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TIIVISTELMÄ 

Puolustusvoimien palkattu henkilöstö muodostaa tärkeän osan Puolustusvoimien suorituskyvystä. Lain 

mukaan ammattisotilaan tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoja ja kuntoa. 

Ammattisotilaiden tulee vuosittain osoittaa fyysisen kunnon olevan tehtävän edellyttämällä tasolla. 

Kuntotestien osa-alueet ovat 12-minuutin juoksutesti, lihaskuntotesti ja uusimpana osatestinä 

taakankantotesti. Taakankantotestin tarkoituksena on mitata anaerobista kestävyyttä, puristusvoimaa ja 

lihashallintaa. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää miten kehonkoostumus ja fyysinen kunto 

ovat yhteydessä taakankantotestistä suoriutumiseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää 

millaisia hormonaalisia ja immunologisia vasteita taakankantotesti aiheuttaa. Lisäksi tavoitteena oli 

arvioida taakankantotestin toistettavuutta. 

Tutkimukseen osallistui 17 vapaaehtoista opiskelijaa sotatieteiden maisterikurssi 10:ltä (29 ± 1 vuotta, 

180,8 ± 7,1 cm, 86,7 ± 12,0 kg). Koehenkilöt suorittivat taakankantotestin yhden kerran. Tätä tulosta 

käytettiin tilastollisissa menetelmissä. Testin yhteydessä mitattiin sykettä 15 sekunnin välein ja 

puristusvoima mitattiin ennen ja jälkeen kummastakin kädestä. Sylkinäyte otettiin ennen testiä, 

välittömästi testin jälkeen ja 10 minuuttia testin jälkeen. Koehenkilöiltä mitattiin kehonkoostumusta 

(pituus, paino, rasvaton massa, rasvamassa, rasvaprosentti ja vyötärönympärys) sekä fyysisen kunnon 

osa-alueita. Fyysiset testit olivat 12-minuutin juoksutesti ja Puolustusvoimien lihaskuntotesti. 

Lihaskuntotestiin kuuluvat vauhditon pituushyppy, 60s istumaannousu ja 60s etunojapunnerrus. Lisäksi 

koehenkilöiltä mitattiin ala- ja yläraajojen isometristä maksimivoimaa sekä anaerobista tehoa 30s 

hyppytestillä. Testin toistettavuuden mittauksiin osallistui 11 henkilöä, joista osa oli samoja kuin 

fyysisen kunnon testeissä. Tilastollisina menetelminä käytettiin Pearsonin korrelaatioanalyysiä, 

regressioanalyysiä, riippuvien otosten t-testiä sekä toistomittausten varianssianalyysiä. 

Voimakkaimmat yhteydet taakankantotestin tulokseen olivat LCI:llä (Load Carriage Index) eli kehon 

rasvattoman massan suhteella rasvamassaan + taakan massaan (R² = 0.318, p < 0,05) ja pituudella (R² = 

0,539, p < 0,05).  Regressioanalyysi selitti taakankantotestin tulosta LCI:llä (R² = 0,57, p < 0,05). 

Fyysisellä kunnolla ei havaittu olevan yhteyttä taakankantotestin tuloksen kanssa. Merkittävimmät 

taakankantotestin aiheuttamat hormonaaliset ja immunologiset muutokset olivat DHEA-S-, alfa-

amylaasi-, immunoglobuliini A- ja laktaattipitoisuuksien nousu. Laktaattipitoisuudet olivat 

huomattavasti korkeampia 10 minuuttia testin jälkeen, kuin välittömästi testin jälkeen. Kortisolipitoisuus 

nousi 10 minuuttia testin jälkeen ja testosteronipitoisuus nousi välittömästi testin jälkeen, mutta ei 

noussut lisää enää 10 minuutin kuluttua. Taakankantotestin toistettavuutta testattaessa tulokset paranivat 

merkitsevästi suorituskertojen välillä.  

Tutkimustulosten perusteella rasvattoman massan suhteella kannettavaan ylimääräiseen massaan on 

suuri merkitys taakankantotestissä menestymiseen. Sylkinäytteiden hormonaaliset ja immunologiset 

muutokset viittaavat taakankantotestin aiheuttavan melko suurta fyysistä kuormitusta. Taakankantotestiä 

ei voida pitää luotettavasti toistettavana testinä merkittävän oppimisvaikutuksen takia. Testin 

käyttämistä anaerobisen kestävyyden mittarina vaatii lisätutkimuksia. Testin säilyttämistä osana 

Puolustusvoimien kuntotestejä tulee tarkastella. 

AVAINSANAT 

taakankanto, kuntotesti, anaerobinen, kehonkoostumus, fyysinen kunto, toistettavuus, sotilas 
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TAAKANKANTOTESTIN FYSIOLOGISET VAATIMUKSET 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Varusmiesten, reserviläisten ja Puolustusvoimien henkilökunnan fyysisellä toimintakyvyllä 

on suuri merkitys Suomen maanpuolustusjärjestelmässä. Henkilöstön kenttäkelpoisuuden ja 

työkyvyn perusteina ovat tehtäväkohtaiset minimivaatimukset. Lisäksi laki Puolustusvoimista 

edellyttää, että ammattisotilaiden on ylläpidettävä sotilaan perustaitoja sekä fyysistä kuntoa. 

Sotilaan työtehtävät sisältävät edelleen runsaasti kantamista ja nostamista. Pitkäkestoisten ja 

hitaiden siirtymisten sijaan taistelukentällä vaaditaan yhä enemmän lyhytkestoista, anaerobis-

ta suorituskykyä. Hyvä fyysinen kunto auttaa sotilasta säilyttämään toimintakykynsä vaativis-

sakin olosuhteissa. Lisäksi kannettava lisäkuorma saattaa olla jopa 50–100 prosenttia sotilaan 

kehonpainosta, tehtävästä riippuen 25–65 kilogrammaa. (Kyröläinen ym., 2021, s. 11–12.) 

Sotilaan tulee pystyä kantamaan useita varusteita ja tarvikkeita sotilaskoulutuksessa ja  

-operaatioissa. Historiallisesti tarkasteltuna kannettavan kuorman määrä on noussut runsaasti 

1700-luvulta lähtien. Toisaalta samalla ihmisten pituus ja lihasmassa ovat kasvaneet, mikä 

helpottaa kuorman kantamista. (Knapik ym. 2004.) Kuvassa 1 on esitetty kannettavan kuor-

man muutos antiikin ajoilta 2000-luvulle.  

  

Kuva 1. Marssien aikana kannettavan taakan painon kehitys (Knapik ym. 2004). 
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Kuorman kantaminen on ratkaiseva osa sotilaan suorituskykyä operaatioiden aikana. 

Kuorman määrän optimointi ja väsymisen minimointi voivat olla olennaisia tekijöitä 

tehtävässä menestymiseen.  Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen armeija on 

kiinnittänyt aikaisempaa enemmän huomiota taakan kantamiseen. Suositusten mukaan 

kannettavan painon taistelukosketuksessa tulisi olla maksimissaan 30% kehon painosta. 

Marssien aikana painon tulisi olla maksimissaan 45% kehon painosta. Joissakin tilanteissa 

kannettavan kuorman paino voi olla jopa 46–70% kehon painosta. Kannettavan kuorman takia 

hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä biomekaniikan taloudellisuus on tärkeässä roolissa. 

(Boffey ym., 2019.)     

Puolustusvoimien kuntotestit kokivat merkittävän uudistuksen vuoden 2020 alussa kun uu-

deksi osatestiksi tuli taakankantotesti. Taakankantotestin tarkoituksena on mitata anaerobista 

kestävyyttä, puristusvoimaa ja lihashallintaa. Taakankantotestissä kannetaan kummassakin 

kädessä 20kg:n kahvakuulaa 90 sekunnin ajan kahdeksikon muotoista rataa. Kartioiden väli-

nen etäisyys on 5 metriä. Aikaisemmin fyysisiä ominaisuuksia on mitattu vain kestävyys- ja 

lihaskuntotestillä.  

Vastaava testi on käytössä esimerkiksi Iso-Britannian armeijassa, jossa kuntotestien yhtenä 

osasuorituksena on kahden vedellä täytetyn kanisterin kantaminen 240 metrin matka. Matka 

tulee suorittaa 4 minuutissa. (Iso-Britannian asevoimat, 2022.) 

Beck ym. (2015) totesivat tutkimuksessaan, että taakankantotesti simuloi hyvin potilaan kan-

tamista paareilla. Kyky kantaa potilasta paareilla saattaa joissakin taistelukentän tilanteissa 

olla tärkeä taistelijan selviytymisen kannalta. 22kg painoisten jerrykannujen kantaminen selit-

tää paremmin kykyä kantaa 90,4 kuormaa 4 hengen paareilla, kuin 15kg painoisten jerrykan-

nujen kantaminen.   

