaikuttaa tahdonalaisesti, sillä se säätelee monia tahdosta riippumattomia toiminto-

ja, kuten sydämen sykettä, verisuoniston sileän lihaksen supistumista sekä ruoansulatuskana-

van ja rauhasten toimintoja. (Leppäluoto ym. 2017.) 

Luustolihas tarvitsee supistuakseen toimintakäskyn hermosolulta. Liikehermosolun, eli alfa-

motoneuronin aksonin pääte liittyy jokaiseen lihassoluun hermo-lihasliitoksella. Hermoim-

pulssi (aktiopotentiaali) välittyy, kun aksonin vapauttama välittäjäaine, asetyylikoliini, käyn-

nistää lihaksen supistumisreaktion. Yhden alfamotoneuronin ja kaikkien sen hermottamien 

lihassolujen kokonaisuutta kutsutaan motoriseksi yksiköksi. Lihaksissa ja jänteissä olevia 

liikeärsykkeitä aistivia sensorisia reseptoreita kutsutaan proprioseptoreiksi, ja ne osallistuvat 

liikkeen säätelyyn selkäydinreflekseinä. Proprioseptorit aistivat muutoksia lihaksen pituudes-

sa, voimassa ja paineessa. Aineenvaihdunnallisia muutoksia lihaksessa aistivat III- ja IV-

afferenttien vapaat hermopäätteet, joilla on suuri merkitys lihasväsymyksen aikaisessa her-

mostollisessa ohjauksessa. (McArdle ym. 2015, 384–388; Leppäluoto ym. 2017, 394–395, 

98–103; Avela ym. 2016, 88–92.) 

Ihmisellä on noin 660 luurankolihasta, joiden avulla voima ja liike tuotetaan. Lihakset koos-

tuvat useista lihassyistä, joita peittävät ohuet solukalvot. Useista lihassyistä muodostuu lihas-

syykimppu, jota tukee sidekudoskalvo. Lihaksen kokonaisuutta ympäröivään peitinkalvoon 

yhdistyy jänteet, joilla lihakset kiinnittyvät luihin. Yksittäiset lihassolut muodostuvat myofib-

rilleistä, jotka koostuvat säännölliseesti järjestäytyneistä aktiini- ja myosiinifilamenteista (sar-

komeeri). Lihaksen supistuminen perustuu aktiini- ja myosiinifilamenttien liukumiseen limit-

täin toisiinsa nähden. Filamenttien välisten poikittaissiltojen muodostuminen vaatii kal-

siumioneja, joita T-putkia pitkin solun sisään saapunut aktiopotentiaali vapauttaa sarkoplas-

makalvostosta. Aineenvaihduntatuotteiden kasautuminen ja lihaksen happamuuden muutos 

häiritsevät poikittaissiltojen muodostumista ja aiheuttavat lihasväsymistä. (Leppäluoto ym. 

2017, 98–101; Avela ym. 2016, 92–93, 110.)  
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3.2. Hengitys- ja verenkiertoelimistö 

Hengityselimistö on keuhkojen, hengitysteiden ja hengityslihasten muodostama kokonaisuus. 

Sen tehtävänä on huolehtia keuhkotuuletuksesta ja kaasujen vaihdosta keuhkojen ja veren 

välillä. Verenkiertoelimistö on sydämen, veren ja verisuoniston muodostama kokonaisuus, 

jonka tehtävänä on veren kierrättäminen sydämen, kudosten ja keuhkojen välillä. Veri kuljet-

taa mukanaan kaikkia elimistön tarvitsemia aineita, kuten happea, ravintoaineita ja hormonaa-

lisia viestejä. Samalla kulkeutuu myös hiilidioksidia sekä kuona-aineita. Hengitys- ja veren-

kiertoelimistön yhteistoiminnalla huolehditaan hapen ja hiilidioksidin tehokkaasta kuljettami-

sesta verenkiertoelimistössä, joka puolestaan mahdollistaa kaasujen vaihdon kudosten ja ka-

pillaariveren välillä. (Keskinen 2004, 73–80) 

 

Kuva 3. Hengitys- ja verenkiertoelimistö (Nienstedt ym. 2009) 
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3.3. Energia-aineenvaihdunta 

Ihmisen keho tarvitsee toimiakseen energiaa. Fyysisen kuormituksen johdosta energian tarve 

kasvaa ja liikkeen aikana elimistö tuottaa energiaa kolmella eri tavalla: välittömillä energian-

lähteillä sekä aerobisella ja anaerobisella energiantuotolla. Adenosiinitrifosfaattii (ATP) ja 

kreatiinifosfaatti (KP) ovat lihaksiin varastoituneita välittömiä energianlähteitä (McArdle ym. 

2007, 166.)  

Lihassoluihin varastoituneen ATP:n määrä on kuitenkin rajallinen, ja siksi sitä täytyy muo-

dostaa jatkuvasti lisää. Normaali elimistö voi varastoida vain 80-100g ATP:a. ATP:n muodos-

tukseen on kolme pääreittiä: ilman happea kreatiinifosfaatista (KP), glukoosin ja glykogeenin 

anaerobinen (glykolyysi) ja aerobinen pilkkominen (Krebsin sykli ja oksidatiivinen fosfory-

laatio) sekä rasvojen pilkkominen (β-oksidaatio). (McArdle ym. 2007, 134–140; Nummela 

2004, 97.) 

Energiantuottomekanismien vaihtelu riippuu fyysisen kuormituksen kestosta ja tyypistä. Li-

haksen energia-aineenvaihdunnan säätely tapahtuu siten, että ATP -taso ei kovassakaan suori-

tuksessa pienene yli 40%. Lyhyissä, alle 10 sekuntia kestävissä maksimaalisissa suorituksissa 

ATP:a muodostetaan KP:sta sekä anaerobisen glykolyysin avulla. KP varastot tyhjenevät täy-

sin vasta yli 30 sekunnin maksimisuorituksissa. (Nummela 2004, 97–101.) Koska välittömät 

energianlähteet sijaitsevat jo valmiiksi lihaksissa, niiden käyttö on nopeaa. ATP:n määrä li-

haksen painokiloa kohti on keskimäärin 3–8 mmol, KP:a jopa 4–5 kertaisesti. Verrattuna ae-

robisen energiantuoton maksimiin, välittömien energianlähteiden käyttö ylittää sen 4–8 ker-

taisesti. (McArdle ym. 2007, 166.)  

Lyhytkestoisissa, noin 1–2 minuutin suorituksissa, energiantuotto tapahtuu pääosin anaerobi-

sen energiantuoton avulla ilman happea. Prosessiin tarvittava energia on pääasiassa peräisin 

lihaksiin varastoituneesta glykogeenistä. (McArdle ym. 2007, 166, 180.) Anaerobinen energi-

antuotto tapahtuu glykolyysissä, jossa glukoosista ja glykogeeneistä saadaan energiaa. Proses-

sin lopputuotteena syntyy ATP:n lisäksi palorypälehappoa (maitohappo). Verrattuna aerobi-

seen energiantuottoon, glykolyysissä saadaan tuotettua vain 5% ATP:sta. Energiantuottono-

peus on glykolyysissä kuitenkin 2-3 kertaa nopeampi kuin aerobisessa energiantuotossa. 

(Nummela 2004, 98.) 
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Hapettomissa (anaerobinen) oloissa palorypälehappo hajoaa laktaatiksi ja vetyioneiksi. Eli-

mistö tuottaa myös laktaatista energiaa Corin syklin kautta. Anaerobiseen energiantuottoon 

liittyy käsite anaerobinen kynnys (AnaK), joka tarkoittaa rajaa, jossa elimistö kykenee pois-

tamaan laktaattia saman verran kuin sitä muodostuu. Jos laktaatin tuotto on suurempaa kuin 

sen poisto, alkaa elimistön laktaattipitoisuus nousta. Laktaatin kertyminen aiheuttaa elimistön 

happamoitumista ja vetyionipitoisuuden nousua (McArdle ym. 2007, 150–151, 166–168.) 

Maitohapon muodostuminen johtuu lähes 85%:sti vetyionipitoisuuden kasvusta ja pH:n las-

kusta lihaksessa ja veressä (metabolinen asidoosi). Lihaksen pH:n lasku inhiboi glykolyysiä ja 

vaikuttaa lihasten väsymiseen hidastamalla ja vaikeuttamalla lihassolujen supistumista. 

(Nummela 2004, 116–117.) Rasituksessa lihasten ja veren korkean laktaattipitoisuuden ja 

runsaan vetyionien määrä voi aiheuttaa väsymyksen lisäksi kivun tuntemuksia. Anaerobisissa 

suorituksissa elimistön kyky puskuroida aineenvaihdunnasta johtuvaa happamuutta määrittää 

vahvasti suorituskykyisyyttä. (McArdle ym 2015, 162–164, 236.) 

Lihas toimii keskiraskaassa tai raskaassa työssä anaerobisesti noin ensimmäisen minuutin 

ajan. Hengitys- ja verenkierto tarvitsevat aikaa lisääntyneeseen hapenkuljetuksen tarpeeseen 

lihaksiin (Leppäluoto ym. 2017, 104). Kun intensiivisen suorituksen kesto on useita minuutte-

ja, aerobinen energiantuotto vastaa suurimmilta osin käytettävän energian tuotannosta. 

(McArdle 2007, 168)  

Aerobinen energiantuotto pystyy käsittelemään glykolyysissä "ylijääneen" energian. Palory-

pälehappo muutetaan hiilidioksidiksi ja vedyksi ja hapen avulla vetyatomit hapetetaan 

ATP:ksi ja vedeksi. Hiilihydraatit ovat alkuvaiheessa tärkein energialähde, sillä rasvojen mer-

kitys energianlähteenä korostuu vasta suorituksen kestäessä yli kaksi tuntia. Hiilihydraatit 

(glukoosi) varastoituvat maksaan ja lihaksiin glykogeeninä. Rasva on varastoituneena rasva-

kudoksiin ja lihaksiin triglyserideinä. Elimistön hiilihydraattivarastoihin verrattuna rasvava-

rastot sisältävät noin 50 kertaa enemmän energiaa. Yhdestä triglyseridistä saadaan tuotettua β-

oksidaatiossa noin 12 kertaa enemmän ATP:a kuin yhdestä glukoosimolekyylistä. Rasvava-

rastojen käyttö energian tuotannossa on edullista niiden sisältämän suuren energiamäärän 

vuoksi, mutta epäedullista pienen energiantuottonopeuden vuoksi. Lisäksi on huomioitava, 

että erittäin pitkäkestoisissa suorituksissa proteiinien osuus kokonaisenergian lähteenä voi 

nousta 12–15%. (McArdle ym. 2015, 147–155; Nummela 2016, 128–133; Nummela 2004, 99–

100.)  
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Sotilastehtävät vaativat monipuolista fyysistä suorituskykyä. Siksi on tärkeää, että energia-

aineenvaihdunnan eri mekanismit toimivat tehokkaasti. Sotilastehtävissä työskennellään usein 

pitkiä aikoja matalalla tai kohtuutehoisella intensiteetillä. Tämän lisäksi sotilaan täytyy pystyä 

myös lyhytkestoisiin maksimaalista tehoa vaativiin suorituksiin. (Friedl ym. 2015) 

3.4. Akuutin fyysisen rasituksen fysiologiset vaikutukset 

Fyysinen rasitus vaikuttaa elimistöömme monella tavalla. Akuutissa kuormituksessa muutok-

set alkavat välittömästi liikkeen alkamisesta. Tässä tutkimuksessa huomio keskittyy akuuttiin 

rasitukseen, jolla tarkoitetaan välitöntä, kuormittavaa liikettä.  

Rasituksessa ihmisen elimistössä käynnistyy toisiinsa liittyvien reaktioiden ketju, joka vaikut-

taa käytännöllisesti katsoen kaikkiin fysiologisiin kokonaisuuksiin, kuten hengitys- ja veren-

kiertoelimistöön, tuki- ja liikuntaelimistöön, aivoihin ja hermostoon sekä immuuni- ja um-

pieritysjärjestelmään. Kuormitus toimii stimuluksena ja elimistö vastaa siihen hälytystilalla. 

Autonominen hermosto käynnistää tämän ketjureaktion, johon yhdistyvät neuraaliset, humo-

raaliset- ja hormonaaliset ohjausmekanismit. (Rosenwinkel, Bloomfield, Arwady & Gold-

smith 2001, 369–387.) 

Fyysinen rasitus aiheuttaa merkittävän perusaineenvaihdunnan nopeutumisen. Näkyvimpänä 

muutoksena on hengitys- ja verenkiertoelimistöön liittyvien toimintojen kiihtyminen aktiivi-

sen lihaskudoksen hapensaannin varmistamiseksi. Ventilaatiovasteeseen liittyvät hengityksen 

kiihtyminen ja syveneminen, sydämen minuuttitilavuuden kasvu sykkeen ja iskutilavuuden 

noustessa, luurankolihasten verisuonituksen vasodilaatio ja passiivisten kudosten verisuonis-

ton vasokonstriktio. (Väänänen 2004.) 

Fyysisen rasituksen johdosta parasympaattinen aktiivisuus vaimenee ja sympaattinen hermos-

ton aktiivisuus lisääntyy (Rosenwinkel ym. 2001). Lisäksi umpieritysjärjestelmän toiminta 

muuttuu. Humoraalinen järjestelmä tuottaa hormoneja elimistön eri vaiheiden ja tarpeiden 

mukaisesti. Rasituksessa erityisesti katekoliamiinien (adrenaliini, noradrenaliini ja dopamiini) 

eritys lisääntyy. (Väänänen 2004.) Verenkiertoon päästessään nämä hormonit kasvattavat hy-

vin nopeasti verenpainetta ja sykettä sekä tehostavat sydämen supistus- ja pumppaustoimintaa 

(Leppäluoto ym. 2017, 179). Sympaattisen hermoston aktivoituminen tapahtuu ihmisen ko-

kemissa hätätilanteissa ja valmistaa elimistöä taistele tai pakene -toimintaan. Sympaattinen 

hermosto tehostaa myös energiansaantia, sillä sen aktivoituminen lisää glykogeenien ja rasvo-

jen pilkkoutumista. (Leppäluoto ym. 2017, 418–419.) 
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Rasituksesta täytyy myös palautua. Palautumisprosessissa elimistön aktiivisuustaso laskee 

aina lepotasoon asti, jos aktiivisuutta ei ylläpidetä kevyemmällä intensiteetillä. Aineenvaih-

dunnan taso pysyy jopa useita tunteja kohonneena kovatehoisen ja/tai pitkäkestoisen rasituk-

sen jälkeen. Siksi myös energiankulutuksen taso on lepotilaan verrattuna korkeammalla tasol-

la. (Osterberg & Melby 2000; Speakman & Selman 2003.) Kohtalaisen rasituksen (n. 50–65% 

maksimitasosta) jälkeen aineenvaihdunta palaa nopeammin lepoaineenvaihdunnan tasolle 

(Manore & Thompson 2006). 
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4. TARKKAAVAISUUS OSANA KOGNITIIVISTA TOIMINTAKYKYÄ  

Ihmisen kognitiivisia toimintoja ovat mm. erilaiset tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, 

käsittelyyn ja käyttöön liittyvät prosessit. Havaitseminen ja tunnistaminen (esimerkiksi kyky 

tunnistaa värejä ja muotoja, esineitä tai kasvoja), erilaiset kielelliset toiminnot (kuten kyky 

tuottaa ja ymmärtää luettua tai puhuttua tekstiä), ajattelu, päättely ja ongelmanratkaisu, muis-

taminen ja oppiminen sisältyvät kognition käsitteen alaan ja siten kognitiotieteen ja kognitii-

visen psykologian tutkimuskohteisiin. (Kognitio 2022.) 

