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Kuva: Sirkka Rissanen



Johdanto
• Suomalainen sotilas koulutetaan taistelemaan 

talvisissa oloissa

• Kylmyys on merkittävä toimintaa rajoittava 
tekijä

• Sotilaan toimintakyvyn säilyminen 
vaihtelevissa lämpö- ja fyysisen rasituksen 
oloissa vaatii olosuhteissa toimivia varusteita 
ja vaatetusjärjestelmiä

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset olosuhteisiin 
talvella
• Kosteus, pimeys, lumen vähyys Kuva: Sirkka Rissanen
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Lämmön-
tuotanto
110 – 1300 W

ilman lämpötila
säteilylämpötila

tuuli
kosteus

Lämmöneristävyys

Lämpötasapaino

Lämpötasapainon osatekijät



Lämpötasapaino sotaharjoituksissa
• Talvinen sotaharjoitus (12 vrk) (Rintamäki ym. 2007)

• Iholämpötilan lasku suorituskykyä heikentävälle tasolle (28 - 31 °C)

• Tuuli ja vaatetuksen kostuminen lisäävät jäähtymistä
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Eniten paleleva kehon osa Välikysely Loppukysely

Kädet ja sormet 66 % (177) 76 % (208)
Jalat ja varpaat 36 % (96) 27 % (73)
Kasvot ja korvat 7 % (19) 5 % (12)
Vartalo 10 % (26) 7 % (20)



Sotilaan lämpötasapaino kylmässä
• Hiihtomarssi 3-4 vrk lämpötilassa -18 - -4 °C (Castellani ym. 2017)
• Elimistön sisälämpötila hiihdossa 37,5 - 38,0 °C

levossa 36,0 – 36,5 °C

• Sormet hiihdossa 32 – 35 °C; 

levossa 15 °C, alimmillaan 6 - 10 °C

Fyysisen rasituksen aikana lämpötasapaino säilyy, 
levossa keho jäähtyy epämukavuusalueelle vaikuttaen 
heikentävästi koettuun suorituskykyyn

• Uni- ja energiavaje maastoharjoituksessa 
• Castellani ym. 2003

• Sisälämpötila alenee nopeammin
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Castellani et al. (2017) 6:2 Cardiovascular
and thermal strain during 3–4 days of a metabolically
demanding cold-weather military operation



Sormet ja kädet jäähtyvät 
Rintamäki ym., 2004 Finger temperatures during military
field training at 0 - -29 °C

• Alle -20 °C lämpötiloissa jäähtyminen 
• Sorminäppäryyden heikkeneminen < 13 °C sormen 

lämpötilassa

• eri lämpötiloissa: 20 – 69 % ajasta käden 
toimintakyky heikentynyt

• Kylmätuntemus sormen lämpötilassa 11,6 °C

• jolloin myös suorituskyky selvästi heikkenee

• Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa elimistön 
sisälämpötilaan  sormen lämpötilaan
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Paleltumat
• Ruotsalaisten (Carlsson ym. 2016) pitkäkestoisen seurantajakson aikana,
• kymmenen sotilasta ilmoitti kylmävaurioista, joista kahdella käsissä, kahdella jaloissa, 

neljällä käsissä ja jaloissa sekä kahdella kasvoissa/poskissa

• Maastoharjoituksessa (Rintamäki ym. 2007) kartoitettiin kyselyllä palveluksessa 
syntyneitä paleltumia. 
• 3 % vähintään rakkula-asteisen paleltuman ennen harjoitusta 

• taisteluharjoitusviikolla rakkula-asteisesta paleltumasta ilmoitti kyselyssä 2 %

• ampumaharjoitusviikolla 0,3 % vastanneista. 

• nämä eivät johtaneet palvelushelpotuksiin eivätkä hoitokontakteihin.
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Energiatalous
• 12 vrk maastoharjoitus (Rintamäki ym. 2007)

• Painon pudotus noin 1 kg, rasvaprosentti 14,8 %  12,8 %
• Rasvaa kului 857 g - vastaa energiamäärässä 7713 kcal (32,3 MJ)

• Hiihtomarssi 6 - 10 t/vrk (3 - 4 pv) (Castellani ym. 2017)
• 6404 - 6821 kcal/vrk
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Maaston merkitys
Maaston vaikutus kuormittuneisuuteen (Oksa ym. 2006)

• Lihaksiston kuormittuminen 2 - 44 % maksimista

• Verenkiertoelimistön kuormittuminen 51 – 73 % maksimaalisesta 
sykintätaajuudesta

• Energeettinen kuormitus 21 - 58 % VO2maksimista

• Talvi lisää kaikissa maastotyypeissä 
• Lihastasolla 2 - 12% ja hapenkulutuksena 3 - 10%, kohdistuu 

eniten pohkeen ja säären lihaksiin

• Lumen syvyys

• Lisäksi monikerroksinen vaatetus ja kengät lisäävät 3%/lisäkg kohti

Kesä ja talvi

• Tie

• Polku

• Helppo metsä

• Vaikea metsä

• Mäki

• Suo
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Maastoharjoituksen vaikutus suorituskykyyn talvella
12 vrk maastoharjoitus (Rintamäki ym. 2007)

• Ei systemaattista muutosta lihasten maksimaalisessa 
lihasvoimantuotossa

• Lievää sormien kiertovoiman ja jalkojen voimantuoton 
heikentymistä taisteluharjoituksen lopussa