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää miten kehonkoostumus ja fyysinen kunto ovat 

yhteydessä taakankantotestistä suoriutumiseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää 

millaisia hormonaalisia ja immunologisia vasteita taakankantotesti aiheuttaa. Lisäksi tavoit-

teena on arvioida taakankantotestin toistettavuutta sekä pohtia testin soveltuvuutta anaerobi-

sen kestävyyden mittariksi. Tutkimuksen näkökulma ja tutkimusasetelma on rajattu fysiologi-

siin muuttujiin. Biomekaniikka saattaa vaikuttaa taakankantotestin suorittamiseen, mutta taa-

kankantotestin tarkoitus ei ole mitata biomekaanisia ominaisuuksia. Tästä syystä biomekaani-

sia mittauksia ei suoritettu, mutta asiaa on käsitelty pohdinnassa. Tutkimus on tärkeä, koska 

tutkimustuloksia voidaan hyödyntää taakankantotestin soveltuvuutta arvioidessa ja Puolustus-

voimien kuntotestauksen kehittämisessä. 
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2. IHMISKEHO JA SEN KUORMITTUMINEN RASITUKSESSA 

 

2.1 Tuki- ja liikuntaelimistö 

 

Ihmisen luuston tehtävänä on toimia elimistön tukirankana, suojata sisäelimiä ja aivoja, sekä 

mahdollistaa liikkuminen. Yhdessä luustolihasten kanssa luut muodostavat ihmisen tuki- ja 

liikuntaelimistön. Aikuisen ihmisen kehossa on noin 200 luuta. Luut ovat liitoksissa toisiin 

luihin, näitä liitoksia tuetaan ligamenteillä eli nivelsiteillä sekä erilaisilla side- ja rustoliitok-

silla. Lihakset ovat kiinnittyneet luihin jänteiden avulla ja näin ollen luut liikkuvat lihaksen 

supistuessa. Luut voidaan jakaa kolmeen osaan: Pitkät luut, eli putkiluut toimivat vipuvarsina 

ja osallistuvat näin ollen liikkeeseen. Lyhyet luut, joita on esimerkiksi nilkoissa ja ranteissa, 

mahdollistavat nivelten joustavat liikkeet. Lisäksi esimerkiksi aivokopan luut, joita sanotaan 

litteiksi luiksi, toimivat suojaavina luina. (Kettunen ym., 2013, s. 68–70.) 

Lihakset muodostavat ihmisestä riippuen noin puolet kehon massasta ja ne osallistuvat asen-

non ylläpitoon, liikkumiseen ja liikkeen tuottamiseen sekä erilaisiin elintoimintoihin. Lihas-

kudos jaetaan luustolihaksiin, sileälihakseen ja sydänlihakseen. Sileälihasta on esimerkiksi 

sisäelinten seinämissä ja karvankohottajalihaksissa. Sileälihasta ei pysty säätelemään tah-

donalaisesti. Sydänlihaskudosta löytyy vain sydämestä ja siihen perustuu sydämen pumppaus-

toiminta. (Kettunen ym., 2013, 93, s. 102–103.) 

Luustolihakset ovat tahdonalaisia lihaksia, jotka koostuvat luustolihassoluista eli luustolihas-

syistä. Lihassyytä ympäröi sarkolemma, eli solukalvo, jonka ympärillä on endomysium eli 

sidekudoskalvo. Lukuisat lihassyyt muodostavat lihassyykimpun, jota ympäröi perimysium. 

Lihas muodostuu lihassyykimpuista, joita pitää kasassa epimysium ja sen päällä vielä peitin-

kalvo, eli fascia. Lisäksi lihaksessa on verisuonia ja hermoja. (Kettunen ym., 2013, s. 94.) 

Kuvassa 2 on esitetty poikkijuovaisen lihaksen rakenne. 
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Kuva 2. Poikkijuovaisen lihaksen rakenne (McArdle ym., 2011, s. 360). 

Poikkijuovainen lihaskudos muodostaa liikkumisen mahdollistamia lihaksia. Ne muodostuvat 

5–50mm pitkistä ja 10–100µm paksuista luustolihassyistä. Lihassolut voivat olla joko nopeita 

tai hitaita. Kukin lihassyy on pituussuuntaisesti täynnä myofibrillejä, jotka koostuvat myofi-

lamenteista. Filamenttien järjestyksestä johtuu lihaksen poikkijuovaisuus. Myofibrillit koos-

tuvat peräkkäin olevista sarkomeereista, jotka ovat noin 2µm pitkiä.  Toistensa lomissa olevia 

filamentteja on kahta erilaista, aktiini- ja myosiinifilamentteja. Hermo-lihasliitoksen kautta 

käskyn saaneet filamentit liukuvat lomittain, jolloin sarkomeerit lyhenevät ja näin ollen lihas 

supistuu. Aktiini- ja myosiinifilamentit eivät lyhene lihaksen supistuessa, vaan myosiiniosien 

päät tarttuvat kemiallisten sidosten avulla aktiiniosien aktiiviseen kohtaan. Tällöin myosiinifi-

lamentit taipuvat ja liikuttavat aktiinia ohitseen.  (Arstila ym., 2014, s. 76–80.) 



       5  

 

Kuva 3. Sarkomeerin rakenne (McArdle ym., 2011, s. 363). 

Poikkijuovaisen lihassolun supistumisen saa aikaan aksonin haaraa pitkin tuleva hermoim-

pulssit, jotka välittyvät lihassoluun hermo-lihasliitoksen kautta. Jokaiseen lihassoluun liittyy 

aksonin haara, jolloin näiden yhtymäkohta näkyy mikroskooppikuvissa pienenä pullistumana 

eli motorisena päätelevynä. Yhden hermosolun aktiopotentiaali voi levitä kaikkiin aksonin 

haaroihin samanaikaisesti, jolloin kaikissa niissä lihassoluissa supistus tapahtuu samanaikai-

sesti. Yhdessä aksonissa voi olla jopa 2000 haaraa. Näin ollen liikehermosolu ja sen hermot-

tamat lihassolut muodostuvat yhden motorisen yksikön. (Arstila ym., 2014, s. 78–79.) 

Sarkomeerien pituus vaikuttaa poikkijuovaisen lihaksen supistusvoimaan. Lihakset ovat te-

hokkaimmillaan sarkomeerien lepopituudessa, eli noin 2,0–2,2µm. Lihaksen supistuessa voi-

makkaasti, vähenee aktiini- ja myosiinifilamenttien mahdollisuus reagoida toistensa kanssa, 

jolloin supistusvoima pienenee. Jos luustolihas joutuu työskentelemään lepopituutta lyhyem-

pänä tai pidempänä voimakkaasti pitkän ajan, sen teho heikkenee ja rasitusvammojen riski 

kasvaa. (Arstila ym., 2014, s. 81.) 
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Motoriseen yksikköön kuuluu lihassyyn lisäksi alfamotoneuroni, eli liikehermosolu. Lihassyy 

ja motorinen yksikkö supistuvat aina kaikki tai ei mitään - periaatteella. Tällöin kaikki yhteen 

motoriseen hermoon liittyvät lihassyyt supistuvat maksimaalisesti ja samaan aikaan. Aktivoi-

tuvien motoristen yksiköiden määrästä riippuu siis lihaksen tuottama voima. Lihassupistus 

vaatii energiaa, joka tuotetaan myosiinin väkäseen sitoutuneen ATP-molekyylin (adenosiini-

trifosfaatti) pilkkoutuessa ADP:ksi (adenosiinidifosfaatiksi) sekä fosfaatiksi. Myosiinin väkä-

nen varastoi tästä vapautuneen energian. (Kettunen ym., 2013, s. 99.)  

Lihasvoimaan vaikuttavat aktivoituvien motoristen yksiköiden lukumäärän lisäksi liikkeen 

nopeus, lihassyiden pituus ennen liikkeen alkua ja lihassyiden laatu. Lihaksen supistusmatka 

eli liikelaajuus riippuu lihaksen pituudesta ja supistusvoima lihaksen paksuudesta. Lihassyitä 

on kahdenlaisia: hitaita ja nopeita ja niiden jakauma riippuu pitkälti perintötekijöistä (Arstila 

ym., 2014, s. 144–145.) Tyypin 1 lihassolut, eli hitaat lihassolut toimivat parhaiten aerobises-

sa energiantuotannossa, jolloin ne ovat hallitsevassa osassa rauhallisessa lihastyössä. Hitaisiin 

lihassoluihin on sitoutunut runsaasti myoglobiinia ja mitokondrioita, minkä takia niitä kutsu-

taan punaisiksi lihassyiksi. Hitaat lihassolut tuottavat energiansa aerobisesti, eli ne polttavat 

ravintoaineita hapen avulla. Niitä sijaitsee runsaasti asentoa ylläpitävissä lihaksissa. (Arstila 

ym., 2014, s. 144; Kettunen ym., 2013, s. 101–102.) 