Kognitiolla viitataan sotilaan kykyyn pysyä mukana muuttuvassa tilanteessa ja tehdä järkeviä, 

tilanteenmukaisia päätöksiä. Lisäksi sotilailta vaaditaan kykyä toimia hektisissä monitehtävis-

sä sekä rutiininomaisissa valvontatehtävissä. Sotilaalla kognitiota haastavat mm. sekava tilan-

ne ja sen keskellä tilannekuvan muodostaminen oleellisesta sekä nopea päätöksenteko ja suo-

riutuminen kiireisistä monitehtävistä kuten myös monotonisista valvonta- ja etsintätehtävistä. 

(Oksama & Harala 2021.) 

Myös vaativaa analyyttistä päätöksentekokykyä tarvitaan. Tilannetietoisuutta ja päätöksente-

on laatua parantaa myös kyky arvioida kriittisesti omaa kognitiivista tilaansa eli ns. metakog-

nitiota. Moni kognitiivisesti haastava tehtävä tulee pystyä suorittamaan fyysisesti rasittuneena 

ja mahdollisesti myös univajeessa, mikä heikentää kognitiota. Monessa sotilaallisissa tehtä-

vässä kognitiivinen kokonaiskuormitus on korkea, mutta myös hyvin monotoninen alikuormi-

tus on mahdollista. Sotilailla kognitiivinen toimintakyky voidaan jakaa seuraaviin osiin: 1) 

tilannetietoisuuden muodostus, tilanneymmärrys ja ennakointi, 2) intuitiivinen ja analyyttinen 

päätöksenteko, 3) tarkkaavaisuus (monitehtävä, vigilanssi, tarkkaavaisuuden resurssit), 4) 

kognitiivinen kuormitus ja laitteiden käytettävyys, 5) metakognitio ja 6) psykomotoriikka. 

(Oksama & Harala 2021.)  

4.1. Tarkkaavaisuus 

Tarkkaavaisuudella (attention) tarkoitetaan ihmisen kykyä valita spesifi informaatio havain-

noinnin ja tarkastelun kohteeksi. Samalla jokin muu informaatio tai ärsyke jää huomiotta (At-

kinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema 2000, 172). Kalatin (2007, 442) mukaan 

tarkkaavaisuudessa on pohjimmiltaan kyse ihmisen tietoisuudesta siten, henkilö on tietoinen 

niistä ärsykkeistä, jotka aiheuttavat tietyssä tilanteessa aivokuorella voimakkaan vasteen. Hei-

kot vasteet jäävät helpommin huomiotta. Jaettu tarkkaavaisuus tarkoittaa sellaista tilannetta, 

jossa ihminen tarkkailee useampaa eri informaation lähdettä (Atkinson ym. 2000, 173). 
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Knudsen (2007) on jaotellut tarkkaavaisuuden neljään erilliseen prosessiin; työmuisti, ylhääl-

tä-alas (top-down) -herkkyyden säätely (ärsykkeen analysointi), kilpailukykyinen valinta ja 

pohjalta-ylös (bottom-up) -suodatus. Vapaaehtoiseen tarkkaavaisuuden hallintaan sisältyy 

kolme ensimmäistä prosessia, jotka toimivat toistuvassa silmukassa. Ensimmäisessä proses-

sissa aivokuorella tapahtuu valinta ärsykkeistä. Toiset ärsykkeistä huomioidaan, toisia ei. Ai-

vosähkökäyrällä (EEG) on havaittu huomioitavien ja huomiotta jätettävien ärsykkeiden tuot-

tavan ensimmäisten noin 200–250 millisekunnin ajan samanlaisen vasteen. Valinnan jälkeen 

ärsyke siirtyy työmuistiin, jossa sen laatu ja analysointi vaikuttavat eri aivojen osien aktivoi-

tumiseen, joissa lopullinen käsittely tapahtuu. Tarkkaavaisuusjärjestelmää tukevat myös suo-

timet (salience filter), jotka erittelevät normaalista poikkeavat ärsykkeet välittömään käsitte-

lyyn. Tällainen voi olla esimerkiksi valonvälähdys tai äkillinen ääni. 

Iso-aivokuori eli korteksi (cortex cerebri) on ihmisellä runsaasti poimuttunut. Sitä tarvitaan 

useimpien suurta tarkkuutta vaativien toimintojen, kuten tarkkojen aistimusten ja liikkeiden, 

syntyyn sekä tietoiseen ajatteluun. (Leppäluoto ym. 2007, 398.) Oikea etuaivolohko on pää-

vastuussa tarkkaavaisuuteen liittyvistä toiminnoista. Siihen liittyvät vauriot haittaavat merkit-

tävästi tarkkaavaisuutta ja tarkkaavaisuushäiriöisillä oikean etuaivolohkon on havaittu olevan 

normaalia pienempi. Myös dopamiinilla näyttäisi olevan vaikutusta tarkkaavaisuuden ylläpi-

toon. Tarkkaavaisuushäiriöisten hoitoon on käytetty amfetamiinijohdannaisia sekä metyyli-

fenidaattia, joiden teho perustuu dopamiinin määrän ja herkkyyden säätelyyn. (Kalat 2007, 

445–446.) 

4.2. Vigilanssi 

Kognitiivisista kyvyistä - ja etenkin tarkkaavaisuudesta puhuttaessa esiin nousee termi vigi-

lanssi (vigilance). Termille on useita selityksiä, jotka poikkeavat hieman käsiteltävän ai-

heympäristön mukaan. Ihmisen kognitioon liittyen vigilanssilla tarkoitetaan yleensä jatkuvan 

huomion tai vahvistetun valppauden ylläpitoa (Oken, Salinsky & Elsas 2006). Sotilaskonteks-

tissa on paljon erilaisia tehtäviä, jotka vaativat joskus pitkääkin huomion ja tarkkaavaisuuden 

ylläpitoa. 

Okenin ym. (2006) mukaan aivokuorella on aktivaatiotiloja, jotka vaikuttavat tiedon käsitte-

lyyn, mutta eivät itsessään sisällä spesifiä informaatiota. Nämä aktivaatiotilat voivat olla too-

nisia tai vaiheittaisia. Näitä tiloja kuvaavat termit; kiihottuminen (arousal), vireys (alertness), 

valppaus/vigilanssi (vigilance) ja tarkkaavaisuus (attention).  
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Psykologit ja neurotieteilijät käyttävät vigilanssi -termiä kuvaamaan kykyä ylläpitää huomiota 

jonkin aikaa (Oken ym. 2006; Parasuraman, Warm & See 1998). Sanamuodoiltaan eroavista 

määritelmistä huolimatta yhteistä on se, että ne kaikki kuvaavat keskushermoston tilaa, jonka 

ansiosta ihminen pystyy reagoimaan ja vastaamaan määriteltyyn ärsykkeeseen. 

Vigilanssia on tutkittu melko paljon, erityisesti psykologisessa viitekehyksessä. Useissa tut-

kimuksissa on havaittu vigilanssitason heikentymistä jo 20–35 minuutin kuluttua tehtävän 

alkamisesta (Krueger 1989). Huomion herpaantuminen johtaa virheellisten reagointien mää-

rän kasvuun ja reaktioajan pidentymiseen. On kuitenkin muistettava, että ympäristön stressi-

tekijät, kuten lämpötila, melu, tai tärinä voivat vaikuttaa suorituskykyyn ylläpitää huomiota 

pidempiä aikoja. (Krueger 1989.) 

4.3. Vireys 

Ihmisen uni-valverytmi seuraa tunnetusti vuorokausirytmiä. Jo yhden yön valvominen heiken-

tää seuraavan päivänä toimintakykyä. Valverytmiin liittyy terveellä ihmisellä vireystila, joka 

vaihtelee vuorokauden ajan mukaan. (Leppäluoto ym. 2017.) Vilkko-Riihelän (1999, 132) 

mukaan vireystila vaihtelee myös valveilla mm. ulkoisten ärsykkeiden, mielialan ja hermos-

ton säätelymekanismien seurauksena. Vireyden muutos vaikuttaa myös fysiologisiin muutok-

siin: autonomisen hermoston toiminnan vaihdellessa esimerkiksi syke- ja hengitystaajuus 

vaihtelevat. 

Hermostollisella tasolla vireyttä säätelee aivorungossa sijaitseva aivoverkosto (formatio reti-

cularis trunci encephali). Se on aivorungon läpi ulottuva hermosolujen ja hermosyiden verk-

ko, joka osallistuu mm. autonomisten toimintojen (esim. hengitys ja sydämen toiminta), liike-

toimintojen (esim. lihastonus ja refleksit) sekä uni-valverytmin säätelyyn. Kun ärsyke kohtaa 

reseptorin, se kulkeutuu aivoissa omalle projektioalueelleen. Samalla aivoverkoston vireysjär-

jestelmät aktivoituvat, jolloin ärsyke välittyy afferentteja, eli nousevia hermoratoja pitkin ta-

lamuksen kautta aivokuorelle, jossa tapahtuu ärsykkeen tulkinta ja arviointi. Laskevien, eli 

efferenttien ratojen kautta välittyy palaute. Aivokuoren tulkinnat ja aivoverkoston yhteistyö 

vastaavat kullekin toiminnalle sopivan vireystilan ylläpidosta. (Vilkko-Riihelä 1999, 134–

135.) 
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4.4. Fyysisen rasituksen ja kunnon vaikutukset kognitioon 

Fyysisen aktiivisuuden ja kestävyyskunnon vaikutuksia kognitiivisiin kykyihin on varsinkin 

viime vuosina tutkittu paljon. Erityisesti läntisissä hyvinvointiyhteiskunnissa ikääntyminen on 

yksi keskeisimmistä pontimista näiden tutkimusten taustalla. Vanhemmilla esiintyy suhteessa 

enemmän kognitiota häiritseviä tekijöitä (esim. dementia ja alzheimer), joiden hoidossa lii-

kunnan hyötyjä on tutkittu.  

Sotilaallisessa kontekstissa tutkimusten määrä on lähtenyt kasvuun, sillä nykyaikaisen taiste-

lukentän luonne lisää sotilaiden kognitiivista kuormaa ja lisää tietoa tarvitaan edelleen.  

4.4.1. Kestävyyskunnon vaikutukset 

Angevaren, Aufdemkampe, Verhaar, Aleman ja Vanhees (2008) laativat katsausartikkelin 

fyysisen aktiivisuuden ja -kuntomuuttujien sekä kognitiivisen suorituskyvyn välisistä yhteyk-

sistä. Tutkimukseen valittiin yksitoista kansainvälistä satunnaistettua ja kontrolloitua tutki-

musta (randomised controlled trial). Kahdeksassa tutkimuksessa aerobinen harjoittelu paransi 

kestävyyskuntoa (VO2max) noin 14%. Samalla kognitiivinen suorituskyky parani. Tutkijat 

kuitenkin huomauttavat, että vaikka fyysisellä aktiivisuudella ja fyysisellä kunnolla näyttäisi 

olevat positiivinen vaikutus kognitiiviseen suorituskykyyn, vaikutukset kuitenkin vaihtelevat 

eri kognitiivisten osa-alueiden välillä. 

Hansen, Johnsen, Sollers, Stenvik ja Thayer (2004) tutkivat fyysisen kunnon ja sykevälivaih-

telun (heart rate variability, HRV) yhteyttä kognitiiviseen toimintaan 37:llä miespuolisella 

Norjan kuninkaallisen laivaston merimiehellä. Osallistujat suorittivat 8 viikon kestävyyshar-

joittelujakson. Kognitiiviset testit tehtiin ennen ja jälkeen harjoittelujakson. Mittauksen jäl-

keen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmistä jatkoi 4 viikkoa harjoitteluohjel-

maa toisen ryhmän toimiessa passiivisena verrokkiryhmänä. Fyysinen kunto mitattiin maksi-

maalisena hapenkulutuksena (VO2max), sykevälivaihtelun leposeurannalla ja kognitiivinen 

suorituskyky jatkuvalla suorituskykytestillä (Continuous Performance Task, CPT) ja työmuis-

titestillä (Working Memory Test, WMT). Tutkimuksen tuloksena oli, että kahdeksan viikon 

harjoittelujakson päätyttyä kestävyyskunnossa tai kognitiivisessa suoriutumisessa ei ollut ero-

ja. Välimittausta seuranneiden neljän viikon jälkeen harjoittelua jatkaneen ryhmän tulokset 

olivat parantuneet kestävyyskunnon ja kognitiivisen suorituskyvyn osalta. Tulosta selitettiin 

neuroviskeraalisen integraation paranemisella, jossa parasympaattinen ulosvirtaus sydämestä 

tehostaa prefrontaalisen hermoston toimintoja. 
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Newson ja Kemps (2008) tutkivat kestävyyskunnon ja kognitiivisen suorituskyvyn yhteyksiä. 

Koehenkilöitä oli yhteensä 96 ja heidät jaettiin iän ja mitatun kestävyyskunnon perusteella 

ääripäihin yhteensä neljään ryhmään. Ryhmäjako oli seuraava: hyväkuntoiset nuoret ja vanhat 

sekä huonokuntoiset nuoret ja vanhat. Tutkimustuloksena oli, että nuoret menestyivät useam-

missa kognitiivista suorituskykyä mittaavissa tutkimuksissa vanhoja paremmin ja kestävyys-

kunnon ja kognitiivisen suorituskyvyn välillä oli positiivinen korrelaatio. 

Hajar, Rizal ja Kuan (2019) laativat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen fyysisen aktiivisuu-

teen ja jatkuvaan tarkkaavaisuuteen liittyen. Katsaukseen valikoitui kolmetoista hieman uu-

dempaa tutkimusta (2010-2018). Fyysinen kuormitus (interventiot) oli pääasiassa aerobista ja 

harjoitusmuodot ja kestot vaihtelivat. Tarkkaavaisuuden ylläpitoa testattiin useilla erilaisilla 

testeillä Psychomotor Vigilance Test:n (PVT) ollessa suosituin. Useimmat tutkimukset näytti-

vät positiivisen yhteyden fyysisen aktiivisuuden ja vigilanssin välillä erityisesti hyväkuntoisil-

la.  