• Seerumin kreatiinikinaasi- ja testosteronitasot osoittivat 
kuormituksen olevan suurinta harjoituksen alkupuolella 

• Seerumin interleukiini-6- ja kilpirauhashormonitasot viittasivat 
kumuloituvaan rasitukseen

• tutkimusjoukon hengitys- ja verenkiertoelimistön 
suorituskyky oli riittävä selviytymään sotaharjoituksesta 
eikä havaittu väsyminen ollut liiallista
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Uuden tehtävän harjoittelulämpötila
• Oksa ym. 2006 

• Sorminäppäryyttä vaativien uusien sotilastehtävien 
harjoittelu ensin lämpimässä sitten kylmässä  

• parantaa suoritusta kylmässä 6 - 28 % verrattuna 
vain lämpimässä tehtyyn harjoitteluun

• Lisäharjoittelu kylmässä tehostaa suorituskykyä 
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Kylmässäkin kuivutaan
• Vaikutus ruokahaluttomuuteen, pitkittyessään ennenaikainen väsymys, 

toimintakyvyn heikkeneminen, ääreisosien verenkierron muutokset

• Cheuvront ym (2005): nestevajaus 3 % painon laskuna:
• Kylmässä (2 °C) ei vaikutusta kehon lämpötiloihin, mutta syke korkeampi

• Vaikutus fyysiseen kestävyyteen vähäinen (3 % heikompi), (lämpimässä 8 %)

• Suomessa asiaa tutkittiin 1994 kadettileirillä 
• 58 %:lla ongelmia: jano, riittämätön juoman saatavuus

• Sotilas kylmässä -hankkeessa 2005 selvitettiin tehostetun 
juomahuoltojärjestelmän toteuttamista ja sen vaikutuksia varusmiesten 
henkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn
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Tehostettu juomahuolto

• Koeryhmälle 2 l/vrk nestettä 2 dl 
annospakkauksissa, lisäksi muu juoma
• Kulutus: 2,2 l/vrk

• Verrokkiryhmä joi oman tuntemuksensa ja 
juoman saatavuuden mukaisesti
• Kulutus 1,3 l/vrk

• Päivittäisten kyselyjen mukaan koeryhmässä
• mieliala, motivaatio ja fyysinen suorituskyky 

koettiin paremmaksi

• fyysinen ja henkinen rasittavuus koettiin 
kevyemmäksi
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Koeryhmä
Verrokkiryhmä



Kylmänsuojaus
M05-malli talvipuku
• Riittävä suojaus kevyessä työssä -13 °C:een asti, pakkaspuvun kanssa -22 °C:een

• Raskaassa työssä -28 °C:een asti

• Vaatetuksen kostuminen (hikoilu) heikentää lämmöneristävyyttä: käyttöalue 3 °C 
lämpimämpi 
• Kyselyn mukaan vaatteet kostuivat päivittäin; teltassa kuivattaminen tärkeää

• Puolet varusmiehistä kuitenkin piti vaatetusta riittämättömänä
• Matala aktiivisuustaso, kostuminen, kantamukset/sirpalesuojaliivi ym. päälle puettavat varusteet 

(ilmakerrosten puristuminen) heikentävät vaatetusjärjestelmän toimivuutta

• Varusmiehet kokivat, että saivat heikosti tietoa pukeutumisesta ja selviytymisestä 
kylmässä
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Yhteenveto
• Sotilaalla lämpötasapaino on riippuvainen fyysisen aktiivisuuden tasosta ja 

vähemmän ympäristön lämpötilasta

• Levossa ja etenkin fyysisen aktiivisuuden jälkeen sisälämpötila voi laskea, mutta 
hypotermiaa ei tutkimuksissa raportoitu.

• Alttiimpia jäähtymiselle ovat sormet, kädet, varpaat ja jalkaterät, joiden 
jäähtyminen aiheuttaa epämukavuutta ja suorituskyvyn laskua 
• Sormien ja käsien kylmäkipua ja valkosormisuutta ja jopa paleltumia esiintyy

• Vaatetuksen märkyys, väsymys, loukkaantuminen, neste- ja energiavaje voivat 
aiheuttaa sotilaan sisäosien lämpötilan laskua kylmässä

• Riittävä nesteytys parantaa  mielialaa ja motivaatiota sekä henkistä ja fyysistä 
suorituskykyä
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Toimenpidesuositukset
• Riittävä ravinto- ja nestemäärän saatavuus

• Kylmässä suoritettavien uusien tehtävien suoritusajan optimoimiseksi kannattaa
• tehtävien harjoittelu tehdä ensin lämpimässä ja riittävän taitotason saavuttamisen 

jälkeen vielä kylmässä

• Vaatetukseen liittyvä käskynjaon ja tiedonvälityksen lisääminen 
maastoharjoituksissa; johtajakoulutuksen kehittäminen

• Varusteiden kehittäminen
• Vaatetuksen kosteuden hallinta, sirpaleliivien vesihöyryn läpäisevyys

• Varusteiden keventäminen
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Tiivistys
Suorituskyvyn täydellinen menettäminen ei maastoharjoituksissa kylmässä ole 
merkittävä riski, jos

• fyysinen aktiivisuus ja vaatetus ovat olosuhteisiin nähden riittävät

• ravinto- ja nestetasapainon ylläpidosta huolehditaan

• ääreisosien suojaaminen alemman aktiivisuustason ja levon aikana huomioidaan
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