Nopeat lihassolut, joita on tyyppiä II ja IIB, ovat sopeutuneet anaerobiseen energiantuotan-

toon. Niitä tarvitaan eniten nopeassa ja kovassa lihastyössä. Ne tuottavat ATP:tä glykolyysin 

avulla, jolloin hapanta laktaattia, eli maitohappoa kertyy lihakseen helpommin. (Kettunen 

ym., 2013, s. 102.) Tällöin vetyionien konsentraatio kasvaa, solun pH pienenee, jolloin lihas 

väsyy. Nopeat lihassolut väsyvät hitaita nopeammin. Lisäksi elimistössä on välityypin lihas-

soluja (tyyppi IIA). Ne ovat nopeita, mutta eivät väsy kovinkaan helposti, jolloin ne ovat so-

peutuneet anaerobiseen ja aerobiseen energiantuottoon. Kuitenkin yhteen motoriseen hermoon 

liittyy vain saman tyypin lihassoluja. (Kettunen ym., 2013, s. 102.) 
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2.2. Hengitys- ja verenkiertoelimistö 

 

Verenkierron tehtävänä on kuljettaa soluille ja kudoksille happea. Lisäksi verenkierto huoleh-

tii ravintoaineiden kuljetuksesta elimistöön suoliston kautta. Veri kuljettaa hiilidioksidia ja 

muita kuona-aineita niitä poistaviin tai käsitteleviin elimiin. Veren mukana kulkeutuu myös 

hormoneja. Verenkiertojärjestelmään kuuluvat sydän ja verisuonisto. Verenkiertojärjestelmä 

voidaan jakaa isoon ja pieneen verenkiertoon, eli keuhkoverenkiertoon. Iso verenkierto kuljet-

taa hapekasta verta kaikkialle elimistöön, pieni verenkierto huolehtii hiilidioksidin poistami-

sesta ja vähähappisen veren hapettumisesta keuhkojen kautta. (Laurila & Vierimaa, 2009, s. 

101, 103.) 

Sydän on lihaspumppu, jonka tehtävä on pumpata verta valtioita pitkin elimistöön. Pump-

paustoiminta tapahtuu itsenäisesti sydämen säätelyjärjestelmän ohjaamana. Sydän sijaitsee 

rintaontelossa keuhkojen välitilassa osin rintalastan vasemmalla puolella. Sydän koostuu oi-

keasta eteisestä, oikeasta kammiosta, vasemmasta eteisestä ja vasemmasta kammiosta. Lisäksi 

sydämessä on neljä läppää. Sydänlihas koostuu sydänlihassoluista, jotka ovat lyhyitä ja haa-

rautuneita soluja. Ne ovat kytkeytyneet verkkomaiseksi rakenteeksi. Sydänlihassolut ovat 

rakenteeltaan poikkijuovaisia, kuten luustolihassolutkin. Myös sydänlihassolujen sarkomeerit 

lyhenevät, kun aktiini-ja myosiinifilamentit asettuvat limittäin. Sydänlihaksen toimintaa ei voi 

säädellä tahdonalaisesti. Sympaattinen hermosto sekä adrenaliini ja noradrenaliini kiihdyttävät 

sydämen sykettä. Lisäksi sydämen supistusvoima lisääntyy sympaattisen hermoston vaikutuk-

sesta. Parasympaattinen hermosto sen sijaan hidastaa sydämen sykettä. Sydänlihaksen on ky-

ettävä työskentelemään jatkuvasti, koska elimistö tarvitsee hapekasta verta koko ajan. Sydän-

lihas tarvitsee myös happea, koska sen tarvitsee muodostaa aerobisen energiantuotannon kaut-

ta lisää adenosiinitrifosfaattia yhtä nopeasti kuin sitä kuluu. (Kettunen ym., 2013, s. 103–105, 

141–144.) 

Verenkierron tehtävänä on kuljettaa soluille niiden tarvitseman hapen ja muut energia- sekä 

rakennusaineet. Näitä substraatteja ovat mm. vesi, hiilihydraatit, rasvat, aminohapot, peptidit 

ja valkuaisaineet. Paluukuljetuksessa verenkierot kuljettaa soluista pois hiilidioksidia ja muita 

kuona-aineita. Elintärkeiden toimintojen lisäksi verenkierto kuljettaa hormoneja ja muita vä-

littäjäaineita kohdesolujen reseptoreihin. Eri elinten ja kudosten verenkierto vaihtelee paljon 

eri tilanteissa. Levossa sydämen minuuttitilavuus on pienimmillään ja verta ohjautuu välttä-

mättömiin toimintoihin, kuten aivoihin, keuhkoihin ja sisäelimiin. Kovassa rasituksessa lihas-

kudosten hapentarve kasvaa, ja suurin osa verestä ohjautuu luustolihaksiin. (Kettunen ym., 

2013, s. 139–140, 174.) 
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Lihasten ollessa lepotilassa, niiden hapentarve on melko vähäinen. Lihasten verenvirtaus on 

noin 3–4 millilitraa 100 kudosgramma kohden. Kuormituksessa verenkierto lihaksessa voi 

kasvaa jopa 20-kertaiseksi, jolloin sydämen minuuttivolyymi kasvaa samalla noin viisinker-

taiseksi. Lihastyö on voimakkain sydämen minuuttitilavuutta lisäävä tekijä. Lihassupistuksen 

aikana verisuonet joutuvat voimakkaan ulkoisen supistuksen eli kompression kohteeksi, jol-

loin lihassupistukset pysäyttävät verenvirtauksen ja virtaus on mahdollista vain lihassupistus-

ten välisinä aikoina. Voimakkaassa rasituksessa kapillaarit avautuvat, jolloin virtausvastus 

vähenee ja verenvirtaus lihakseen lisääntyy. Luustolihasten verisuoniin vaikuttaa myös her-

mostollinen säätely, koska sympaattinen aktivaatio supistaa verisuonia ja vähentää verenvir-

tausta. (Kettunen ym., 2013, s. 174.) 

Hengityselinjärjestelmä koostuu ylemmistä ja alemmista hengitysteistä sekä hengityslihaksis-

ta. Ylempiin hengitysteihin kuuluvat nenäontelo, nenänielu, nielu ja kurkunpää. Levossa il-

man virtaus kulkee nenän, kuormituksen kasvaessa myös suuontelon kautta. Alahengitystei-

hin kuuluvat keuhkoputket, niistä haarautuvat putket sekä keuhkorakkulat eli alveolit. Al-

veoleja saattaa olla jopa 300 miljoonaa. Alveolien ja hengitysputkistojen muodostamat keuh-

kot sijaitsevat rintaontelossa parillisena rakenteena. Kumpaakin keuhkoa ympäröi keuhkopus-

si. Hengityslihakset jaetaan sisään- ja uloshengityslihaksiin. Sisäänhengityslihaksia ovat pal-

lea ja ulommat kylkivälilihakset. Sisemmät kylkivälilihakset ovat tärkeimpiä uloshengitysli-

haksia. Osa rintakehän lihaksista ja vatsalihakset toimivat apuhengityslihaksina. (Kettunen 

ym., 2013, s. 196–199.) 

2.3. Energia-aineenvaihdunta 

 

Erilaisten energiantuottotapojen teho ja kapasiteetti ovat tärkeitä fyysiseen suorituskykyyn 

vaikuttavia tekijöitä. Lyhytkestoisissa suorituksissa anaerobinen energiantuottonopeus eli 

anaerobinen teho on ratkaisevaa. Kun suorituksen kesto kasvaa, myös anaerobinen taloudelli-

suus ja maksimaalinen anaerobinen energiantuotto eli anaerobinen kapasiteetti ovat merkityk-

sellisiä. Lisäksi pitkäkestoiset suoritukset edellyttävät hyvää maksimaalista hapenottokykyä ja 

taloudellisuuden sekä energiavarastojen merkitys kasvaa. Lihakset tarvitsevat supistuakseen 

energiaa ja ne saavat sitä adenosiinitrifosfaattiin sitoutuneena energian muodossa. ATP- pitoi-

suudet ovat vähäisiä, jonka takia sitä pitää muodostaa jatkuvasti lisää. Sitä voidaan tuottaa 

kolmella eri päätavalla: kreatiinifosfaattivarastoista, glukoosin ja glykogeenin anaerobisella 

glykolyysillä ja aerobisella pilkkomisella eli Krebsin syksillä ja oksidatiivisella fosforylaatiol-

la, sekä rasvojen pilkkomisella eli beta-oksidaatiolla. (Häkkinen ym., 2004, s. 97.)  
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Lihaksen kreatiinifosfaattivarastot ovat suhteellisen pienet, joten niitä käytetään ATP:n muo-

dostamiseen lyhytkestoisissa suorituksissa. Niiden merkitys on suurin alle 10 sekuntia kestä-

vissä maksimaalisella teholla tehdyissä suorituksissa, kuten 100 metrin juoksussa. ATP:a 

muodostuu samanaikaisesti, myös muiden energiantuottotapojen avulla, joten kreatiinifosfaat-

tivarastot tyhjenevät kokonaan vasta yli 30 sekunnin mittaisessa maksimisuorituksessa. Alak-

tisella kapasiteetilla eli ATP- ja KP- varastoilla on merkitystä myös pidempikestoisissa suori-

tuksissa. Minuutin kestävässä maksimisuorituksessa anaerobisen energiantuoton on arvioitu 

olevan noin 50–70% osuus. Tällöin suurin osa energiasta tuotetaan anaerobisen glykolyysin 

avulla, jolloin laktaatin ja happamuuden kasvaminen lihaksessa ja verenkierrossa aiheuttaa 

väsymistä. (Häkkinen ym., 2004, s. 97–101.) 

Anaerobinen glykolyysi on kemiallisten reaktioiden sarja, jossa glukoosi tai lihakseen varas-

toitunut glykogeeni hapotetaan palorypälehapoksi ja edelleen maitohapoksi. Glykolyysi on 

aerobiseen energiantuottoon verrattuna jopa 2–3 kertaisesti nopeampi tapa tuottaa ATP:a. 