4.4.2. Fyysisen kuormituksen vaikutukset 

Fyysisen kuormittumisen ja kognitiivisen suorituskyvyn akuutteja vaikutuksia ja yhteyksiä 

tutkivat koeasetelmat ovat jaettavissa kolmeen ryhmään: kognitiiviset mittaukset tehdään rasi-

tuksen aikana, sen jälkeen tai erillisenä mittaustapahtumana, joka ei liity kiinteästi tiettyyn 

interventioon, vaan yleisesti fyysiseen kuormitukseen. 

Akuutilla fyysisellä kuormituksella näyttäisi olevan samanaikaiseen kognitiiviseen suoriutu-

miseen käänteisen U-kirjaimen muotoinen vaikutus (Yerkes & Dodson 1908; Brisswalter, 

Collardeau & René 2002). Käytännössä se tarkoittaa, että kohtalaisessa kuormituksessa kog-

nitiivinen suorituskyky paranee, kunnes saavuttaa kriittisen pisteen kuormituksen ollessa riit-

tävän raskas lähtien sitten laskuun. Harjoittelun intensiteetillä on keskeinen vaikutus keskus-

hermoston kiihottumisen (arousal) muutoksiin. Kun kiihottuminen nousee, tarkkaavaisuus 

kapenee, kunnes saavuttaa optimaalisen tason. Tällöin reagoidaan vain relevantteihin ärsyk-

keisiin. Hermoston kiihottumistason kasvaminen johtaa tarkkaavaisuuden kaventumiseen en-

tisestään, jolloin käsiteltäviä vihjeitä voi jäädä väliin. (Brisswalter ym. 2002.) Optimaalisin 

vyöhyke kuormituksen ja kognitiivisen kuormituksen suhteen on noin 40% VO2max:sta 

(Reilly & Smith 1986), mutta hyväkuntoisilla parannusta kognitiivisiin kykyihin on havaittu 

myös suuremmilla kuormilla (Brisswalter & Arcelin 1997). Ylösalaisin olevan U-kirjaimen 

muotoisen käyrän taitekohta on suurimmassa osassa tutkimuksia havaittu korreloivan vahvasti 

anaerobiseen kynnykseen (Brisswalter ym. 2002). 
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Tomporowski ja Ellis (1986) käsittelivät katsauksessaan laajan joukon tutkimuksia, joissa 

tarkasteltiin fyysisen kuormituksen ja kognitiivisen suoriutumisen välisiä muutoksia. Tutki-

mukseen valitussa Daveyn (1973) tutkimuksessa havaittiin, että kovatehoisessa (anaerobinen) 

kuormituksessa 15 ja 30 sekunnin sekä 2 minuutin rasituksilla oli positiivinen vaikutus kogni-

tiiviseen suorituskykyyn, kun taas 10 minuutin rasitus laski merkitsevästi kognitiivista suori-

tuskykyä. Samankaltaiseen tulokseen päätyivät Gupta ym. (1974). Kokonaisuudessaan kat-

sauksen tuloksena voidaan pitää tiivistystä, jossa akuutti fyysinen kuormitus edistää kognitii-

vista suorituskykyä lyhyellä aikavälillä ja heikentää kuormituksen ollessa kovatehoista pi-

demmän aikaa (yli 10 minuuttia). Toisena huomiona katsauksessa oli se, että hyväkuntoiset 

suoriutuivat kognitiivisista testeistä useammin keskimääräistä paremmin kuin huonompikun-

toiset.  

Lieberman ym. (2006) tutkivat taistelukenttää simuloivien olosuhteiden vaikutuksia kognitii-

viseen suorituskykyyn Yhdysvaltain asevoimien Rangereilla. Kaikki osallistujat olivat soti-

lasarvoltaan kapteeneita ja heillä oli keskimäärin 9 vuoden sotilaskokemus. 53-tuntia kestävä 

harjoitus oli suunniteltu tuottamaan kovaa stressiä ja fyysistä kuormitusta, johon kuului mm. 

minimaalinen valmistautumisaika, nopea ilmakuljetus tuntemattomaan paikkaan, korkea 

kuumuus ja kosteus sekä odottamattomien vastustajien aktiivisuus. Tietokonepohjaisissa kog-

nitiivisissa testeissä valppaus, reaktioaika, oppiminen, muisti ja looginen päättelykyky olivat 

heikentyneet merkittävästi (p < 0,001). Itseraportoidut mielialat kuten sekavuus (p < 0,001), 

väsymys (p < 0,001) ja viha (p = 0,009) kasvoivat dramaattisesti. Kortisolitasot eivät kuiten-

kaan olleet merkittävästi koholla, mikä tutkijoiden mukaan selittyy hyvällä koulutustasolla, 

kokemuksella sekä muilla tekijöillä, joilla sotilaat välttävät stressin haitallisia fysiologisia 

vaikutuksia.  

4.5. Kognitiivisen suorituskyvyn erityispiirteet  

Ulkoiset stressitekijät järkyttävät elimistön homeostaasia ja siten vaikuttavat osaltaan ihmisen 

kognitiiviseen suoriutumiseen. Fyysinen kuormitus, univaje, henkinen stressi, jotkin piristeet 

tai vaikkapa lämpötilat voivat aiheuttaa suorituskykymuutoksia esimerkiksi reagointi- ja ha-

vainnointikykyyn, muistiin, päätöksenteko- tai päättelykykyyn.  
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Vaara ym. (2007) selvittivät tutkimuksessaan 60 tunnin univajeen vaikutuksia hermolihasjär-

jestelmän toimintaan ja oppimiseen. Tarkasteltavina oli niin fysiologisia kuin psykologisiakin 

muuttujia. Tutkimusjoukkoon kuului 20 kadettia. Univaje vaikutti vigilanssiin laskevasti ja 

virheiden määrä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä lisääntyi samassa suhteessa valvotun 

ajan kanssa. Kumulatiivinen oppiminen ei heikentynyt, mutta koehenkilöiden kyky palauttaa 

muistiin opittuja asioita väheni.  

Harris, Hancock ja Harris (2005) tutkivat stressin vaikutuksia Yhdysvaltain laivaston erikois-

joukkosotilailla (n = 35) viikon kestävässä SERE -harjoituksessa. Stressiä aiheutettiin fyysi-

sellä kuormituksella, unideprivaatiolla sekä kuvatulla vihollisuhalla. Stressin vaikutukset oli-

vat selkeimmät avaruudellisessa hahmottamisessa sekä muistissa (p < 0,001), mutta myös 

muut kognitiivisen suorituskyvyn osa-alueet, kuten reaktioajat (p = 0,03) heikkenivät. 

Larsen ym. (2001) tutkimuksessa tarkasteltiin univajeen ja voimakkaan stressin vaikutuksia 

toimintaan ja päätöksentekoon sotilasopiskelijoilla (n = 44). Tutkimusasetelmassa koehenkilöt 

ovat tilanteessa, jossa heitä on käsketty ampua tiettyjä kohteita kovilla panoksilla. Yhtäkkiä 

osa kohteista osoittautui eläviksi ihmisiksi ihmisen kaltaisten nukkejen sijaan. Peräti 59% 

opiskelijoista ampui ohjeistuksen vastaisesti ja 41% pidättäytyi ampumasta. Kaikki, jotka 

eivät ampuneet, kertoivat havainneensa ihmisiä kohdealueella eivätkä siksi ampuneet, mutta 

vain yksi koehenkilöistä yritti varoittaa muita lopettamaan ampumisen. 

Kofeiini on yksi yleisimmistä piristeistä ja riittävän suurina annoksina sillä on todettu olevan 

vaikutuksia myös kognitiiviseen suoriutumiseen (Ruxton 2008). Sotilaskontekstissa piristeitä 

on vuosikymmenten saatossa käytetty ja tutkittu paljon. Uudemmista synteettisistä piristeistä 

mm. modafiniilin vaikutuksista vireystilan ja kognitiivisen suorituskyvyn ylläpidossa on saatu 

lupaavia tuloksia.  

Baranski ym. (1998, 2002) tutkimuksissa modafiniilin vaikutuksia on tarkasteltu jopa 64 ja 40 

-tunnin univajeiden aikana. Tutkimukset olivat lumekontrolloituja. Tutkimuksissa modafiniili 

on mahdollistanut jopa useiden kymmenien tuntien valvomisen ilman merkittävää kognitiivi-

sen suorituskyvyn laskua. (Baranski, Cian, Esquivié, Pigeau & Raphel 1998; Baranski ym. 

2002.) 
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5. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää akuutin fyysisen kuormituksen yhteyksiä kognitiivi-

seen suorituskykyyn. Kognitiivisista kyvyistä tarkastellaan erityisesti tarkkaavaisuutta. Tut-

kimuksen aihe liittyy Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoimintaan.  

Tutkimuksen pääkysymys on: 

Miten kognitiivinen suorituskyky (tarkkaavaisuus) muuttuu akuutin fyysisen kuormituksen 

johdosta? 

Hypoteesi: Kognitiivinen suorituskyky (tarkkaavaisuus) saattaa parantua testin alussa, mutta 

kuormituksen jatkuessa suorituskyky heikkenee (mm. Tomporowski & Ellis, 1986). 

Tutkimuksen alakysymykset ovat: 

Onko fyysisen kuormituksen subjektiivinen tuntemus yhteydessä kognitiiviseen suoritusky-

kyyn vai toimintakykyyn? 

Hypoteesi: Aikaisemman tutkimuksen perusteella on oletus, että koehenkilöt tunnistavat fyy-

sisen rasituksen vaikutukset ja tunnistavat mahdolliset haasteet vireystilassa, keskittymisessä 

ja/tai tarkkaavaisuudessa tehtävän osalta. 

Millainen on kuormituksen kumulatiivisuuden yhteys kognitiiviseen suorituskykyyn? 

Hypoteesi: Fyysinen kuormitus vaikuttaa kaikkiin koehenkilöihin, mutta hyväkuntoiset sietä-

vät kuormitusta paremmin testin loppuvaiheessa. Yksilöllisiä eroja kognitiivisen suoritusky-

vyn osalta voi olla kaikilla kuntotasoilla. 

Tutkimus toteutetaan interventiotutkimuksena kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

tutkimusjoukon valinnan yhteydessä koehenkilöille toteutetaan ennakkotietokysely, jossa kar-

toitetaan mm. osallistuvien henkilöiden taustatekijöitä ja liikunta-aktiivisuutta. Toisessa vai-

heessa tehdään kehonkoostumusmittaukset ja kolmannessa vaiheessa järjestetään kenttäkoe-

päivä, josta saatavan aineiston perusteella vastataan pää- ja alakysymyksiin.  
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1. Aineisto 

Aineistoa tutkimukseen teoreettiseen tarkasteluun kerättiin kirjallisuudesta, tietokannoista ja 

tutkimuksista. Tietokantoina käytettiin mm. PubMed, Google Scholar, EBSCO, ja Doria:n 

palveuita. 

Tutkimuksen varsinainen aineisto kerättiin Helsingin Santahaminassa 6.-8.9.2021 (info-

tilaisuus, ennakkotietokysely sekä InBody -kehonkoostumusmittaukset) sekä 15.9.2021 (tut-

kimusinterventio). 

6.2. Tutkimusasetelma 

Tutkimusasetelma koostui kolmesta vaiheesta, jotka on eritelty alla: 

1. Info-tilaisuus. Koehenkilöiden valinta ja ennakkotietojen keräys. Tilaisuus pidettiin Kaartin 

Jääkärirykmentin 1. Jääkärikomppanian tiloissa. Käytössä oli multimedialaitteisto, jonka 

avulla tutkimus esiteltiin kuulijoille.  

2. Kehonkoostumusmittaukset. Mittaukset toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa 

InBody 770 -laitteella. Osallistujat saivat kopion tuloslomakkeesta itselleen. Alkuperäinen 

kappale jäi tutkijalle. 

3. Kenttäkoe. Mittaukset suoritettiin kahdessa osassa. Toinen ryhmä suoritti testit aamupäiväl-

lä (aamupalan syöneenä), toinen ryhmä iltapäivällä (lounaan syöneenä). Molemmat ryhmät 

olivat pidättäytyneet 24 tuntia ennen mittauksia alkoholista ja piristävistä aineista, kuten kofe-

iinista ja energiajuomista. Mittaustapahtuma oli molemmille ryhmille identtinen ja osallistujat 

oli jaettu ryhmiin satunnaisesti. Mittauspäivänä 15.9.2021 sää oli poutainen ja lämpötila oli + 

8–13 ̊C. Edellisenä päivänä tai mittauspäivänä ei satanut vettä, joten tekonurmi oli kuiva ja 

olosuhteet olivat tasapuoliset aamu- ja iltapäivän osastoilla. Kenttäkokeeseen sisältyneet ta-

pahtumat suoritusjärjestyksessä: 

 Yleisesittely mittauspaikoista ja päivän kulusta 

 Sykemittareiden asennus ja testaus 

 Sylkinäyte lepotilassa 

 SART + NASA-TLX: tutustuminen ja harjoittelu, jonka jälkeen mittaus lepoti-

lassa 
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 Lämmittely 

 Kevennyshyppy lepotilassa 

 Tehtäväradan harjoittelu (kokonaissuoritus, eli huomioitiin myös sykemittarin 

tallennuksen käynnistys ja lopetus, siirtyminen SART-testipaikalle ja sylkinäytteen 

ottoon. Harjoitteluvaiheessa edellä mainittuja testejä ei tehty) 

 Tehtäväradan suoritus 3 hengen pienryhmissä, 1 taistelija kerrallaan radalla. Jo-

kainen suoritti radan ja kognitiiviset mittaukset ja antoi sylkinäytteen 4 kertaa peräk-

käin. Neljännen kierroksen jälkeen osallistuja siirtyi kevennyshyppytestiin (rasittu-

neena) 

 30 minuutin aktiivinen palautus (kävelyä) 

 SART + NASA-TLX + sylkinäyte palautumisjakson jälkeen 

 Kevennyshyppy palautuneena 

 Palautekeskustelu ja lopetus 

 

6.3. Koehenkilöt 

Tutkimukseen koejoukkoon pyydettiin vapaaehtoisia Kaartin jääkärirykmentin 1. Jääkäri-

komppaniasta. Alustavan tiedonannon jälkeen tutkimuksesta kiinnostuneille pidettiin tarkem-

pi info-tilaisuus 6.9.2021 1. Jääkärikomppanian tiloissa. Tilaisuudessa kerrottiin tutkimuksen 

tarkoituksesta ja toteutustavasta sekä annettiin ohjeita jokaiseen tutkimuksen vaiheeseen liit-

tyen. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on myöntänyt tutkimukselle eettisen 

luvan (AR8050). Puolustusvoimien ylilääkäri puolsi varsinaista tutkimuslupaa ja sen myönsi 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö (Pääesikunnan päätös AR12455).  