Glykolyysissä vapautuu vain noin 5% glukoosin sisältämästä energiamäärästä, joten elimistö 

tarvitsee muitakin energiantuottotapoja lisätä energiamäärää. Mitokondrioissa palorypälehap-

po muutetaan asetyylikoentsyymi-A:ksi, joka pilkotaan hiilidioksidiksi ja vedyksi Krebsin 

syklissä. Tällöin vetyatomit kyetään hapettamaan oksidatiivisessa fosforylaatiossa, jolloin 

lopputuotteena on vettä ja ATP:a. Aerobinen energiantuotto on taloudellista, koska suuri osa 

palorypälehaposta voidaan käyttää energianmuodotukseen ja vältytään maitohapon muodos-

tamiselta. Aerobinen energiantuotto soveltuu kuitenkin huonosti lyhytkestoiseen maksimaali-

seen suoritukseen, koska ATP:n tuottonopeus on heikko. (Häkkinen ym., 2004, s. 98–99.) 

Rasvavarastojen käyttö energiantuotossa on taloudellista energiamäärän takia, mutta ne sovel-

tuvat heikosti lyhytkestoisen suorituksen energiantuottoon huonon energiantuottonopeuden 

takia. Rasva on varastoitunut triglyseredeinä rasvakudoksiin ja lihaksiin. Triglyseridit hajoa-

vat lipaasientsyymin katalysoimassa reaktiossa glyseroliksi ja rasvahapoiksi. Glyseroli voi-

daan pilkkoa edelleen glykolyysissä ja rasvahappoja β-oksidaatiossa. (Häkkinen ym., 2004, s. 

99.) 
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2.4. Kuormituksen akuutit vaikutukset syljen hormonaalisiin ja immunologisiin muuttujiin 

 

Dehydroepiandrosteroni ja sen sulfaatti eli DHEA-S on lisämunuaisen kuorikerroksen erittä-

mä steroidihormoni. Se metaboloituu nopeasti ja siitä muodostuu pieniä määriä testosteronia 

ja estrogeeneja. (Kettunen ym., 2013, s. 333.) Backhner ym. (2018) havaitsivat DHEA-S-

pitoisuuden nousevan veressä harjoituksen jälkeen. Myös Giannopoulou ym.  (2003) havaitsi-

vat naisille tehdyssä tutkimuksessa saman tuloksen. Toisaalta Heaney ym. (2013) havaitsivat 

vain naisilla tilastollisesti merkitsevän pitoisuuden kasvun harjoituksen jälkeen. Ellingtonin 

ym. (2011) mukaan DHEA-S tasojen mittauksilla voidaan vähentää sotilaiden riskiä kärsiä 

posttraumaattisista stressioireista.  

Syljen alfa-amylaasia erittyy sylkirauhasissa. Sitä erittyy, kun sympaattinen hermosto aktivoi-

tuu. Harjoittelun intensiteetti vaikuttaa alfa-amylaasin eritykseen. Mitä kovempitehoisempi 

harjoitus, sitä enemmän alfa-amylaasia erittyy sylkeen. (Walsh ym., 2011, s. 26.) Alfa-

amylaasin yksi tehtävistä on ruoan sokereiden pilkkominen suussa (Kettunen ym., 2013, s. 

226). Sen pitoisuudet laskevat jyrkästi noin 30 minuuttia heräämisen jälkeen ja nousevat ta-

saisesti päivän aikana (Ali & Nater, 2020). Myös Backes ym. (2015) havaitsivat kovatehoisen 

harjoituksen aiheuttavan akuutisti suurempaa nousua alfa-amylaasipitoisuuksissa kuin kohta-

laisessa rasituksessa. Kortisoliin verrattuna alfa-amylaasi reagoi herkemmin kovatehoiseen 

harjoitteluun. 

Immunoglobuliini A on elimistön vasta-aine. IgA-luokan vasta-aineita erittyy ruoansulatus-

kanavissa ja niiden tehtävä on estää bakteerien ja virusten leviämistä suussa ja ruoansulatus-

kanavissa. (Kettunen ym., 2013, s. 188.)  Allgrove ym. (2008) havaitsivat, että uupumukseen 

asti suoritetussa lyhytkestoisessa kuormituksessa immunoglobuliini A:n eritys kasvaa, vaikka 

syljen erityksen virtausnopeus ei lisäänny. Gleeson ym. (1999) tutkivat IgA-tasojen vaikutusta 

infektiotaudin riskeihin huippu-uimareilla.  Harjoittelun jälkeiset IgA-tasot eivät korreloineet 

merkittävästi infektioiden kanssa, mutta ne laskivat jokaisen harjoituskerran ja harjoituskuu-

kauden jälkeen. Souzan ym. (2021) mukaan IgA-tasot laskevat akuutisti intervalliharjoittelun 

jälkeen. 

Laktaatti on anaerobisen glykolyysin lopputuote, jota syntyy kovatehoisessa suorituksessa. 

Kovatehoisessa suorituksessa anaerobinen glykolyysi lisääntyy. Glykolyysin lopputuotteena 

syntynyt maitohappo hajoaa lihassolussa laktaatti-ja vetyioneiksi. Kun laktaatti- ja vetyionipi-

toisuudet kasvavat, ne siirtyvät diffuusion ja aktiivisen kuljetuksen avulla solukalvon läpi 

verenkiertoon. (Häkkinen ym., 2004, s. 52.) 
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Laktaatti-ionit saattavat häiritä lihassupistusta, mutta merkittävin lihastyötä haittaava tekijä on 

vetyionien kertymisestä johtuva elimistön happamoituminen. Kun maitohappo hajoaa laktaat-

ti- ja vetyioneiksi, elimistö pyrkii estämään happamoitumista puskuroimalla haitallisia vaiku-

tuksia biokarbonaattien avulla. Vaikka vetyionien puskurointi ja laktaatin poisto tapahtuvatkin 

tehokkaasti, suoritustehon kasvaessa veren laktaattipitoisuus nousee ja pH-luku laskee eli ve-

ren happamuus kasvaa. (Häkkinen ym., 2004, s. 52.) 

Laktaatin noustessa myös ventilaatio kasvaa. Tämä johtuu hiilidioksidin tuoton kasvamisesta. 

Tässä kohtaa elimistön happamuus ei vielä kuitenkaan muutu. Kun suoritustehoa lisätään 

edelleen, laktaatin tuotto ja poistaminen ei enää pysy tasapainossa jolloin laktaattipitoisuus 

yleensä nousee jyrkästi. Samalla ventilaatio ja hiilidioksidin tuotto lisääntyvät nopeammin 

kuin hapenkulutus. Tätä kutsutaan aneaerobiseksi kynnykseksi. (Häkkinen ym., 2004, s. 52.) 

Laktaatti voidaan mitata verestä sormenpäänäytteellä tai sylkinäytteestä. Tekus ym. (2012) 

tutkivat verestä otetun näytteen ja sylkinäytteen korrelaatioita urheilijoilla ja kontrolliryhmäl-

lä. Molemmissa ryhmissä havaittiin tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita. Urheilijoilla kor-

relaatio oli r = 0,511, p < 0.001 ja kontrolliryhmällä r = 0,385, p < 0.001. Tutkimuksessa tes-

taajat suorittivat Åstrandin polkupyöräergometritestin, jonka kesto on 6 minuuttia. Kuvassa 4 

on esitetty urheilijoiden syljen ja veren laktaattiarvot. Laktaattiarvojen havaittiin olevan kor-

keimmillaan minuutti testin suorittamisen jälkeen. 

 

Kuva 4. Urheilijoiden laktaattiarvot syljestä ja verestä mitattuna (Tekus ym., 2012, s. 93). 
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Kortisoli on rasvaliukoinen steroidihormoni. Se vaikuttaa useisiin elintoimintohiin, jotka 

liittyvät stressitilanteesta selviytymiseen. Se estää solujen sokerinottoa, minkä takia se nostaa 

verensokeria ja tarjoaa energiaa käytettäväksi esimerkiksi taistele tai pakene - tilanteessa. 

Lisäksi se toimii insuliinin vastavaikuttajana. Samoin kuin alfa-amylaasilla, kortisolin 

eritykseen vaikuttaa vuorokausirytmi. Alfa-amylaasista poiketen arvot ovat korkeimmillaan 

herätessä ja laskevat päivän aikana. Kortisoli on stressihormoni, jonka eritys kasvaa muun 

muassa kilpailutilanteessa. Kortisolia alkaa erittymään jo ennen stressitilanteen alkamista. 

Tämän aiheuttamaa glukoosipitoisuuden kasvamista voidaan käyttää hyväksi stressitilanteen 

alkaessa. (Kettunen ym., 2013, s. 330–332.) Kortisolin eritys kasvaa kovatehoisessa 

kestävyysuorituksessa ja se saattaa pysyä koholla jopa kahden tunnin ajan. (McArdle ym., 

2011, s. 391). Andersonin ym. (2021) mukaan sylkinäyttestä mitattu kortisoli ei noudata 

samaa vuorokausirytmiä kuin verinäytteestä otettu. Sylkinäytteen pitoisuudet ovat tyypillisesti 

noin 5–10% todellisesta kortisolin määrästä. 

Testosteroni on tärkein mieshormoni, jota tuottavat kivesten välisolut eli Leydigin solut. 

Testosteronin eritystä säätelevät hypotalamus ja aivolisäkkeen etulohko. Testosteronilla on 

anabolinen vaikutus, se lisää voimakkaasti lihasten ja elektrolyyttien aineenvaihduntaa. 

Kovatehoisen voimaharjoittelun jälkeen testosteronitaso nousee. Dote-Monteron ym. (2021) 

mukaan testosteronipitoisuus nousee välittömästi kovatehoisen intervalliharjoituksen jälkeen, 

mutta laskee lepotasolle noin 15–30 minuutin aikana. Testosteronitaso laskee alle lepotason 

60–180 minuuttia harjoituksen päättymisestä. Testosteronitaso säilyy koholla pidempään 

sylkinäytteessä kuin verinäytteessä. Pitkäkestoisessa sotilaallisessa harjoituksessa testostero-

nipitoisuudet voivat vastaavasti laskea jopa 27–49 prosenttia (Kyröläinen ym., 2021, s. 49). 
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3. KUNTOTESTAUS PUOLUSTUSVOIMISSA 

 

3.1. Laki ja normit 

 

Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen päämääränä on tuottaa toimintakykyisiä sotilaita 

poikkeusolojen kokoonpanoihin. Joukkojen on säilytettävä toimintakykynsä viikkojen ajan 

jatkuvassa taistelukosketuksessa sekä kyettävä toimimaan taisteluissa yhtäjaksoisesti useita 

vuorokausia. Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 43§:n mukaisesti ammattisotilaiden 

tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoa ja kuntoa. Lisäksi Puolus-

tusministeriön asetuksen (1253/2007) 14§:ssä säädetään seuraavaa: "Ammattisotilaan perus-

taidot ja kunto arvioidaan säännöllisesti testien ja terveystarkastuksen perusteella. Jos ammat-

tisotilaan perustaidot tai kunto eivät vastaa hänen tehtävänsä asettamia vaatimuksia, hänelle 

voidaan laatia ohjelma perustaitojen parantamiseksi tai kunnon kohottamiseksi." (Pääesikunta 

2021, s. 5.) 

3.2. Kuntotestaus Puolustusvoimissa 

 

Ammattisotilas vastaa itse, että ylläpitää omaa fyysistä toimintakykyään tehtävän edellyttä-

mällä tasolla. Työntekijä tulee ilmoittaa esimiehelleen, jos hänen työ- tai toimintakykynsä on 

rajoittunut kyseisessä työtehtävässä.  Hallintoyksikön tehtäväkokokoonpanotaulukossa määri-

tetään kunkin sotilastehtävän toimintakyvyn taso.  

Taulukko 1. Tehtävien tasot (Pääesikunta 2021, LIITE1, s. 1.) 

Taso Työn sisältö ja luonne 

1 Sisätyö, kevyt toimistotyö, kuljettajatyö, pääasiassa istumista. 

2 Sisä- ja ulkotyön yhdistelmä, vaihteleva kuormitus yhtäjaksoisesti enintään 2–4 h. 

Kriisinhallinnan esikuntatehtävät. 

3 Ulkotyö, jatkuva kuormitus yhtäjaksoisesti yli 4 h. 

Perusyksiköiden kouluttajatehtävät. 

Kriisinhallinnan operatiiviset tehtävät. 

4 Ulkotyö, raskas kuormitus (taisteluvarustus) yhtäjaksoisesti yli 8 h.  

Tiedustelukoulutus, valmiusyksikkötyöskentely. 

5 Fyysisesti erittäin vaativat tehtävät. Erikoisjoukkotoiminta. 
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Kuva 5: Ammattisotilaiden tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ja tavoitteet 

(Pääesikunta 2021, LIITE1, s. 2). 

Vuonna 2020 henkilökunnan kuntotestiin tuli uutena osana taakankantotesti. Testi voidaan 

suorittaa esimerkiksi lihaskuntotestin yhteydessä, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä päi-

vänä. Taakankantotestin tarkoituksena on arvioida anaerobista kestävyyttä, puristusvoimaa ja 

lihashallintaa (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 10). Aikaisemmin taakankantotestin minimitulos 

jokaisella vaatimustasolla oli 100m, mutta se muuttui 1.1.2022 alkaen nykyiseen muotoon. 

Koehenkilö kantaa kahta 20 kilon kahvakuulaa roikottaen, yksi kummassakin kädessä, kah-

deksikon muotoista rataa. Rata tulee merkata muovikartioilla tai vastaavilla. Kartioiden väli-

nen etäisyys on 5 metriä, jolloin yhden kierroksen laskennallinen matka on 10 metriä. Lähtö-

asento on seisoma-asento kahvakuulat käsissä. Testin tulos on mahdollisimman pitkä kuljettu 

matka metreinä 90 sekunnin aikana. Tauot ovat testin aikana sallittuja. (Pääesikunta 2021, 

LIITE4, s. 10.) 
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Kuva 6. Esimerkki testijärjestelyistä ja suoritustavasta (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 10).  

Käytettävien kahvakuulien on oltava Suomen painonnostoliiton kahvakuulaurheilun kilpailu-

sääntöjen mukaiset. Vaatimuksena ovat: korkeus 280mm, halkaisija 210mm ja kahvan halkai-

sija 35mm. Kuulia pitää kantaa paljain käsin ilman apuvälineitä, eikä käsiin tai kahvoihin saa 

kiinnittää pitoa edistäviä aineita tai teippausta. (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 10.) 

12-minuutin juoksutestissä mitataan 12 minuutin aikana juostu matka. Tuloksen perusteella 

voidaan arvioida maksimaalinen aerobinen hapenottokyky. Koehenkilön tulee pyrkiä juokse-

maan tai tarvittaessa kävelemään mahdollisimman pitkä matka terveyden ja oman kunnon 

sallimissa rajoissa. "Kestävyystestejä ei saa järjestää -17 C tai sitä kylmemmissä olosuhteis-

sa. Testin järjestämistä hellesäässä (yli +25 C) on vältettävä." (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 

5.) 

Lihaskuntotestissä suoritetaan vauhditon pituushyppy, istumaannousu ja etunojapunnerrus. 

Testit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä. Istumaannousu- ja etunojapunnerrustestissä 

suoritusaika on 60 sekuntia. Vauhdittomassa pituushypyssä ei ole aikarajaa. Testiliikkeiden 

välillä tulee pitää vähintään viiden minuutin lepoaika. (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 6.) 

Ammattisotilastehtävien fyysisen toimintakyvyn kestävyystestin minimivaatimus on 12 mi-

nuutin juoksutestissä 2000 metriä tai UKK-kävelytestissä saavutettu maksimaalisen hapenot-

tokyvyn arvo 33,4 ml/kg/min. Lihaskuntotestin yhteispistemäärän minimivaatimus on 50 pis-

tettä ja taakankantotestin minimivaatimus on 100 metriä. Lihaskuntotestin pisteet muodostu-

vat seuraavasti: Yksi toisto minuutin istumaannousutestissä ja etunoja- 

punnerrustestissä = 1 piste, vauhdittoman pituushypyn tulos metreinä x 20 = pisteet. (Pää-

esikunta 2021, LIITE1, s. 2.) 
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Esimerkki: 

"Vauhditon pituushyppytulos: 2,33 m  46,6 pistettä (tulos * 20)  

Istumaannousu tulos: 35 toistoa  35 pistettä (1 toisto = 1 piste)  

Etunojapunnerrus tulos: 31 toistoa  31 pistettä (1 toisto = 1 piste)  

Lihaskuntotestin yhteispistemäärä lasketaan täysinä pisteinä ilman pyöristystä: 112 pistettä 

(46+35+31 = 112)". (Pääesikunta 2021, LIITE4, 7.) 

Fyysisen toimintakyvyn taso määräytyy kestävyystestin, lihaskuntotestin ja taakankantotestin 

perusteella, kuitenkin alimman saavutetun luokituksen mukaan. 

Esimerkiksi: 

Kestävyystestin tulos 2350 m  kestävyystaso 2 

Lihaskuntotestin pisteet 112  lihaskuntotaso 4 

Taakankanto 125 m  taso 3 

Fyysisen toimintakyvyn (FYTOKY) taso  2 

(Pääesikunta 2021, LIITE1, s. 2.) 
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4. TAAKANKANNON FYSIOLOGISET VASTEET 

 

4.1. Sotilaan fyysinen toimintakyky 

 

Sodan ja teknologian teknistyessä taistelukenttä on samalla muuttunut haasteellisemmaksi 

fyysisen toimintakyvyn kannalta. Sotilaiden on kyettävä taistelemaan nopeatempoisemmin 

kuin aikaisemmin ja työskentelyolosuhteet ovat vaikeasti ennustettavissa. Toimintaympäristöt 

voivat olla hyvin vaihtelevia. Kuormitustekijöihin ei voi valmistautua, mutta riittävällä fyysi-

sellä toimintakyvyllä tai sen kehittämisellä voidaan vähentää suhteellista kuormitusta. Lisäksi 

hyvä fyysinen toimintakyky edesauttaa myös psyykkistä toimintakykyä. (Kyröläinen ym., 

2020, s. 2.) Sotilaiden kantama kuorma on lisääntynyt 1700-luvulta lähtien merkittävästi. 