Info-tilaisuuteen osallistui 24 varusmiestä, joista kaikki olivat vapaaehtoisia osallistumaan 

tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuville korostettiin, että heidän tietojaan käsitellään luot-

tamuksellisesti ja anonyymisti siten, että yksittäisiä henkilöitä ei raportoinnista voi tunnistaa. 

Lisäksi mainittiin osallistujien täydestä oikeudesta keskeyttää osallistuminen tutkimukseen 

missä tahansa vaiheessa ilman jälkiseuraamuksia. Osallistujia oli sekä 1/21 että 2/21 saapu-

miseristä. Osallistujat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta 

kahtena kappaleena. 

Samassa tilaisuudessa tutkimukseen valitut täyttivät ennakkotietokyselyn, jossa kartoitettiin 

muun muassa liikuntakäyttäytymiseen ja terveyteen liittyviä asioita. Kysely on tämän tutki-

muksen Liite 1. 
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Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat miehiä. Tutkimukseen osallistumisen ehtona oli, että 

henkilö on fyysisesti terve (ei fyysisiin testeihin vaikuttavia esteitä, kuten nyrjähtänyttä nilk-

kaa tms.) ja hän on suorittanut Puolustusvoimien kuntotestit ennen kenttäkokeita. Fyysisistä 

loukkaantumisista ja sairastumisista johtuen koejoukko pieneni viidellä henkilöllä. Lopulta 19 

henkilöä suoritti testit suunnitellusti. 

6.4. Mittaukset 

Kehonkoostumuksen mittaus. Tutkittavien kehonkoostumus mitattiin Maanpuolustuskorkea-

kolulla bioimpedanssiin perustuvalla mittalaitteella (InBody 770, Soul, Etelä-Korea). Bioim-

pedanssimittaus perustuu kehon eri kudosten erilaiseen sähkönjohtavuuteen. Mittauksessa 

laite lähettää erittäin pieniä sähköimpulsseja mittauselektrodeista toisiin ja mittaa kehon ai-

heuttamat muutokset sähkövirtaan. (InBody, 2022.) Mittauksesta hyödynnettiin kehon paino, 

BMI (Body Mass Index) sekä rasvaprosentti. Osallistujat saivat tarkat valmistautumisohjeet 

kehonkoostumusmittaukseen info-tilaisuudessa.  

Koehenkilöitä ohjeistettiin välttämään alkoholin käyttöä vähintään 12 tuntia. Ennen mittausta 

piti välttää syömistä ja juomista noin 2 tunnin ajan. Vesilasillisen nauttiminen ennen mittausta 

oli sallittu. Koehenkilöitä ohjeistettiin käymään WC:ssä ennen testiä ja välttämään kovate-

hoista rasitusta. Korut ja kellot otettiin pois mittauksen ajaksi. Ennen mittalaitteelle asettumis-

ta koehenkilöt desinfioivat kämmenet ja jalkapohjat virhetulosten minimoimiseksi. Mittaus 

toteutettiin alusvaatteisillaan. Kun laite oli mittausvalmis, koehenkilö astui jalkojen alle tule-

vien elektrodien päälle ja otti otteen käsielektrodeista laitteen antamien ohjeiden mukaan. 

Kehonkoostumusmittaukset suoritettiin kahdessa osastossa aamulla paaston jälkeen ennen 

aamupalaa. 

Puolustusvoimien kuntotestit. Kuntotestit sisältävät 4 osasuoritetta: vauhditon pituus, istu-

maannousu (1 min), etunojapunnerrus (1min) sekä 12 minuutin juoksutesti (Cooper). Osallis-

tujat olivat suorittaneet testit Kaartin Jääkärirykmentin 1. Jääkärikomppanian kouluttajien 

toimesta. Osallistujat raportoivat tulokset itse Ennakkotietokyselyyn.  
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Alaraajojen räjähtävää voimantuottoa mittaava vauhditon pituushyppy suoritettiin testiin va-

kioidulla kumimatolla, jossa on kiinteä mitta-asteikko (Fysioline, Tampere, Suomi). Lähtö-

asennossa jalat ovat lantion leveydellä. Ponnistus tapahtuu molemmilla jaloilla yhtä aikaa. 

Käsien heilautuksella avustetaan liikettä. Alastulo tapahtuu kahdella jalalla. Kaatuminen ei 

ole sallittua. Hypyn mitta mitataan lähtöviivasta alastulokohdan takimmaisen jalan kantapää-

hän. Testihyppyjä ennen on annettu tekniikkakoulutusta ja jokainen on saanut suorittaa muu-

taman lämmittelyhypyn. Varsinaiseen testiin kuuluu kolme hyppyä, joista paras tulos on ra-

portoitu. 

Vartalon koukistajalihaksien dynaamista kestävyyttä mitataan istumaannousutestillä. Aloitus-

asennossa suorittaja makaa selällään pitäen jalkoja koukussa, noin 90 asteen polvikulmassa. 

Avustaja tuki jalkaterät lattiaan. Käsiä täytyi pitää ristissä niskan takana. Suorituksessa nous-

taan istuma-asentoon tuoden kyynärpäät polviin tai niiden tasolle ja palataan selinmakuulle. 

Tulokseksi laskettiin minuutissa suoritettujen, puhtaiden toistojen lukumäärä. 

Ylävartalon dynaamista voimaa ja lihaskestävyyttä mittaavassa testissä tehtiin etunojapunner-

ruksia. Testi mittaa osaltaan myös liikettä tukevien lihasten (mm. vatsa- ja selkälihakset) 

staattista kestävyyttä. Etunojapunnerruksessa suorittaja asettaa kädet lattiaan hartioiden le-

veydelle. Sormet osoittavat eteenpäin, vartalo pidetään suorana, ja jalat saavat olla enintään 

lantion leveydellä. Suoritus alkaa ojennetuin käsin. Käsillä vartaloa lasketaan alaspäin siten, 

että kyynärkulma oli n. 90 astetta. Suoritus täyttyi, kun henkilö punnersi itsensä yläasentoon. 

Tulokseksi laskettiin minuutissa suoritettujen, puhtaiden toistojen lukumäärä. 

Aerobista kestävyyttä ja maksimaalista hapenottokykyä mitataan Puolustusvoimissa perintei-

sesti 12-minuutin juoksutestillä (Cooper). Osallistujat olivat juosseet testin Santahaminan 

urheilukentällä, 400 metrin Tartan-pinnoitetulla juoksuradalla. Tulos mitattiin pyörämitalla ja 

raportoitiin 5 metrin tarkkuudella. 

Maksimaalisen suorituskyvyn mittaus, kevennyshyppy. Maksimaalisen suorituskyvyn mittari-

na käytetään tässä tutkimuksessa kevennyshyppyä. Kevennyshypyllä saadaan selville alaraa-

jojen räjähtävä voimantuottokyky. Mittaus toteutettiin valokennokontaktimatolla (OptoJump 

Next, Microgate, Bolzano, Italia), joka saatiin käyttöön Puolustusvoimien Urheilukoulusta. 

Mittaukset suoritettiin interventiopäivänä lepotilassa ennen fyysistä rasitusta, viimeisen tehtä-

väradan suorittamisen jälkeen sekä 30 minuutin palautumisjakson jälkeen. 
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Suoritustapa kevennyshypyssä on seuraava: Testattava asettuu käsketyssä varustuksessa kon-

taktimatolle seisomaan, jalat noin hartioiden levyisessä haara-asennossa. Kädet asetetaan lan-

tiolle ja ne pidetään siinä koko suorituksen ajan. Testattava keventää joustamalla polvista 20-

45 astetta ja hyppäämällä räjähtävästi ylöspäin. Hypyn tehostamiseksi nilkat ojentuvat ponnis-

tuksen loppuvaiheessa. Mitattavana suureena ponnistuksen ja alastulokontaktin välinen aika 

(ms) sekä hypyn korkeus (cm, laskennallinen). 

Tehtäväsimulaatiorata. Varsinainen fyysinen interventio suoritettiin Maanpuolustuskorkea-

koulun (Santahamina) urheilukentän tekonurmella, jonne järjesteltiin kuvan 4 mukainen teh-

täväsimulaatiorata. Radan on kehittänyt Puolustusvoimien liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen 

ja sitä on käytetty mm. UNIFIL -operaatioon osallistuneen Suomalaisen kriisinhallintajoukko 

Libanonissa (SKJL) liittyvässä toimintakykytutkimuksessa (KRITOKY2014). Radan pituus 

oli 242 metriä.  

Tehtäväsimulaatioradalla pyritään kuvaamaan sotilaan fyysistä rasitusta hyökkäystaisteluti-

lanteessa. Sotilaan on pystyttävä suoriutumaan kovatehoisista sprinteistä, ryömimisestä, kii-

peämisestä, nostamisesta, vetämisestä ja kantamisesta, jotka vaativat voimaa ja anaerobista 

tehoa (Friedl ym. 2015).  

Jokainen osallistuja suoritti ennen varsinaisia mittauksia alkuverryttelyn. Alkuverryttely sisäl-

si kevyttä hölkkää, X-hyppyjä, tuulimyllyjä, kyykkyjä, ristirutistus-ojennuksia polviltaan, 

etunojapunnerruksia sekä istumaan nousuja. Alkuverryttelyyn käytettiin n. 5 minuuttia ja se 

suoritettiin ilman taisteluvarustusta. 

Oppimisvaikutusta minimoidakseen jokainen harjoitteli tehtäväradan suorittamisen kevenne-

tyssä varustuksessa kahteen kertaan. Tutustuminen tehtiin ohjatusti ja matalilla sykkeillä. 

Aseen käsittely radalla sisällytettiin tutustumiseen. Evakuointia ei suoritettu kokonaisuudes-

saan, vaan osallistujat tutustuivat vetotekniikkaan muutaman metrin verran kummallakin tu-

tustumiskierroksella.  
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Kuva 4. Tehtäväsimulaatiorata (KRITOKY 2014, 2016) 

Tehtävärata suoritettiin Kaupunkijääkärin raskaassa taisteluvarustuksessa. Varustukseen kuu-

lui säänmukainen alusvaatetus ja sukat, maastopuku m05 taistelupaidalla, varsikengät, henki-

lökohtainen taisteluliivi m17 taskuineen ja lisälevyineen, suojeluvarustus (ilman kumisaappai-

ta) kypärä sekä rynnäkkökiväärijäljitelmä (3 kg). Varustuksen paino ilman asetta oli 19,5 ± 1 

kg ja aseen kanssa 22,5 ± 1kg. 

Tehtäväsimulaatioradalla koehenkilöiltä mitattiin jatkuvasti syke sekä aika. Syke- ja aikatie-

dot kerättiin Polar M200 -urheilukellolla sekä Polar H10 -sykesensorilla (Polar Electro Oy, 

Kempele, Suomi) syketietojen luotettavuuden parantamiseksi. Sykkeen osalta raportoitiin 

keskisyke sekä maksimisyke. Tehtäväsimulaatiorata ohjeistettiin suoritettavan submaksimaa-

lisella teholla ja nopeudella. Aseenkäytön osalta koehenkilöt toimivat tilanteenmukaisesti 

kuten taistelussa. Esimerkiksi ryömiessä ase pidetään edessä, taakankannossa ja evakuoinnis-

sa ase on selässä. 

Suoritustapa oli samanlainen, kuin PV KRITOKY 2014 -tutkimuksessa. Ainoat eroavaisuudet 

olivat aitojen korkeus (40 cm vs. 49 cm) sekä evakuoitavan hiekkasäkkinuken massa (65 kg 

vs. 81,7 kg). 40 cm korkuisia aitoja ei ollut saatavilla ja varustuksen kasvaneen painon takia 

on realistisempaa, että evakuoitava on painavampi kuin alkuperäisessä tehtäväsimulaatiora-

dassa. 
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Suoritus alkaa päinmakuulta, josta koehenkilö nousee ylös ja tekee neljä 6,2 metrin syöksyä 

maahan asetettujen muovikartioiden kohdalle. Viimeisen syöksyn jälkeen koehenkilö ryömii 

11,3 metriä, jonka jälkeen juoksee 21,8 metriä radan toiselle laidalle. Käännöksen jälkeen 

juostaan taas toiselle laidalle ylittäen kolme 49 senttimetrin korkuista aitaa. Juoksun jälkeen 

koehenkilö kantaa kahta 16 kilogramman kahvakuulaa 2,5 metrin matkan ja laskee ne maahan 

yhteensä neljä kertaa. Tämän jälkeen suoritetaan 42,2 metrin mittainen kartioiden pujotte-

luosio juosten. Viimeisenä tehtävänä on suorittaa haavoittuneen evakuointi raahaamalla kol-

mea yhteen liitettyä hiekkasäkkiä (81,7 kg) yhteensä 24 metrin matka. Evakuoinnin jälkeen 

koehenkilö juoksee maaliin. (mukailtu KRITOKY 2016, 34.) 

Kognitiiviset mittaukset. Kognitiivista suorituskykyä mitataan tarkkaavaisuuden osalta SART 

(Sustained Attention to Response Task) -testillä. Testin ovat kehittäneet Robertson, Manly, 

Andrade ja Braddley vuonna 1997 (Robertson ym. 1997). SART on jatkuvaa huomiota vaati-

va matalan kognitiivisen tason reaktioaikatesti, jolla voidaan testata yksinkertaisen kognitiivi-

sen valintatilanteen (GO/NoGO) nopeutta ja tarkkuutta, toiminnanohjausta ja toiminnan eh-

käisyä (Manly ym. 2000).  

Testissä koehenkilön tehtävänä oli painaa vastausnappia mahdollisimman nopeasti aina, kun 

tietokoneen ruudulla esiintyi muu kuin numero 3 (ts. jokin numeroista 1,2,4,5,6,7,8,9; GO 

stimuli) ja pidättäytyä napin painalluksesta, kun ruudulla oli numero 3 (NoGO stimuli). Testi 

kesti noin 5 minuuttia ja se sisälsi 225 stimulia, joista NoGO stimulien osuus oli 25. Stimulit 

tulivat ruudulle satunnaisessa järjestyksessä. Reaktionopeuden mittarina käytettiin reaktioai-

kaa (ms, GO ärsyke) ja tarkkuuden mittarina virheiden lukumäärää GO ja NoGO ärsykkeisiin 

(lukumäärä sekä virheiden prosenttiosuus). (Manly ym. 1999; Kallinen 2021.) 

Yksi stimuli on näkyvissä näytöllä 250 ms, jonka jälkeen numero katoaa näytöltä ja sen tilalle 

tulee ympyrän sisälle aseteltu x -merkki. Ympyrä on näkyvissä 900 ms, jonka aikana testatta-

van on reagoitava stimuliin mahdollisimman nopeasti. NoGO -stimulin (nro. 3) suhde muihin 

stimuleihin on 11% (25/225). (Manly ym. 1999.) 