Teknologian kehittymisen myötä sotilaalla on mukanaan yhä enemmän laitteita, suojavarus-

teita ja tulivoimaa. Fyysisellä harjoittelulla, johon sisältyy aerobista kestävyysharjoittelua, 

voimaharjoittelua ja marssimista, voidaan kehittää jalan suoritetun marssin nopeutta ja tehok-

kuutta. Lisäksi energiankulutus lisääntyy merkittävästi kantamusten painon kasvaessa. Kuor-

man ominaisuudet vaikuttavat kuorman kantamistapaan. Apuvälineet ovat hyödyllisiä, kuten 

selkäreppu hyvillä olkahihnoilla varustettuna (Knapik ym., 2004, s. 1.) 

 

Sotilaan fyysisen kunnon tulisi olla riittävän korkealla tasolla jo ennen taisteluiden alkamista, 

sillä taistelutilanteessa ei ole aikaa fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen. Kestävyyskunnon 

kehittämisen lisäksi sotilaan tulisi kehittää myös voima- ja nopeusominaisuuksia. Hyvä kestä-

vyyskunto mahdollistaa sotilaan jaksamisen pidempään, jolloin hän myös väsyy hitaammin. 

Lisäksi hyvällä kestävyyskunnolla saavutetaan suurempi suorituskykyreservi. Voimaharjoitte-

lu saattaa myös kehittää kestävyyskuntoa. Alaraajojen räjähtävän voimantuoton, kehon rasvat-

toman massan ja anaerobisen tehon sekä kestävyyskunnon on todettu olevan yhteydessä me-

nestykseen taistelukentällä. Sotilaan fyysisen toimintakyvyn kehittäminen vaatii optimoitua 

yhdistettyä kestävyys-ja voimaharjoittelua. (Kyröläinen ym. 2021, 52–53.) 

 

4.2. Aikaisemmat tutkimukset 

 

Haavoittuneiden hätäsiirto ilman apuvälineitä on tutkittu huomattavasti enemmän kuin paa-

reilla kantamista. Taistelutilanteessa ei välttämättä ole aikaa rakentaa tilapäisvälineistä paare-

ja. Lisäksi paarien käyttäminen sitoo vähintään kaksi ihmistä evakuointi suoritukseen, verrat-

tuna hätäsiirtoon jonka pystyy yksi ihminen suorittamaan. 
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Mussalo (2019) tutki kykyä suorittaa haavoittuneen hätäsiirto ennen ja jälkeen 20-tuntia kes-

tävän sotilaallisen harjoituksen. hän havaitsi, että suorituskykyyn ennen rasitusta olivat yhtey-

dessä anaerobinen kapasiteetti (r = -0,84; p ≤ 0,001), rasvaton massa (r = -0,78; p ≤ 0,001) 

sekä maksimivoimaominaisuudet (r = -0,62−0,72; p ≤ 0,001). Harjoituksen jälkeen hätäsiir-

rossa menestymistä selittivät parhaiten aerobinen kapasiteetti (r = -0,69; p ≤ 0,01) sekä rasva-

ton massa (r = -0,61; p ≤ 0,01) ja jalkojen maksimivoima (r = -0,54; p ≤ 0,05). 

 

Beckin ym. (2017) mukaan koko vartalon, olkavarren, kyynärvarren ja jalkojen rasvattoman 

massa näyttää olevan yhteydessä suorituskykyyn taakankantotehtävissä. Näistä merkittävin 

ominaisuus oli jalkojen rasvattoman massan määrä. Beck ym. (2014) totesivat, että suurempi 

kehon massa, pituus sekä kyynärvarren luun ja lihasten poikkipinta-ala, jalkojen voima sekä 

selän ja jalkojen isometrinen voima olivat yhteydessä kykyyn kantaa paareja pidempään. Tä-

mä suorituskyky ei kuitenkaan vaikuttanut kantotehtävän jälkeiseen suorituskykyyn. Knapik 

ym. (2010) totesivat, että paarien kuorman siirtäminen käsiltä olkapäille hihnojen avulla vä-

hentää hengitys-ja verenkiertoelimistön kuormitusta.  

 

Terho (2015) tutki raskaan taakan kantamisen fysiologia vaikutuksia. Hänen tutkimuksessaan 

koehenkilöt suorittivat juoksumatolla kävelytestin 29,5 ja 45 kilogramman taistelu- ja partio-

varustuksessa. Terhon mukaan riittävän suuret ylävartalon voimaominaisuudet ovat merkittä-

vä tekijä taakankantotehtävässä onnistumiseen. Lisäksi maksimaalista hapenottokykyä tarvi-

taan kannettaessa taakkaa lähellä maksimaalista suorituskykyä. Hänen mukaansa kehonpai-

nolla ei ole suoritusta heikentävää vaikutusta, vaan riittävä rasvaton massa näyttäisi paranta-

van taakankantokykyä.  

 

Kokko (2008) totesi myös maksimaalisen hapenottokyvyn olevan tärkeä tekijä kaupunkijää-

käreiden fyysisessä toimintakyvyssä. Kokko tutki taisteluvarustuksien fyysistä kuormittavuut-

ta. Lisäksi hän havaitsi kehonpainon sekä alaraajojen ja vatsalihasten voimaominaisuuksien 

olevan yhteydessä hyvään suorituskykyyn.  

 

Knapik ym. (2004) tutkivat taakan kantamistapojen biomekaanisia ja fysiologisia vaikutuksia. 

Tutkimuksessa vertailtiin erilaisia kantamistapoja sekä kuorman paikan vaikutusta. Esimer-

kiksi jokainen lisätty kilogramma jaloissa lisäsi energiankulutusta 7–10%, kun taas lantiolle 

lisätty paino lisäsi kulutusta 4% per kilogramma. Myös käsissä kantaminen lisäsi energianku-

lutusta verrattuna keskivartalon varaan asetettuun kantamukseen. Lisäksi se tuottaa suurem-

paa rasitusta sydämelle ja verenkiertoelimistölle.  
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Winwoodin ym. (2015) mukaan farmarikävely tuottaa huomattavasti suurempia hetkittäisiä 

huippuvoimia, lyhyempiä askelpituuksia ja kontaktiaikoja maahan kuin kuormittamaton käve-

ly. Tosin tutkimuksessa käytetty kantamus oli 90,5kg per käsi verrattuna taakankantotestin 

20kg kättä kohden. 

 

Hauschildin (2016) meta-analyysin mukaan menestymistä paarien kantamisessa selittivät par-

haiten aerobinen kestävyyskunto. Halosen ym. (2021) mukaan ensihoitotyötä simuloivalla 

testiradalla hyväkuntoisten kuormitus on vähäisempää. Heillä palautuminen on nopeampaa 

kuin huonokuntoisilla. Matala kuormittuneisuus paarien kantamisessa oli merkitsevästi yh-

teydessä absoluuttiseen ja suhteelliseen maksimaaliseen hapenottokykyyn, käden maksimaali-

seen puristusvoimaan, alaraajojen ojentajalihasten dynaamisen kestävyyteen ja dynaamiseen 

maksimaaliseen voimaan.  
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5. TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSONGELMA 

 

Tutkimusasetelman ja -ongelman laatimisen jälkeen anottiin eettinen tutkimuslupa Maanpuo-

lustuskorkeakoulun tutkimusneuvostolta. Myönteistä eettistä ennakkopäätöstä esitettiin huhti-

kuussa 2021 (PVAH- asiakirja AR8050). Pääesikunta myönsi tutkimusluvan kesäkuussa 2021 

(PVAH- asiakirja AR12455). Lisäksi Puolustusvoimien ylilääkäri myönsi luvan sylkinäyttei-

den ottamiseen kesäkuussa 2021 (PVAH- asiakirja AR12971). 

 Kuva 7. Tutkimusasetelma. 

 

Tutkimusongelman- ja asetelman laatimisen myötä tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Miten fyysinen kunto ja kehonkoostumus ovat yhteydessä taakankantotestin tulokseen?  

 - Tämä on samalla tutkimuksen päätutkimuskysymys. 

2. Mitkä ovat taakankantotestin akuutit fysiologiset vasteet? 

3. Millainen reliabiliteetti taakankantotestissä on? 

 

 

 



       21  

6. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

6.1. Koehenkilöt 

 

Koehenkilöt valittiin vapaaehtoisuuteen perustuen Sotatieteiden maisterikurssi 10:ltä. Koe-

henkilöiden määrä oli 17, kaikki olivat miespuolisia. Koehenkilöt allekirjoittivat suostumus-

asiakirjan sekä vastasivat alkukyselyyn. Alkukyselyssä kartoitettiin koehenkilöiden elintapo-

ja, uni- ja nukkumistottumuksia, liikunta-aktivisuutta sekä toimintakykyä. Kysely pohjautuu 

"Reserviläisten toimintakyky vuonna 2015"- tutkimukseen (Kyröläinen & Vaara, 2016). Al-

kukyselyn koonnos on liitteessä 1. Koehenkilöt saivat lisäksi tiedotteen tutkimuksesta. Koe-

henkilöiden keski-ikä oli 29 ± 1 vuotta, keskipituus 180,8 ± 7,1 senttimetriä, keskipaino 86,7 

± 12,0 kilogrammaa ja rasvaprosentti 15,90 ± 6,45. Maksimaalinen hapenottokyky määritet-

tiin 12 minuutin juoksutestin perusteella ja se oli keskimäärin 49,4 ± 4,1ml/kg/min. Koehenki-

löt olivat siis keskimäärin varsin hyväkuntoisia noin 30-vuotiaita sotilaita. 