       33  

Tarkkaavaisuus on keskeinen kognitiivinen kyky, jota sotilaat tarvitsevat toimiessaan taistelu-

kentällä (aselajista riippumatta) tehdäkseen havaintoja ja päätöksiä niiden pohjalta. SART -

testiä on käytetty tutkimaan visuaalisten ärsykkeiden muodossa havaittavan informaation pe-

rusteella tehtäviä nopeita valintatilanteita. Esimerkiksi Wilson ym. (2015) tutkivat tilanteita 

(virheitä), joiden perusteella sotilas ampuu vihollisen sijasta oman tai siviilin. Tutkimusske-

naariossa koehenkilön tuli tunnistaa oviaukkoon ilmestyvä henkilö omaksi tai viholliseksi ja 

tehdä päätös ampua (laserase) tai jättää ampumatta. Koeasetelma oli rakennettu SART -testin 

pohjalta tehdyn hypoteesin mukaan: koehenkilön alttius ampua oma sotilas korreloi SART -

testissä tehtyjen virheiden lukumäärään. Testissä havaittiin, että koehenkilöiden virhealt-

tiudella oli vahva yhteys SART -testien virheiden esiintyvyyteen. Erityisesti ne, jotka reagoi-

vat nopeasti ampumalla, ampuivat myös enemmän omia.  

SART-testillä on Robertsonin ym. (1997) tutkimuksessa havaittu voimakkaita korrelaatioita 

itseraportoitujen arkielämän virheiden määrän kanssa. Ne henkilöt, jotka raportoivat tekevän-

sä nopeissa päätöstentekoa vaativissa tilanteissa virheitä tai olivat alttiita vahinkojen runsaalle 

määrälle arkielämässä, tekivät myös SART -testissä enemmän virheitä. 

Testaus toteutettiin Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen Panasonic Toughpad -

tablettititietokoneilla (Win10Pro 64-bit) (Panasonic, Osaka, Japani), joita oli varattu tutki-

mukseen 6 kappaletta. Laitteeseen yhdistettiin kiinteä USB -näppäimistö (Fujitsu, Tokio, Ja-

pani) testin tekemistä varten. Koehenkilöt saivat tutustua testiin harjoittelemalla sitä. Tutus-

tumistestin lisäksi tulokset otettiin niin sanotusta nolla-testistä, jolla kartoitettiin kognitiivista 

suorituskykyä lepotilassa. Myöhemmässä vaiheessa sama testi tehtiin välittömästi akuutin 

fyysisen kuormituksen jälkeen samoilla testilaitteilla. Testi toistettiin jokaisen fyysisen suori-

tuskerran jälkeen (4 kierrosta) ja viimeisen kerran testi tehdään määritetyn 30 min palautumis-

jakson jälkeen.  

Kuormittumisen subjektiivinen arviointi. Koehenkilöt täyttävät subjektiivista kuormittumisen 

mittaria, joka tässä tutkimuksessa oli NASA-TLX. Testi on NASA:n kehittämä ja sitä on käy-

tetty tutkimuksissa runsaasti. Mittari koostuu kuormituksen eri ulottuvuuksia kartoittavista 

monivalintakysymyksistä (NASA 1986). Kallisen (2021) mukaan NASA-TLX:n avulla arvi-

oidaan tehtävän henkistä, fyysistä ja ajallista vaativuutta, tehtävästä suoriutumista sekä pon-

nistelun ja turhautumisen määrää. Jokainen ulottuvuus arvioitiin asteikolla 1 (erittäin vähän) – 

20 (erittäin paljon). Mittaria täytetään jokaisen kierroksen päätteeksi, kun varsinainen kogni-

tiivinen testi on tehty. NASA-TLX -mittaria täytettiin samoilla Puolustusvoimien Tutkimus-

laitoksen tablettitietokoneilla. 
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Sylkinäytteet. Fyysinen kuormittuminen aiheuttaa kehossa monia muutoksia. Osallistujilta 

kerättiin sylkinäytteet lepotilassa, jokaisen kierroksen (tehtävärata + kognitiivinen testi) sekä 

30 min palautumisjakson jälkeen. Sylkinäytteestä analysoitiin Dehyrdoepiandrosteroni-

sulfaatti (DHEA-S), α-amylaasi, immunoglobuliini A (IgA), laktaatti, kortisoli ja testosteroni.  

Testosteroni on elimistön ensisijainen steroidihormoni, jota erittyy kiveksissä. Testosteronin 

säätelystä vastaa aivolisäke. Testosteroni vaikuttaa elimistössä anabolisesti, sillä se edistää 

lihasten kasvua ja proteiinisynteesiä sekä vähentää proteiinien hajoamista. Tällä on vaikutusta 

lihasvoimaan liittyvään suorituskykyyn. Voimaharjoittelun on todettu kasvattavan testostero-

nin määrää veressä. (Papacosta & Nassis 2011.) Pitkäkestoisen fyysisen kuormituksen on to-

dettu laskevan testosteronipitoisuuksia (esim. Kyröläinen ym. 2007) 

DHEA-S on testosteronin esiasteisiin kuuluva hormoni, jota erittyy lisämunuaisissa. Myös 

DHEA-S:n pitoisuuksilla on korkea korrelaatio verestä mitattuihin tasoihin. DHEA-S kuvaa 

elimistössä sen anabolista tilaa, erityisesti fyysisen kuormituksen jälkeen. (Papacosta & Nas-

sis 2011.) 

Laktaattia muodostuu elimistöön anaerobisen energiantuoton yhteydessä. Laktaattia voidaan 

pitää aerobisen energiantuoton biomarkkerina. (McArdle ym. 2007, 150–151.) Tässä tutki-

muksessa laktaattitasoja mittaamalla arvioitiin fyysisen kuormituksen intensiteettiä. 

Kortisoli on steroidihormoni (kortikosteroidi) ja sitä erittyy lisämunuaiskuoren ja aivolisäk-

keen kautta vasteena stressitekijöille. Masennus, ahdistuneisuus tai intensiivinen harjoittelu 

nostavat kortisolitasoja. Syljestä mitatut kortisolitasot korreloivat vahvasti (r = 0,52–0,93) 

verestä mitattuihin arvoihin. Kortisolia pidetään katabolisen prosessin päähormonina, koska 

se vähentää proteiinisynteesiä ja lisää proteiinien hajoamista. Kortisolitasot lisääntyvät suh-

teessa harjoituksen intensiteettiin, mutta myös harjoituksen kestolla on vaikutusta. Kynnysin-

tensiteettinä pidetään ≥ 60 % maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max) vähintään 20–30 

minuuttia kestävissä harjoituksissa. Tämän rajan ylityttyä voi ilmetä suuria kortisolipitoisuuk-

sia. (Papacosta & Nassis 2011.) 

IgA on antimikrobinen proteiini, jota löytyy erityisesti suun limakalvoilla ja syljessä. IgA:a 

pidetään parhaana limakalvon immuniteetin indikaattorina, koska se estää viruspatogeenien 

pääsyn elimistöön. Alhaisella IgA -pitoisuudella on todettu olevan yhteys ylähengitystieinfek-

tioiden esiintyvyyteen. Akuutin pitkäaikaisen ja rasittavan harjoittelun on todettu laskevan 

IgA -pitoisuutta syljessä, mutta lyhytkestoisemman kuormituksen on raportoitu nostavan sitä. 

(Papacosta & Nassis 2011.)  
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Syljen α-amylaasi on elimistön hallitsevin entsyymi, jonka ensisijainen tehtävä on pilkkoa 

tärkkelys ja glykogeeni maltoosiksi. Kortisolin tavoin syljen amylaasitasoa voidaan pitää hy-

vänä kehon stressitason ja sympaattisen hermoston toiminnan indikaattorina. Fyysisen kuor-

mituksen on useissa tutkimuksissa todettu nostavan α-amylaasitasoja akuutisti harjoituksen 

jälkeen mitattuna. Syljen α-amylaasitason on raportoitu olevan herkempi indikaattori harjoi-

tuksen kuormitustasosta, sillä sitä tuotetaan autonomisen hermoston hallitsemissa sylkirauha-

sissa. (Papacosta & Nassis 2011.) 

Ennen ensimmäistä sylkinäytettä suu huuhdeltiin puhtaalla vedellä. Sylkinäyte otettiin Sali-

vette -vanutuppoon ja suussa käytön jälkeen näyte suljettiin pakkaukseensa. Jokainen koehen-

kilö merkitsi näyteputkiin oman ID numeron, näytteen numeron sekä kellonajan. Sylkinäyt-

teet otettiin mittauspisteissä 1-4 (tehtäväsimulaatioradan jälkeen) noin 5 minuuttia fyysisen 

kuormituksen päätyttyä. Näytteet säilytettiin testitapahtuman jälkeen jääkaapissa ja toimitet-

tiin seuraavana päivänä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratorioon 

analysoitavaksi. 

Taulukko 2. Näytteiden testilaitteet ja valmistajat. 

          

  Analysaattori Valmistaja Käytetty testi  Testin valmistaja 

Kortisoli Immulite 2000Xpi Siemens Immulite 2000 Cortisol Siemens 

IgA Indiko Plus Thermo Scientific Immunoglubulin A Thermo Scientific 

α-amylaasi Indiko Plus Thermo Scientific Amylase(IFCC) Thermo Scientific 

Laktaatti Indiko Plus Thermo Scientific Lactat (LOD-PAP) Greiner 

DHEA-S DX2 Dynex Technologies DHEA-S Saliva ELISA  IBL 

Testosteroni Immulite 2000Xpi Siemens 

Immulite 2000 Total 

Testosterone 

Siemens 

          

 

Osa sylkinäytteistä oli liian kuivia, joten kuormitusta selittävinä tekijöinä näytteistä saadut 

tiedot ovat tässä tutkimuksessa suuntaa antavia.  

6.5. Tilastolliset menetelmät 

Tutkimuksessa kerätty data analysoitiin IBM SPSS Statistics 25.0.0 sekä IBM Statistics 

28.0.0.0 Advanced -ohjelmilla.  
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Ennen varsinaista analyysia tutkimuksessa kerätyn aineiston normaalijakautuneisuus testattiin 

Shapiro-Wilk'n -testillä. Tärkeimpinä kohtina katsottiin testin merkitsevyys (p-arvo) ja arvo-

jen hajontaa kuvaava kaavio. Vain muutama muuttujista ei ollut täysin normaalijakautunut, 

mutta kuvaajien perusteella pääasiallisesti käytettiin parametrisia testejä. Esimerkiksi sylki-

näytteiden osalta otoksen pienuus vaikutti siihen, että analyysi toteutettiin käyttämällä ei-

parametsista testiä. 

Pääasiallisina analyysimenetelminä oli taustatietojen osalta keskiarvot ja keskihajonnat sekä 

niiden väliset tilastolliset merkitsevyydet. Fyysisen kuormituksen ja kognitiivisen testin muut-

tujia analysoitiin toistomittausten varianssianalyysilla (repeated measures ANOVA) ja muuttu-

jien välisiä yhteyksiä Pearsonin korrelaatioanalyysillä.  

Regressioanalyysi toteutettiin lineaarisella regressioanalyysilla. 
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7. TULOKSET 

7.1. Fyysinen toimintakyky 

Tutkimukseen liittyviin mittauksiin osallistui vapaaehtoisesti 19 varusmiestä Kaartin Jääkäri-

rykmentin 1. Jääkärikomppaniasta.  

Taulukko 3. Koehenkilöiden ikä, pituus, paino, BMI ja rasva% tutkimuksen alussa. (n = 19) 

 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

Ikä (v) 19,7 ± 1,7 18 25 

Pituus (cm) 181,9 ± 6,8 166 192 

Kehon paino (kg) 78,2 ± 12,5 52,0 104,7 

BMI 23,5 ± 2,6 18,9 28,4 

Rasvaprosentti (%) 11,9 ± 4,1 6,5 22,3 

 

Ennakkotietokyselyssä selvitettiin terveys- sekä liikuntatottumuksia sekä Puolustusvoimien 

kuntotestien tulokset.  

Taulukko 4. Koehenkilöiden kuntotestien tulokset   

  n Keskiarvo Minimi Maksimi 

Vauhditon pituushyppy (cm) 19 253,1 ± 12,9 230 270 

Istumaannousu (toistoa/min) 18 48,8 ± 9,9 30 66 

Etunojapunnerrus (toistoa/min)  18 49,5 ± 12,8 18 67 

12-minuutin juoksutesti (m) 19 2714 ± 291 2200 3075 

 

Terveyteen ja liikuntatottumuksiin liittyvillä kysymyksillä kartoitettiin koehenkilöiden tausta-

tietoja. Alla olevaan taulukkoon on koottu tiivistetysti kyselyn tulokset. Täydelliset kysymys-

ten asettelut löytyvät tutkimuksen liitteestä 1 (Ennakkotietokysely).  

Ennakkotietokysymyksiin koehenkilöt vastasivat seuraavasti: 
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Taulukko 5. Ennakkotietokyselyn tulokset 

  
Summa 

Keskiarvo 

(SD) 
Minimi Maksimi 

6. Liikun hengästyen ja hikoillen viikossa   4,47±1,26 2 7 

7. Liikunnan tyyppi: kestävyysliikunta 10       

7. Liikunnan tyyppi: voimaharjoittelu 14       

7. Liikunnan tyyppi: joukkuepelit 3       

7. Liikunnan tyyppi: yksilö-/taitolajit 4       

7. Liikunnan tyyppi: jokin muu 1       

8. Kuinka usein harrastat kestävyysliikuntaa 

(krt/vko)? 
  2,16±1,17 0 4 

9. Kuinka usein harrastat voimaharjoittelua 

(krt/vko)? 
  3,26±1,63 0 6 

10.1 Olen kokeillut tupakkatuotteita 11       

10.2 Käytän nuuskaa 4       

       Jos kyllä, kuinka paljon (annosta/päivä)?   6,5±2,06 5 10 

10.3 Tupakoin 2       

       Jos kyllä, kuinka paljon poltat (savuket-

ta/päivä?) 
  3±1 2 4 

11. Kuinka monta tuntia nukut vuorokaudessa?   7,32±0,75 6 9 

 

Kysymyksessä 12 kysyttiin ennen varusmiespalvelusta suoritettua koulutustaustaa. Koehenki-

löistä (n = 19) lukion oli käynyt 15 henkilöä, ammattikoulun 2 henkilöä ja alemman korkea-

koulututkinnon suorittanut 2 henkilöä. 

7.2. Fyysisen kuormituksen yhteydet tarkkaavaisuuteen  

Fyysinen kuormitus stimuloitiin tehtäväradalla. Mitattavia suureita suorituksen aikana oli 

keskisyke, maksimisyke sekä tehtäväradan suorittamisen kokonaisaika. 

Taulukko 6. Tehtäväradan muuttujat. 