6.2. Mittaukset 

 

COVID19-pandemian aiheuttaman etäopiskelujaksojen takia testejä ei pääosin kyetty pitä-

mään koottuina tilaisuuksina. Kehonkoostumusmittaus, lihaskuntotesti ja 12-minuutin juoksu-

testi suoritettiin kesäkuussa 2021. Taakankantotestit, isometriset voimamittaukset sekä 30 

sekunnin hy̶ppytesti suoritettiin elokuussa 2021. Toistettavuutta mittaavat testit suoritettiin 

loka-marraskuussa 2021 aselajikouluilla. Tulosten analysointi toteutettiin tammikuussa 2022. 

Aerobista suorituskykyä mitattiin 12-minuutin juoksutestillä. Testi järjestettiin viikolla 

25/2021. Testi toteutettiin Santahaminan urheilukentällä, tartan-juoksuradalla. Testipäivä oli 

kuuma ja aurinkoinen. Tuntia ennen testiä tuli sadekuuro, jolloin ilma viileni juoksulle edul-

liseksi. Testin aikana ei enää satanut ja sää oli pilvinen. Koehenkilöt suorittivat omatoimisen 

alkulämmön. Yksi testattavista ei voinut osallistua testiin terveydellisistä syistä, mutta henkilö 

suoritti juoksutestin syksyllä 2021. Kukaan testattavista ei keskeyttänyt. Ajan mittaamiseen 

käytettiin sekuntikelloa. 

Lihaskuntotesti järjestettiin viikolla 25, päivää ennen 12-minuutin juoksutestiä. Testauspaikka 

oli Maanpuolustuskorkeakoulun liikuntasali. Kaikki 17 koehenkilöä suorittivat lihaskuntotes-

tin. Testi suoritettiin Puolustusvoimien normin HR621 mukaisesti. 
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Alaraajojen maksimaalista ja räjähtävää voimantuottoa mitattiin vauhdittomalla pituushypyl-

lä. Vauhditon pituushyppy suoritettiin sille tarkoitetulla 9mm paksulla alustalla. Hypyn lähtö-

asennossa koehenkilö seisoi jalat rinnakkain varpaat hyppyviivan takana. Ponnistusasentoon 

mentiin koukistamalla polvia ja viemällä kädet taakse. Ponnistaminen tapahtui viemällä kädet 

voimakkaasti eteenpäin ja hyppäämällä mahdollisimman pitkälle tasajaloin. Alastuloa jarru-

tettiin jaloilla koukistaen. Taaksepäin kaatuneita hyppyjä ei hyväksytty. Hyppy mitattiin yh-

den senttimetrin tarkkuudella. Koehenkilöt suorittivat 3 hyppyä, joista paras tulos otettiin tar-

kasteluun. (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 7–8.) 

Vartalon koukistajien dynaamista kestävyyttä mitattiin istumaannousutestillä. Testissä suori-

tettiin maksimimäärä vatsalihasliikkeitä 60 sekunnissa ilman lepotaukoja. Lähtöasennossa 

Koehenkilö makasi matolla selällään polvet koukussa 90 asteen polvikulmalla, hartiat ja selkä 

maassa. Sormien tuli pysyä ristissä niskan takana koko suorituksen ajan. Toinen koehenkilö 

piti suorittajan jaloista kiinni nilkan alueelta. Yksi suoritus täyttyi, kun kyynärpäät koskettivat 

polvia. Ala-asennossa lapaluiden tuli koskettaa alustaa. (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 8–9.) 

Hartian alueen ja yläraajojen lihasten dynaamista voimaa ja kestävyyttä sekä liikettä tuke-

vien vartalonlihasten staattista kestävyyttä mitattiin etunojapunnerrustestillä. Testissä suori-

tettiin maksimimäärä toistoja 60 sekunnissa ilman lepotaukoja. Ennen testiä käsien sijainti 

määritettiin asettamalla kämmenet maahan hartioiden leveydelle ja tasolle siten, että sormet 

osoittavat eteenpäin. Peukaloiden tuli yltää koskettamaan olkapäitä. Jalat olivat enintään lan-

tion leveydellä. Lähtöasennossa kädet olivat hartioiden leveydellä suoriksi ojennettuina, varta-

lo suorana. Ala-asennosta noustiin takaisin ylös, kun käsivarret olivat vaakatasossa.  Yksi 

suoritus täyttyi, kun koehenkilö oli palannut lähtöasentoon. Jalkoja ei saanut tukea ja vartalon 

tuli pysyä suorassa. (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 9–10.) 

Kehonkoostumus mitattiin viikolla 25/2021 biosähköisellä impedanssimenetelmällä, jolla mi-

tataan kehon kykyä johtaa sähköä. Johtavuus paranee kun, solunulkoinen nestetilavuus kas-

vaa, joten bioimpedanssi mittaa nestettä eikä rasvaa. Kuitenkin lihavilla on suhteellisesti vä-

hemmän vettä elimistössään kuin laihoilla, koska rasva on lähes vedetöntä kudosta. (Häkki-

nen ym., 2004, s. 50.) Mittaus suoritettiin InBody770-laitteella (InBody Co., Soul, Etelä-

Korea) aamulla heti herätyksen jälkeen. Koehenkilöitä ohjeistettiin olemaan syömättä ja juo-

matta aamulla ennen mittausta. Lisäksi ohjeistettiin olemaan nauttimatta alkoholia tai nikotii-

nituotteita 12–24h ennen mittausta. Mittaustuloksista tarkastelun otettiin paino, painoindeksi 

(Body Mass Index eli BMI), rasva-% ja rasvattoman massan määrä. Vyötärönympärys mitat-

tiin mittanauhalla yhden senttimetrin tarkkuudella kehonkoostumusmittausten yhteydessä. 
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Anaerobista kestävyyttä mitattiin 30 sekunnin hyppytestillä. Mittaamiseen käytettiin optista 

mattoa (OptoJump, Microgate, Italia.) Hyppytestillä mitataan alaraajojen ojentajalihasten me-

kaanista tehoa, jonka perusteella voidaan arvioida anaerobista tehoa, kapasiteettia ja lihasten 

happamuuden sietokykyä (Häkkinen ym., 2004, s. 119). Koehenkilö suoritti 30 sekunnin ajan 

mahdollisimman monta hyppyä mahdollisimman korkealle. Myös kontaktiaika maahan pyrit-

tiin minimoimaan. Käsien tuli pysyä lanteilla koko suorituksen ajan ja ala-asennossa polvi-

kulman tuli olla noin 90 astetta. Testilaitteen ohjelmistosta tilastolliseen tarkasteluun otettiin 

kokonaisteho (W), teho painokiloa kohden (W⋅kg-1), 5 ensimmäisen ja 5 viimeisen hypyn 

erotus (W⋅kg-1), hyppykorkeuksien keskiarvo ja 5 ensimmäisen hypyn korkeuksien keskiarvo. 

 

Kuva 8. 30 sekunnin hyppytesti. 

Ylävartalon isometristä maksimivoimaa mitattiin dynamometrillä (jalka- ja penkkipunnerrus-

dynamometri, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Suomi). Dynamometri kalibroitiin ennen jo-

kaista suoritusta. Koehenkilö istui pakarat, selkä ja hartiat kiinni penkissä. Jalat olivat tuettuna 

lattiaan. Kyynärnivel oli 90° kulmassa. Testi aloitettiin lämmittelysuorituksella. VALMIINA 

komennolla koehenkilö valmistautui suoritukseen vetämällä keuhkot täyteen ilmaa. PAINA 

komennolla koehenkilö tuotti mahdollisimman paljon voimaa 3-4 sekunnin ajan. SEIS ko-

mennolla suoritus voimantuotto lopetettiin. (Häkkinen ym., 2004, s. 119.) Suoritus toistettiin 

2 kertaa, välissä pidettiin 60 sekunnin tauko. Paras tulos kirjattiin ylös. 
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Kuva 9. Isometrinen penkkipunnerrus. 

Alavartalon isometristä maksimivoimaa mitattiin dynamometrillä (jalka- ja penkkipunnerrus-

dynamometri, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Suomi). Testin kulku oli samanlainen kuin 

isometrisessä penkkipunnerruksessa. Jalkojen ojentajalihasten kulma vakioitiin 107° polvi-

kulmaan. Polvikulma mitattiin lämmittelysuorituksen voimantuottovaiheessa. Käsillä pidettiin 

kiinni penkin alareunasta. 

 

Kuva 10. Isometrinen jalkaprässi. 
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Taakankantotesti suoritettiin Maanpuolustuskorkeakoulun liikuntasalissa. Koehenkilöille ker-

rottiin testin kulku, jonka jälkeen heiltä otettiin 1. sylkinäyte sekä mitattiin puristusvoima. 