 

        

  Mittaus 

  1 2 3 4 

keskisyke (bpm) 158±14,1 160±14,3 162±12,1 165±9,2 

maksimisyke (bpm) 169±8,6 173±8,6 175±8,1 177±11* 

aika (min:sek) 2:42±23 2:42±24 2:37±24 2:33±27 
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Toistomittausten varianssianalyysilla analysoitiin keskisykkeen, maksimisykkeen ja ajan tilas-

tollista merkitsevyyttä mittauksittain. Keskisykkeen päävaikutus ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä (F = 1,1, p = 0,329). Maksimisykkeen päävaikutus sitä vastoin oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (F(3,45) = 7,55, p < 0,001, partial η² = 0,335. Tulos selittyy ensimmäisen ja nel-

jännen mittauksen keskinäisellä erolla. Tehtävärataan käytetyn ajan päävaikutus oli tilastolli-

sesti melkein merkitsevä (F = 2,7, p = 0,096). Tulos selittyy ensimmäisen ja neljännen mit-

tauksen keskinäisellä erolla. Ajan kehitys oli laskeva. Trendi selittyy todennäköisesti oppi-

misvaikutuksella. 

SART -testillä kartoitettiin välittömästi tapahtuneita muutoksia taistelijoiden tarkkaavaisuu-

dessa fyysisen kuormituksen jälkeen. SART -testistä saatavat mitattavat suureet olivat virhe-

painallusten lukumäärä, reagoimatta jättäminen ja reaktioaika. 

Taistelijoiden virhepainallusten kokonaislukumäärää vertailtiin kuutena eri ajan hetkenä (al-

kumittaus lepotilassa vs. 1-4 välimittausta vs. loppumittaus 30 min palautumisjakson jälkeen) 

toistomittausten varianssianalyysillä (Repeated measures ANOVA). Mauchlyn sfäärisyystes-

tin perusteella ei voitu olettaa havaintojen sfäärisyyttä (p-arvo < 0.05), joten käytettiin Green-

house-Geisser -korjausta. Virhepainallusten lukumäärän päävaikutus ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (F < 1). Toisin sanoen virhepainallusten lukumäärät eivät eronneet eri mittaushet-

killä. 

 

Kuvio 1. Virhepainallusten lukumäärä 
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Taistelijoiden reagoimatta jättämistä GO-stimuliin vertailtiin kuutena eri ajan hetkenä (alku-

mittaus lepotilassa vs. 1-4 välimittausta vs. loppumittaus 30 min palautumisjakson jälkeen) 

toistomittausten varianssianalyysillä (Repeated measures ANOVA). Mauchlyn sfäärisyystes-

tin perusteella ei voitu olettaa havaintojen sfäärisyyttä (p-arvo < 0.05), joten käytettiin Green-

house-Geisser -korjausta. Reagoimatta jättämisten lukumäärän päävaikutus ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevä (F < 1). Toisin sanoen reagoimatta jättämisten lukumäärät eivät eronneet eri 

mittaushetkillä. 

Mittauksen 5 (palautumisjakson jälkeinen mittaus) osalta kuviosta 2 voidaan todeta hajonnan 

kasvaneen. Tämä johtui kahden koehenkilön systemaattisesta reagoimatta jättämisestä testin 

loppuvaiheessa. Syytä ei tiedetä, mutta todennäköisesti kyseessä on luovuttaminen testin suh-

teen. Poikkeavien tulosten poistamisella ei ollut vaikutusta tulosten tilastolliseen merkitsevyy-

teen. 

 

Kuvio 2. Reagoimatta jättäminen GO -stimuliin. 

Taistelijoiden reaktioaikaa (ms) vertailtiin kuutena eri ajan hetkenä (alkumittaus lepotilassa 

vs. 1-4 välimittausta vs. loppumittaus 30 min palautumisjakson jälkeen) toistomittausten vari-

anssianalyysillä (Repeated measures ANOVA). Mauchlyn sfäärisyystestin perusteella ei voitu 

olettaa havaintojen sfäärisyyttä (p-arvo < 0.05), joten käytettiin Greenhouse-Geisser -

korjausta. Tällöin saatiin, ettei reaktioaika eronnut tilastollisesti merkitsevästi eri mittaushet-

kien välillä (F < 1). 
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Kuvio 3. Reaktioajat SART -testissä. 

7.3. Subjektiivinen kuormittumisen mittaus (NASA-TLX) 

NASA-TLX -mittarilla selvitettiin koehenkilöiden subjektiivista tuntemusta mittaustapahtu-

maan liittyen. Tarkasteltavia mittareita olivat henkinen vaatimustaso (mental demand), fyysi-

nen vaatimustaso (physical demand), ajallinen vaatimustaso (temporal demand), suorituskyky 

(performance), ponnistelu (effort) ja turhautuminen (frustration). Koeasetelman kierrokselli-

sesta luonteesta johtuen myös NASA-TLX analyysit on tehty käyttäen toistomittausten vari-

anssianalyysia (repeated measures ANOVA). 

Koehenkilön henkisen kuormittumisen (mental demand) päävaikutus oli tilastollisesti melkein 

merkitsevä (F(5,80) = 3,089, p = 0,055, partial η² = 0,16). Kuvaajasta 4 voidaan arvioida, että 

havaittu tulos saattaa johtua lepomittauksen ja palautumisjakson jälkeisen mittauksen välisistä 

eroista. 

Tulosten osalta on myös huomioitava mittauspisteen 0 havainto, jossa henkisen kuormittumi-

sen taso koettiin koko mittaustapahtuman suurimmaksi. Tulosta voi selittää mittauksiin liitty-

vä "alkujännitys". 
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Kuvio 4. NASA-TLX: Henkisen kuormittumisen vaihtelu. 

Koehenkilön fyysisen kuormittumisen (physical demand) päävaikutus oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (F(5,80) = 13,31, p < 0,001, partial η² = 0,45). Kuviosta 5 voidaan nähdä, että le-

potilanteeseen (mittaus 0) verrattuna mittauspisteet 1-5 eroavat merkittävästi. 

 

Kuvio 5. NASA-TLX: Fyysisen kuormittumisen vaihtelu 
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Lepotilanteeseen verrattuna tehtäväradan suorittaminen antoi selkeän kuormitusefektin. Mie-

lenkiintoinen havainto on, että palautumisjakson jälkeisen mittauksen fyysisen kuormituksen 

subjektiivinen tuntemus on edelleen melko korkea verrattuna lepotasoon. Tästä voidaan pää-

tellä, että subjektiivisella tasolla 30 minuutin palautumisjakson aikana ei vielä palauduttu lä-

helle lepotasoa.  

Koehenkilön ajallisen vaatimustason (temporal demand) päävaikutus ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (F(5,80) = 1,08, p = 0,35, partial η² = 0,06). Aikapainetta ei testissä stimuloitu 

mitenkään, joten tulos oli odotettu. Kuviosta 6 nähdään, että lepomittauksessa ajallinen vaa-

timus koettiin korkeammaksi kuin rasituksessa tai palautumisen jälkeen. Eroa voi selittää se, 

että lepomittauksessa ei ollut verrokkikohtaa kuormituksen aikaisesta tuntemuksesta. 

 

Kuvio 6. NASA-TLX: Ajallisen vaatimustason vaihtelu 

Koehenkilön suoritutumisen (performance) päävaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

(F(5,80) = 1,77, p = 0,159, partial η² = 0,1).  
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Kuvio 7. NASA-TLX: Suoriutumisen vaihtelu 

Koehenkilön ponnistelun (effort) päävaikutus oli tilastollisesti melkein merkitsevä (F(5,80) = 

2,73, p = 0,065, partial η² = 0,146). Kuviosta 8 nähdään, että lepotasoon verrattuna fyysinen 

kuormitus yhdistettynä tarkkaavaisuutta vaativaan tehtävään lisää kumuloituvasti ponnistelun 

tarvetta. Tilastollisesti suurin vaihtelu saavutettiin mittauspisteiden 4 ja 5 välillä. Toisin sano-

en palautumisjaksolla oli positiivinen vaikutus ponnistelun subjektiiviseen tuntemukseen. 

 

Kuvio 8. NASA-TLX: ponnistelun vaihtelu. 



       45  

Koehenkilön turhautumisen (frustration) päävaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

(F(5,80) = 1,09, p = 0,36, partial η² = 0,064).  

Hienoinen turhautumistason lasku 0 ja 1 -mittauspisteiden välillä nousi mittausten jälkeen 

esiin suullisessa palautteessa. Useampi koehenkilö kertoi tekemisen "sytyttäneen" ja heillä oli 

ollut tuntemus, että varsinkin ensimmäisellä kierroksella tehtävät sujuivat "kevyesti ja hyvin". 

Kuormituksen lisääntyessä seuraavilla kierroksilla turhautumista oli myös nähtävissä ja kuul-

tavissa. 

 

Kuvio 9. NASA-TLX: Turhautumisen vaihtelu. 

7.4. Sylkinäytteet 

Sylkinäytteet otettiin koehenkilöiltä ennen fyysistä kuormitusta (0 -mittaus lepotilassa), fyysi-

sen kuormituksen ja SART -testin jälkeen (1–4) ja 30 min palautumisjakson jälkeen. Mittaus-

pisteissä 1–4 sylkinäytteet otettiin noin 5 minuuttia fyysisen kuormituksen päättymisestä. 

Noin puolet sylkinäytteistä oli liian kuivia, joten kaikilta koehenkilöiltä ei saatu analysoitua 

sylkinäytettä kaikista mittauspisteistä. Tämän vuoksi otosten n on pieni ja vaihtelee eri mit-

tauspisteissä (n = 5–9). 
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Taulukko 7. Syljestä mitatut markkerit eri mittauspisteissä. 

0 1 2 3 4 5

Laktaatti 

(mmol/l)
0,55±0,37 0,60±0,36 0,66±0,38 0,46±0,34 0,71±0,25 0,26±0,11‡

DHEA-S 

(ng/ml)
6,5±1,8 7,4±2,1 7,1±2,4 8,5±2,1 11,7±2,7† 8,3±3,0

α-amylaasi 

(U/ml)
37,7±19,5 122,7±120,9 118,9±141,5 107,2±115 106,6±68,9 89,7±52,7

IgA             

(g/l)
0,06±0,01 0,10±0,02* 0,11±0,04 0,11±0,04 0,13±0,07 0,11±0,04

Kortisoli 

(mmol/l)
8,6±2,4 6,2±1,6 7,1±2,7 11,4±5,0 8,6±5,2 10,7±5,6

Testosteroni 

(mmol/l)
6,6±0,6 6,9±0,5 7,7±1,3 6,8±1,0 7,3±0,5 6,8±0,8

*=tilastollisesti merkitsevä ero (0-1 mittausten välillä), p<0,05

†=tilastollisesti merkitsevä ero (2-4 mittausten välillä), p<0,05

‡=tilastollisesti merkitsevä ero (4-5 mittausten välillä), p<0,05  

Viitearvot syljestä mitatuille hormoneille: IgA (0,04–0,17 g/l), Kortisoli (2,8–20,7 mmol/l 

(klo 7–9) ja <11,1 mmol/l (klo 15–17)). 

Sylkinäytteistä saatua dataa analysoitiin edellä mainituista haasteista johtuen käyttämällä ei-

parametrista Wicoxonin parittaista vertailua Bonferroni korjauksella valittujen mittauspistei-

den välillä. Mittauspisteiksi valitsin mittaukset 0-1, 2-4 ja 4-5. Tällä järjestelyllä saadaan esiin 

mahdolliset eroavaisuudet lähtötilanteen ja ensimmäisen fyysisen stimulaation välillä, fyysi-

sen rasituksen mahdollista kumulatiivista vaikutusta sekä viimeisen fyysistä rasitusta sisältä-

vän mittauksen sekä palautumisjakson jälkeisen mittauksen välillä. 

Taulukosta 7 nähdään, että fyysisen kuormituksen johdosta laktaatin, DHEA-S:n, alfa-

amylaasin, IgA:n ja testosteronin pitoisuudet nousivat. Palautumisjakso näytti, että 30 minuu-

tin aikana elimistö pyrkii palauttamaan tasapainotilaa ja laktaatin, DHEA_S:n ja pitoisuudet 

laskivat lähes lepotasolle tai sen alle.  

IgA- ja kortisolitasot pysyivät koko mittaustapahtuman ajan viitearvojen sisällä. Ihmisen 

hormonaalinen vuorokausirytmi vaikuttaa kortisolin pitoisuuksiin eri vuorokauden aikoina. 

Tulosten heilahtelua selittää osaltaan se, että mittauksia tehtiin kahdessa osastossa, aamu- ja 

iltapäivällä.  
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7.5. Kevennyshyppy 

Kevennyshypyllä mitattiin koehenkilöiden alaraajojen maksimaalista, räjähtävää voimantuot-

toa. Alaraajojen voimantuotolla on todettu olevan vahva yhteys hyvään suoriutumiseen useis-

sa sotilaallisissa tehtävissä. Kevennyshypyt mitattiin lepotilassa (mittaus 1), 4 kierroksen jäl-

keen (mittaus 2) sekä 30 minuutin palautumisjakson jälkeen (mittaus 3). Kevennyshyppy hy-

pättiin ilman taisteluvarustusta. 

          

  Kevennyshyppy   

Mittaus Keskiarvo (cm) Minimi (cm) Maksimi (cm) t-testi 

1 49,9±3,8 43,8 55,5 
}* 

2 51,5±4,9 41,1 59,8 

3 50,7±4,3 44,9 58,2   

          

Taulukko 8. Kevennyshypyn tunnusluvut. 

Ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä oli tilastollinen merkitsevyys (p = 0,020). Huomion-

arvoista on se, että tulos on parantunut. Tulosta selittää fyysisen kuormituksen aiheuttama 

lihasten aktivaatio.  

7.6. Muuttujien väliset yhteydet  

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, onko suoriutuminen jotenkin yhteydessä subjek-

tiiviseen tuntemukseen vai fyysiseen kuntoon. Toisin sanoen haluttiin selvittää, onko esimer-

kiksi hyvällä fyysisellä kunnolla vaikutusta siihen, miten kognitiivisista tehtävistä suoriutuu. 

Datamassa analysoitiin SART -testin osa-alueiden suhteen. Virhepainallusten, reagoimatta 

jättämisten ja reaktioajan yhteyksiä eli korrelaatioita tarkasteltiin subjektiivisten tuntemusten 

(NASA-TLX) ja fyysisen suorituskyvyn muuttujien välillä.  

Tilastotieteessä korrelaatio- ja regressioanalyysin osalta olisi suotavaa, jos n ≥ 30. Tässä tut-

kimuksessa n = 19, joka on huomioitava tuloksia tarkastellessa. Korrelaatioanalyysi toteutet-

tiin käyttämällä Pearsonin korrelaatiokerrointa ja 95% luottamusväliä. Korrelaatiotaulukoista 

koostettiin SART -testin muuttujia vastaavat koonnostaulukot (liitteet 3–5). Ensin mainittu 

luku on Pearsonin korrelaatiokerroin ja suluissa p-arvo.  
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Liitteen 3 taulukosta Reagoimatta jättäminen keskeisimmät havainnot olivat systemaattiset 

yhteydet reaktioaikaan fyysisen kuormituksen jälkeen (r = 0,596–0,741, p < 0,01) sekä tehtä-

värataan käytettyyn kierrosaikaan (r = 0,472–0,542, p < 0,05). Mielenkiintoinen yhteys löytyi 

myös vauhdittoman pituushypyn osalta, sillä sen yhteydet reagoimatta jättämiseen olivat tilas-

tollisesti merkitseviä tai melkein merkitseviä mittauspisteissä 0–4 (r = -0,035 – -0,092).  

Liitteen 4 taulukosta Virhepainallukset löytyi vahva negatiivinen korrelaatio reaktioaikaan 

pois lukien mittauspiste 4 (r = -0,889 – -0,470, p < 0,05). Vauhdittoman pituushypyn osalta 

löytyi jälleen negatiivinen korrelaatio (r = -0,466, p < 0,05). Keskeisimpänä systemaattisena 

yhteytenä näyttää olevan Cooperin 12-minuutin juoksutesti, joka korreloi merkitsevästi tai 

melkein merkitsevästi mittauspisteissä 1–4, eli kierroksilla, joissa koehenkilöt suorittivat teh-

täväradan (r = -0,480 – -0,378, p = 0,037–0,11).  

Liitteen 5 taulukosta Reaktioaika nähdään jälleen tilastollisesti merkitsevät yhteydet SART -

testin muihin osa-alueisiin. Mittauspisteissä 3 ja 4 löytyy merkitsevät negatiiviset korrelaatiot 

suoriutumisen (r = -0,557, p < 0,05) ja turhautumisen (r = -0,463, p < 0,05) osalta. Keskisyk-

keen osalta on nähtävissä myös osittainen korrelaatio mittauspisteissä 1 ja 4 (r = -0,520 – -

0,521, p = 0,047 – 0,056). 

Korrelaatiotarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että kuntomuuttujilla näyttää olevan osit-

taista yhteyttä SART -testin osa-alueiden kanssa. Erityisesti tilastollisesti merkitseviä yhteyk-

siä ilmaantui vauhdittoman pituushypyn ja Cooperin testin osalta. Kuntomuuttujilla näytti 

olevan selvä yhteys tehtäväradan suorittamiseen käytettyyn aikaan, jonka osalta myös saatiin 

tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita.  

Subjektiivisten muuttujien yhteyksistä ei voinut tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että koehenkilöiden subjektiivinen tuntemus on osittain yh-

teydessä fyysiseen kuormitukseen ja kognitiiviseen suoriutumiseen. Tästä osoituksena nega-

tiiviset korrelaatiot suoriutumisen ja turhautumisen osalta. Mitä heikommin yksilö koki suo-

riutuneensa ja mitä turhautuneemmaksi hän koki itsensä, sitä suurempia olivat reaktioajat 

SART -testissä. 
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Korrelaatiotarkastelussa löytyneiden, vahvojenkin yhteyksien pohjalta tehtiin myös regressio-

analyysi. Apututkimuskysymyksiin liittyen selvitettiin, selittääkö hyvä kuntotaso parempaa 

suoriutumista kognitiivisessa testissä. Analyysina käytettiin lineaarista regressiota. Tutkimus-

joukko jaettiin analyysissä Cooperin testin perusteella kahteen ryhmään, määrävänä tekijänä 

oli 2700 metrin tulos (koko osaston k-a 2714 ± 291m). Selittävänä mallina oli kuntomuuttujat, 

eli vauhditon pituus, vatsarutistus, etunojapunnerrus, cooper ja BMI. Ryhmien pienen 

otoskoon vuoksi tulosten yleistettävyys on suuntaa antava. 

Ryhmän 1 muodostivat yli 2700m juosseet (n = 11, cooper 2924 ± 112, vauhditon pituus 255 

± 12,8, vatsarutistukset 54 ± 7,6, etunojapunnerrukset 55,4 ± 8,0, BMI 22,9 ± 2,0). 

Ryhmän 2 muodostivat alle 2700m juosseet (n = 8, cooper 2387 ± 162, vauhditon pituus 249 

± 13,9, vatsarutistukset 40,7 ± 7,4, etunojapunnerrukset 40,3 ± 13,9, BMI 24,4 ± 3,4).  

Regressioanalyysissä kuntomuuttujat eivät selittäneet virhepainallusten tuloksia tilastollisesti 

merkitsevästi mittauksissa 0–3. Residuaalikuvaajista nähtiin, että ryhmät olivat selkeästi ero-

tettavissa toisistaan, eli muuttujat selittävät tulosten eroavaisuutta, mutta eivät tilastollisesti 

merkitsevästi. Havainnot olivat eri mittauspisteissä lähes samalla suoralla (kuvaaja normaali-

nen, mallin luotettavuus hyvä), vaikka osassa mittauksista hajontaakin oli. Mittauspisteessä 4 

ryhmien välille muodostui selkeä ero. Ryhmän 2 virhepainalluksia malli selitti (R² = 0,998, p 

= 0,076) tilastollisesti melkein merkitsevästi. Osa-alueista (coefficients) vauhditon pituus (p = 

0,055), etunojapunnerrus (p = 0,069) ja Cooper (p = 0,064) olivat tilastollisesti melkein mer-

kitseviä. 

Reagoimatta jättämisen osalta kuntomuuttujamalli selitti kognitiivista suoriutumista seuraa-

vasti: Lepomittauksessa ei ollut tilastollisia vaikutuksia. Mittauksesta 1 (ensimmäinen fyysistä 

kuormitusta sisältävä mittaus) alkaen ryhmällä 2 oli säännöllisesti havaittava selittävyysaste. 

Mittauksessa 1 (R² = 1,00, p = 0,007) selittävyys oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, mittaus-

pisteissä 2–4 tilastollista merkitsevyyttä ei ollut. Residuaalikuvaajissa havaintopisteet olivat 

virhepainalluksiin verrattuna paremmin samalla suoralla, erityisesti ryhmän 2 analyysien osal-

ta. Ryhmällä 1 ainoastaan mittauspisteessä 4 mallilla oli melkein merkitsevä selitysaste rea-

goimatta jättämiseen (R² = 0,82, p = 0,061). 

Reaktioaikojen osalta mittauksessa 2 ryhmällä 2 selittävyysaste oli tilastollisesti merkitsevä 

(R² = 1,00, p < 0,037), mittauksessa 3 melkein merkitsevä (R² = 0,999, p = 0,065) ja mittauk-

sessa 4 tilastollisesti merkitsevä (R² = 1,00, p = 0,017). Ryhmällä 1 ei ollut tilastollisesti mer-

kitseviä selittävyysasteita.  



       50  

Yhteenvetona regressioanalyysistä voidaan sanoa, että hyväkuntoisilla fyysinen kuormitus ei 

selitä akuutteja vaikutuksia SART -testissä suoriutumiseen, vaan eroja voi selittää muun mu-

assa yksilölliset vaihtelut. Niillä henkilöillä, joiden kuntotaso on alhaisempi, fyysinen, kumu-

loituva rasitus selittää heikompaa suoriutumista kognitiivisessa testissä. 
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8. POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia fyysisellä kuormituksella on 

akuutisti kognitiiviseen suorituskykyyn tarkkaavaisuuden osalta. Lisäksi tutkimuksessa halut-

tiin kartoittaa, onko subjektiivinen tuntemus yhteydessä kognitiiviseen suorituskykyyn vai 

toimintakykyyn. Samalla tarkasteltiin, miten kumuloituva kuormitus vaikuttaa tarkkaavaisuu-

teen. 

Tarkkaavaisuutta mittaavan SART -testin osa-alueissa, virhepainalluksissa, reagoimatta jät-

tämisissä ja reaktioajoissa ei toistomittausten varianssianalyysillä todettuna ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja eri mittauspisteissä. SART -testin reagoimattomuutta tulosten osalta selittää 

osin se, että tehtäväradan suorittamisen jälkeen koehenkilöt ehtivät palautua fyysisestä kuor-

mituksesta noin 7 minuuttia ennen seuraavaa suoritetta. Noin 5 minuuttia kului SART -testiin, 

1 minuutti sylkinäytteen ottoon ja 1 minuutti tulosten kirjaamiseen ja siirtymiseen takaisin 

tehtäväsimulaatioradan alkuun. Vaikka rasitus tehtäväradalla oli kova, pitkähköt palautusajat 

suoritusten välillä heikensivät mahdollisia vaikutuksia. Jatkossa kognitiivisen suorituskyvyn 

eri osa-alueiden akuutteja vaikutuksia tutkittaessa voisi käyttää myös suorituksen aikana käy-

tettäviä mittareita.  

SART -testin tulosten perusteella hypoteesi kognitiivisen suorituskyvyn paranemisesta (Tom-

porowski & Ellis 1986) mittausten alkupuoliskolla (mittaukset 1 ja 2) ei toteutunut, sillä tu-

lokset eivät parantuneet tilastollisesti merkitsevästi. Kuviosta 1 Virhepainallukset ja kuviosta 

2 Reagoimatta jättäminen ilmiö on kuitenkin nähtävissä.  

SART -testin osa-alueiden (virhepainallukset, reagoimatta jättäminen ja reaktioaika), Subjek-

tiivisen tuntemuksen ja fyysisen suorituskyvyn välisten yhteyksien osalta tuloksia löydettiin 

erityisesti kuntomuuttujista (Cooper ja vauhditon pituushyppy) sekä niihin liittyvistä muuttu-

jista (kierrosaika ja keskisyke). Tulosten perusteella näyttää siltä, että kestävyyskunnolla 

(VO2max) ja alaraajojen räjähtävällä voimantuotolla (vauhditon pituushyppy) olisi selkeim-

mät yhteydet SART -testissä suoriutumiseen. 

Regressioanalyysin perusteella huonommat kuntotasot selittivät huonompaa suoriutumista 

kognitiivisessa testissä. Havainto tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia (mm. Hansen ym. 

2004; Newson & Kemps 2008; Hajar ym. 2019), joiden perusteella hyvä fyysinen kunto pa-

rantaa kognitiivista suoriutumista. Tässä tutkimuksessa hyvän fyysisen kunnon positiiviset 

vaikutukset ovat käänteisesti nähtävissä, vaikka suoraa selittävyysastetta korkeamman kunto-

tason ryhmästä ei tullutkaan. 
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Fyysisen kuormituksen kumulatiivisuuden vaikutukset alkoivat näkyä tehtäväradan fysiologi-

sissa mittauksissa sekä osittain sylkinäytteissä. Keskisykkeet ja maksimisykkeet nousivat 

kierroksittain tasaisesti ja suurimmat arvot mitattiin viimeisellä (mittaus 4) kierroksella. Kog-

nitiivisissa mittauksissa esimerkiksi reaktioajat pitenivät 3 mittauspisteeseen asti. Virhepai-

nallusten määrä laski lepomittauksesta ensimmäiselle kierrokselle, mutta alkoi sitten hieman 

kasvaa. Muutokset eivät kuitenkaan olleet tuloksellisesti isoja.  

NASA-TLX -mittauksissa kuormituksen kumulatiivisuuden vaikutukset ovat havaittavissa 

kuvaajista kaikissa muissa osa-alueissa, paitsi ajallisessa vaatimustasossa. Tulosten perusteel-

la voidaan todeta, että subjektiivinen tuntemus on yhteydessä toimintakykyyn. Subjektiivinen 

tuntemus ei sen sijaan vaikuta olevan suoraan yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen. Voi 

olla, että muutokset ovat niin pieniä, että niitä ei lyhyen aikavälin mittauksessa erota. 

Kumulatiivisuuden vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, että kokonaisuudessaan mittaus-

tapahtuma yhdellä koehenkilöllä kesti hieman alle 4 tuntia. Mittausten 1–4 aikana aktiivinen 

vaihe kesti noin 40 minuutin ajan, joista tehtäväsimulaatioradan aiheuttamaa kovatehoista 

kuormitusta oli keskimäärin 4 x 3 minuuttia = 12 minuuttia. Tämä on varsin lyhyt aika kerryt-

tää fyysistä kuormitusta. Sotilaallisesta näkökulmasta koeasetelma saattoi olla kohtuullisen 

realistinen, vaikkakaan kokonaiskeston suhteen ei voida puhua todenmukaisuudesta.  

Tehtäväsimulaatioradan funktiona oli toimia puhtaasti fyysisenä kuormitustekijänä, eikä sen 

suorittamista itsessään analysoitu muutoin kuin koehenkilöiltä kerätyn sykedatan ja kierros-

aikojen osalta. Kierrosajat paranivat keskiarvollisesti viimeiselle kierrokselle asti. Aikojen 

paranemista voi selittää ennen kaikkea oppimisvaikutuksella. Toisin sanoen koehenkilöt pa-

ransivat suoritustekniikoita ja tehokkuuttaan tehtäväradan eri osioissa ja pystyivät siten suo-

riutumaan ajallisesti jopa paremmin, vaikka fyysinen kuormitus kasvoi. Samankaltaisia ha-

vaintoja oli myös Helénin (2017) tutkimuksessa. Oppimisvaikutus tehtäväradalla ei vaikutta-

nut suoriutumiseen kognitiivisessa testissä.  

Sylkinäytteistä havaittiin, että α-amylaasin määrä kasvaa selkeästi rasituksessa (vrt. Papacosta 

& Nassis 2011). Kortisolitason muutokset eivät olleet yhtä selkeät, joskin mittauspisteissä 3 ja 

5 kortisolitasot olivat selkeästi koholla. Tulosten perusteella voidaan todeta syljen α-

amylaasin olevan herkempi kuormitusmarkkeri. Laktaattitaso nousi ollen korkeimmillaan 

viimeisen fyysistä kuormitusta sisältäneen kierroksen jälkeen. Tulosten perusteella fyysinen 

suoritus oli ainakin osin anaerobinen.  
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Selkeimmät muutokset syljestä mitatuissa markkereissa tapahtuivat lepotason ja kuormituksen 

aloituksen sekä viimeisen kierroksen ja palautumisjakson jälkeisissä mittauksissa. Lyhyen 

aikavälin otannalla näyttäisi, että lyhyitä taukoja sisältävän taistelun aiheuttamat akuutit fysio-

logiset muutokset palautuvat lähelle lepotasoa noin puolen tunnin palauttavan jakson aikana.  

Sotilailla hyvän fyysisen kunnon merkitys on useissa tutkimuksissa todettu olevan keskeisessä 

roolissa sotilastehtävistä suoriutumisen osalta. Kognitiivinen toimintakyky on tärkeä osa ko-

konaisuutta. Hyvän fyysisen kunnon vaikutus tarkkaavaisuuteen tai kognitiiviseen toiminta-

kykyyn näyttää olevan positiivinen. Vaikka hyvä fyysinen kunto ei parantaisi kognitiivista 

toimintakykyä, on sillä negatiivisia vaikutuksia estävä ominaisuus. Hyvä fyysinen kunto aut-

taa taistelijaa ylläpitämään tarkkaavaisuutta kuormituksen alaisena tai kuormituksen kumuloi-

tuessa. Lisäksi hyväkuntoiset palautuvat kuormituksesta nopeammin.  

Sylkinäytteiden kuivuuksille ei ole yksiselitteistä syytä. Koehenkilöille näytettiin esimerkki-

suoritus ja heillä oli kirjalliset ohjeet sylkinäytteenottopaikalla. Voi olla, että osa piti Salivette 

-tuppoa väärässä paikassa suussa (esim. huulten välissä) tai yksinkertaisesti liian vähän aikaa, 

jolloin sylkeä ei ehtinyt imeytymään tuppoon riittävästi. Suurempi otanta olisi parantanut syl-

kinäytteistä tehdyn analyysin luotettavuutta merkittävästi. 

Interventiotutkimuksissa otoskoko vaihtelee suuresti. Tässä tutkimuksessa koehenkilöitä oli 

19. Vaikka saatu data olikin hyvää ja monipuolista, tilastollisissa analyyseissä juuri pienehkö 

n aiheutti epävarmuustekijöitä. Osassa analyyseistä (mm. korrelaatio- ja regressioanalyysit) 

tulosten yleistettävyys ei ole täysin mahdollista pienen otoskoon takia. Tämä osaltaan heiken-

tää näiden analyysien luotettavuutta. Analyysit vaativat tuloksilta tiettyä kontrastia, eli tulok-

sissa koehenkilöiden välillä on oltava eroavaisuuksia. Muissa mitattavissa kohteissa tulosten 

vaihtelua oli selkeästi. SART -testin tuloksissa mitatut erot olivat yksilöiden välillä pääosin 

pieniä. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitu validiteetti, toistettavuus, tulosten tul-

kinta ja turvallisuus. Validiteetin osalta tutkimusta voidaan pitää hyvänä, sillä valitut mene-

telmät ja mittarit ovat kansainvälisesti tunnustettuja, tutkittuja ja luotettavina pidettyjä. Tut-

kimusaineistolla saatiin vastattua tutkimuskysymyksiin, joten tutkimus mittasi sitä, mitä sen 

pitikin.  
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Negatiivisesti luotettavuuteen vaikuttaa tilastojen näkökulmasta edellä mainittu pieni otosko-

ko, puutteet sylkinäytteissä sekä muutamalla henkilöllä esiintyneet haasteet Polarin sykevyön 

kanssa. Maksimisykkeet tallentuivat hyvin, mutta haasteita oli keskisykkeen mittauksissa 

muutamalla taistelijalla. Selkeästi virheelliset keskisyketiedot siivottiin varsinaisesta analyy-

sistä pois. Syy sykevyön tallentamiin epärelevantteihin arvoihin voi löytyä tehtäväsimulaa-

tioradan luonteesta. Syöksyt, ryömiminen tai evakuoiminen taisteluvarustuksessa ovat suori-

tuksia, jotka saattavat liikutella sykevyötä. 

Tutkimuksen vaiheet ja tehdyt toimenpiteet on raportoitu riittävällä tarkkuudella. Tutkimuk-

sen aineisto on dokumentoitu ja se säilytetään ohjeistuksen mukaisesti. Edellä mainitun perus-

teella tutkimuksen toistettavuus on hyvällä tasolla. 

Tulosten tulkinnassa on toimittu hyvän tieteen tekemisen sääntöjen mukaan. Tulokset on ra-

portoitu sellaisenaan ja vääristelemättä. Tulkinnat perustuvat pääasiassa tilastolliseen analyy-

siin, jolloin numeroilla on suuri merkitys. Tulosten tulkinnoissa lukijaa on pyydetty huomi-

oimaan tulosten luotettavuuteen vaikuttavat seikat, jos niitä on ilmennyt.  

Tutkimukseen liittyvät mittaukset toteutuivat turvallisesti. Ennen fyysisen suorituskyvyn mit-

tauksia suoritettiin lämmittely ja suoritustekniikat ohjeistettiin ennen suoritusta. Ainoa mak-

simaalinen suoritus oli kevennyshyppy. Tehtäväsimulaatiorata suoritettiin submaksimaalisella 

kuormitustasolla. Yksilön näkökulmasta suoritus oli tällöin paremmin kontrolloitavissa. Näil-

lä toimenpiteillä saatiin pienennettyä loukkaantumisriskiä. Mahdollisia tapaturmia varten tes-

tipaikalla oli ensiapuvälineistö ja vakavammissa tapauksissa olisi tukeuduttu Santahaminan 

terveysasemaan. Sylkinäytteiden osalta turvallisuus huomioitiin antamalla yksityiskohtaiset 

ohjeet näytteen ottamiseksi. Sylkeä sisältäviin Salivette-putkiin ei koskettu, vaan ne olivat 

koehenkilöiden ID -numeroilla merkityissä suljettavissa Minigrip -pusseissa. Sylkinäytteiden 

analyysin suorittivat Jyväskylän yliopiston laboratoriossa työskentelevät ammattilaiset.  

Jatkotutkimusta saman aiheen ympärillä voisi tehdä hieman suuremmalla otannalla ja kogniti-

on eri osa-alueista. Samaa aihetta voisi tutkia suuremmalla otannalla saatujen havaintojen 

varmistamiseksi. Jos fyysisen kuormituksen akuutteja vaikutuksia halutaan havaita, SART -

testin käytettävyyttä tämän kaltaisessa koeasetelmassa on syytä pohtia. Perusteltua olisi sisäl-

lyttää tutkimukseen myös jokin vaihtoehtoinen kognitiivisen suorituskyvyn mittari. 

 



       55  

 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tarkkaavaisuus muuttuu akuutin fyysisen kuormi-

tuksen johdosta. Päälöydöksenä oli, että mittarina käytetty SART -testi ei tällaisessa koease-

telmassa reagoinut riittävästi, jotta tilastollisesti merkitseviä ilmiöitä olisi havaittu. Ihmisen 

kognitio on - etenkin terveillä - varsin vakaa. Erityyppisillä kognitiivisilla testeillä vaikutusta 

olisi voitu saada näkyviin. Kognitiiviset kyvyt ovat sotilaallisessa ympäristössä tärkeitä, ja 

voimakkaat toimintaympäristön aiheuttamat vaihtelut voivat järkyttää mieltä. Ilmiön ympäril-

tä on saatava lisätietoa. 

Subjektiivinen tuntemus NASA-TLX -mittarilla mitattuna tuki hyvin tutkimuksen tavoitteita. 

Sen avulla saatiin hyvä kuva yksilön kokemuksista tehtävän aikana. Mittarin käyttö ei vaadi 

harjaantumista, mutta tutkimuksissa on hyvä tuoda esiin se, mitä suoritetta koehenkilön on 

mittarilla arvioitava.  

Kuormituksen kumulatiivisuus vaikutti koejoukkoon odotetusti niin sylkinäytteiden kuin fyy-

sisen suorituskyvynkin osalta. Tehtäväradan avulla saatiin tuotettua oikean tehtävän kaltainen 

fyysinen stimulaatio ja kuormitus oli riittävän voimakas. Oppimisvaikutus oli selkeästi havait-

tavissa, mutta sillä ei ollut vaikutusta kognitiivisen testin tuloksiin.  

Kun kognitiivisen testin, subjektiivisen tuntemuksen, kuormitusmarkkereiden ja fyysisen 

kunnon yhteyksiä tarkasteltiin, havaittiin kuntotasolla olevan vaikutusta kognitiivisessa testis-

sä suoriutumiseen. Pienen koejoukon takia ilmiö ei jokaisessa analyysissä tullut tilastollisesti 

merkitsevästi esiin, eikä korrelaatio- ja regressioanalyysia voi pitää tilastollisesti täydellisenä. 

Ilmi tulleet yhteydet ja selittävyysasteet olivat kuitenkin voimakkaita, joten asia vaatii lisätut-

kimuksia. 
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Yliluutnantti Tuomas Karsikkaan ProGradu -tutkimuksen liitteet 
 
LIITE 1 

 
Ennakkotietokysely  

"Akuutin fyysisen kuormituksen yhteydet kognitiiviseen toimintaan " -tutkimukseen 

liittyen 

Tässä ennakkotietokyselyssä kartoitetaan taustatekijöitä osallistujista. Vastaa kysymyksiin 

rehellisesti. Tiedot käsitellään tutkimuksessa nimettöminä ja alkuperäinen materiaali jää aino-

astaan tutkijan käyttöön.  

 

Lue kysymykset huolellisesti ja rastita valitsemasi vastausvaihtoehto selkeästi. Avoimissa 

vaihtoehdoissa kirjaa vastauksesi selkeällä käsialalla. 

 

ID Nro ___________________ 

1. Sukupuoli  □nainen □mies □muu 
2. Syntymäaika ___________________________ 

3. Pituus (cm) _____ cm 

4. Paino (kg)  _____ kg 

5. Edellisten Puolustusvoimien kuntotestien tulokset 

 Vauhditon pituushyppy  _____ cm 

 Vatsarutistus   _____ toistoa/1min 

 Etunojapunnerrus  _____ toistoa/1min 

 Kestävyystesti (Cooper)  _____ m/12min 

 

Liikunta-aktiivisuus. Ajattele kolmea viime kuukautta ja ota huomioon sellainen vapaa-ajan 

fyysinen rasitus, joka on kestänyt kerrallaan vähintään 20 minuuttia. Liikunta on ripeää ja 

reipasta, kun se aiheuttaa ainakin jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä. 

 

6. Liikun hengästyen ja hikoillen keskimäärin (viikon aikana) 

 □ En harrasta liikuntaa vapaa-ajallani 

 □ 1 kerran viikossa 

 □ 2 kertaa viikossa 

 □ 3 kertaa viikossa 

 □ 4 kertaa viikossa 



   

 □ 5 kertaa viikossa 

 □ 6 kertaa viikossa 

 □ 7 kertaa tai useammin 

 

 

7. Minkä tyyppistä liikuntaa harrastat?  

Ajattele kolmea viime kuukautta ja ota huomioon sellainen vapaa-ajan fyysinen rasitus, joka 

on kestänyt kerrallaan vähintään 20 minuuttia. 

 □ kestävyysliikunta (esim. kävely, juoksu, pyöräily, hiihto) 

 □ voimaharjoittelu (esim. punttisali, CrossFit, kahvakuula) 

 □ joukkuepelit (esim. jalkapallo, jääkiekko, salibandy) 

 □ yksilö-/taitolajit (esim. frisbeegolf, golf, tennis) 

 □ jotain muuta; ___________________________ 

 

8. Kuinka monta kertaa keskimäärin viikossa harrastat kestävyystyyppistä liikuntaa?  
Ajattele kolmea viime kuukautta 

 □ En harrasta kestävyystyyppistä liikuntaa 

 □ 1 kerran viikossa 

 □ 2 kertaa viikossa 

 □ 3 kertaa viikossa 

 □ 4 kertaa viikossa 

 □ 5 kertaa viikossa 

 □ 6 kertaa viikossa 

 □ 7 kertaa tai useammin 

 

9. Kuinka monta kertaa keskimäärin viikossa harrastat lihasvoimaa kehittävää liikun-

taa (esim. kuntosaliharjoittelu, kuntopiiri)?  
Ajattele kolmea viime kuukautta 

 □ En harrasta lihasvoimaa kehittävää liikuntaa 

 □ 1 kerran viikossa 

 □ 2 kertaa viikossa 

 □ 3 kertaa viikossa 

 □ 4 kertaa viikossa 

 □ 5 kertaa viikossa 

 □ 6 kertaa viikossa 



   

 □ 7 kertaa tai useammin 

 

Nikotiinituotteet 

10. Tupakointi ja nikotiinivalmisteiden käyttö 

 10.1 Olen kokeillut tupakkatuotteita □kyllä □en 

 10.2 Käytän nuuskaa  □kyllä □en 

 Jos vastasit kyllä, kuinka paljon käytät (annosta/päivä) _____ 

 10.3 Tupakoin   □kyllä □en 

 Jos vastasit kyllä, kuinka paljon poltat (savuketta/päivä) _____ 

 

 

Nukkumistottumukset  

11. Kuinka monta tuntia keskimäärin nukut vuorokaudessa? 

 □ 5 tuntia tai alle 

 □ keskimäärin 6 tuntia 

 □ keskimäärin 7 tuntia 

 □ keskimäärin 8 tuntia 

 □ keskimäärin 9 tuntia 

 □ keskimäärin 10 tuntia tai enemmän 

 

 

12. Koulutustausta 

 Ennen varusmiespalvelusta olen suorittanut 

 □ peruskoulu 

 □ ammattikoulu 

 □ kaksoistutkinto (ammattikoulu + lukio) 

 □ lukio 

 □ alempi korkeakoulututkinto 

 □ ylempi korkeakoulututkinto 

 □ jokin muu, mikä ______ 
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LIITE 2 

 
NASA-TLX -kysely 

 
 

 

1. Oliko tehtävä helppo ja yksinkertainen vai vaativa ja monimutkainen.  

Kuinka paljon tehtävä vaati päätöksentekoa, ajattelua, etsimistä, muistamista,  

laskemista jne.? 

 
HENKINEN VAATIMUSTASO  

VÄHÄN 
                                          

PALJON 
                                          

 

2. Kuinka paljon tehtävä vaati fyysistä toimintaa esim. kantamista, liikkumista jne.? 

FYYSINEN VAATIMUSTASO 

VÄHÄN 
                                          

PALJON 
                                          

 

3. Oliko tehtävä hidas-, sopiva- vai nopearytminen? 

 
AJALLINEN VAATIMUSTASO 

HIDAS 
                                          

NOPEA 
                                          

 

4. Kuinka hyvin mielestäsi suoriuduit tehtävästä? 

 
SUORITUS 

HYVIN 
                                          

HEIKOSTI 
                                          

 

5. Kuinka paljon sinun täytyi ponnistella henkisesti ja fyysisesti suorituksen aikana? 

 
PONNISTELU 

VÄHÄN 
                                          

PALJON 
                                          

 

6. Olitko rasittunut ja turhautunut vai rentoutunut ja tyytyväinen tehtävän aikana? 

TURHAUTUMINEN 

VÄHÄN 
                                          

PALJON 
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Yleisjärjestelyt mittauspäivää edeltävänä iltana 

 

 

 
 

Sylkinäytteiden otto sekä tulosten kirjaus 
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Varustus 
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Palautumisjakson jälkeinen SART -testi käynnissä 
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Taistelijan evakuointi tehtäväsimulaatioradalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