Sylkinäyte otettiin SALIVETTE®- sylkiputkeen (Salivette® Ref 51.1534.500, SARSTEDT).  

Koehenkilöt saivat sylkinäytteen osalta seuraavat ohjeet edellisenä päivänä: 

- Älä käytä nuuskaa samana päivänä kuin annat sylkinäytteen. 

- Syljen eritystä lisääviä aineita kuten sitruunamehua tai purukumia ei saa käyttää. 

- Tupakan poltosta, ruuan ja juoman nauttimisesta täytyy olla vähintään puoli tuntia 

ennen näytteenottoa. 

 

Koehenkilö laittoi tupon suuhunsa käsin koskematta ja pyöritteli sitä suussaan kahden minuu-

tin ajan. Tuppo laitettiin takaisin putkeen käsin koskematta. Sylkinäytteitä säilytettiin jää-

kaapissa muutaman päivän ajan, jonka jälkeen ne lähetettiin Jyväskylän yliopistolle. Sylki-

näytteiden analyysit suoritettiin Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteen laboratorios-

sa. Alla olevat analysointimenetelmät on koottu Jyväskylän yliopistolta saatujen tietojen pe-

rusteella (S. Luoma, henkilökohtainen tiedonanto, 8. maaliskuuta 2022). 

 

Syljen kortisoli-pitoisuus analysoitiin Immulite 2000 XPi- järjestelmällä (Siemens Healthcare, 

Iso-Britannia) käyttämällä kemiluminometristä analyysimenetelmää. Käytetty testi oli Immu-

lite 2000 Cortisol. Analyysin variaatiokerroin oli 8,9%. Syljen alfa-amylaasi pitoisuudet mää-

ritettiin käyttämällä Indico Plus- järjestelmällä (Thermo Fisher Scientific, Vantaa, Suomi) 

käyttäen entsyymifotometristä mittausmenetelmää. Käytetty testi oli Amylace (IFCC). Ana-

lyysin variaatiokerroin oli 3,58%. Laktaattipitoisuus analysoitiin Indico Plus- analysaattorilla 

Käytetty testi oli Lactate (LOD-PAP). Testin valmistaja on Greiner Bio-One Gmph, 

Kremsmunster, Itävalta. Analyysin variaatiokerroin oli 2,89%.  Immunoglobuliini A:n pitoi-

suudet analysoitiin myös Indico Plus- järjestelmällä, käytetty testi oli Immunoglobulin A. 

Analyysin variaatiokerroin oli 3,55.DHEA-S-pitoisuudet analysoitiin DX2-järjestelmällä 

(Dynex Technologies, Chantilly, Yhdysvallat). Analyysin variaatiokerroin oli 3,55%. Käytet-

ty testi oli DHEA-S saliva ELISA.  Testi perustuu kiinteäfaasiseen entsyymisidottuun immu-

nosorbenttimääritykseen. Testin valmistaja on IBL, Hampuri, Saksa. Analyysin variaatioker-

roin oli 9,91%. Testosteronipitoisuus analysoitiin myös Immulite 2000 XPi- järjestelmällä 

Käytetty testi oli Immulite 2000 Total Testosterone. Analyysin variaatiokerroin oli 7,14%.  
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Puristusvoimaa mitattiin Jamar-dynamometrillä (Saehan Corporation, Changwon, Etelä-

Korea). Mittaus suoritettiin seisten, kyynärnivel 90° kulmassa. Vasen käsi mitattiin ennen 

oikeaa kättä. Koehenkilö toisti testin kaksi kertaa kummallakin kädellä. Kummankin käden 

paras tulos kirjattiin ylös. 

 

Kuva 11. Puristusvoiman mittaus. 

Taakankantotesti suoritettiin Puolustusvoimien normin HR621 mukaisesti. Kuvaus testistä on 

mainittu myös luvussa 3.2. Ennen testiä koehenkilöltä kysyttiin subjektiivista rasitusta (RPE, 

Rate of Perceived Exertion) Borgin asteikolla 6–20 (Borg, 1982). Testin aikana koehenkilöltä 

kirjattiin syke ylös 15 sekunnin välein. Sykettä mitattiin Polar M200 mittarilla rintakehän 

ympärille asetettavalla anturilla. Testi aloitettiin komennolla AIKA - ALKAA - NYT. Kul-

unut aika ilmoitettiin koehenkilölle 15 sekunnin välein ja täydet kierrokset laskettiin ääneen. 

Testi päättyi komennolla AIKA. Tulos kirjattiin ylös yhden metrin tarkkuudella. Testin päät-

tymisen jälkeen koehenkilöltä kysyttiin RPE, mitattiin puristusvoima sekä otettiin 2. sylkinäy-

te. 10 minuuttia testin päättymisen jälkeen otettiin 3. sylkinäyte. 
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Taakankantotestin toistettavuutta mitattiin 13. lokakuuta – 5. marraskuuta välisenä aikana. 

Niinisalossa Tykistökoululla 5 koehenkilöä suoritti taakankantotestin 4 kertaa, yksi koehenki-

lö 3 kertaa. Lappeenrannassa Jalkaväkikoululla 3 koehenkilöä suoritti taakankantotestin 3 

kertaa ja 2 henkilöä suoritti testin kaksi kertaa. Testit suoritettiin erillisinä päivinä. Testin pro-

tokolla oli sama kuin aikaisemmin, mutta sykettä, puristusvoimaa ja sylkinäytettä ei mitattu. 

RPE kysyttiin Borgin asteikolla 6–20 ennen ja jälkeen testin.  

6.3. Tilastolliset menetelmät 

 

Tilastolliset analyysit tehtiin IBM:n SPSS- (Statistical Package for Social Sciences 25) ohjel-

malla. Tutkimusaineiston normaalijakauma testattiin Shapiro-Wilk'n testillä. Lisäksi aineisto 

tarkastettiin hajontakuvioiden avulla. Fyysisen kunnon testien ja kehonkoostumusmittausten 

analyysit suoritettiin parametrisilla testeillä. Parametristen testien käyttö edellyttää, että ai-

neisto on normaalijakautunut ja vähintään välimatka-asteikollinen (Häyhä ym., 2015, s. 24). 

Sylkinäytteiden tuloksista poistettiin merkittävimmät poikkeamat, outlierit ennen tulosten 

analysointia. Yksittäiset poikkeavat havainnot voivat vaikuttaa herkästi, jolloin niiden tarkis-

taminen hajontakuvion avulla on oleellista (Häyhä ym., 2015, s. 71). Tunnusluvut esitettiin 

keskiarvoina ja -hajontoina. 

Yhteyttä taakankantotestin tulokseen testattiin Pearsonin korrelaatioanalyysillä ja lineaarisella 

regressioanalyysillä. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin on parametrinen korrelaatio-

kerroin, joka kertoo muuttujien lineaarisen yhteyden voimakkuuden (Häyhä ym., 2015, s. 71). 

Korrelaatiokertoimen ollessa ± 1, niin muuttujien välillä on täysin lineaarinen yhteys. Jos kor-

relaatiokerroin on 0, niin lineaarista yhteyttä ei ole. Korrelaatioiden tarkastelussa käytettiin 

seuraavia raja-arvoja: voimakas r = 0.7, keskinkertainen r = 0.5 ja heikko r = 0.3 (Häyhä ym., 

2015, s. 79). Syljen hormonaalisia ja immunologisia muuttujia testattiin riippuvien otosten t-

testillä. Taakankantotestin toistettavuutta testattiin riippuvien otosten t-testillä, sekä toistomit-

tausten varianssianalyysillä. Riippuvien otosten t-testissä otos, eli tutkittavat henkilöt pysyvät 

samana (Häyhä ym., 2015, s. 63). 
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7. TUTKIMUSTULOKSET 

 

7.1. Kehonkoostumus, fyysinen kunto ja niiden väliset yhteydet 

 

Taulukossa 2 on esitetty koehenkilöiden kehonkoostumuksen keskiarvot, keskihajonnat, mi-

nimit ja maksimit. Load Carriage Index tarkoittaa kehon rasvattoman massan suhdetta kannet-

tavaan taakkaan ja rasvamassaan (Epstein ym. 2015). Useissa tutkimuksissa on käytetty myös 

Dead Mass- ratio termiä (LBM/DM, Lean Body Mass / Dead Mass). 

Taulukko 2. Kehonkoostumusmittausten keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja  

maksimit (n = 17). 

 Keskiarvo Minimi Maksimi 

Ikä 29 ± 1   28 32 

Pituus (cm) 180 ± 7   165 193 

Paino (kg)  86,7 ± 12,0   64,3 112,8 

BMI 26,4 ± 3,0   21,0 32,0 

Rasvattoman massan määrä (kg) 72,3 ± 8,6   57,0 90,3 

Rasva-% 15,9 ± 6,5   4,5 28,6 

Vyötärönympärys (cm) 92 ± 9   74 104 

LCI 1,34 ± 0,20 0,98 1,65 

LCI = Load Carriage Index  

Alkumittausten perusteella koehenkilöiden fyysinen kunto on hyvä. 12 minuutin juoksutestissä 

10 henkilöä saavutti Puolustusvoimien minimivaatimusten mukaisesti tason 3, 5 henkilöä ta-

son 4 ja yksi henkilö tason 2 ja 5. Lihaskuntotestissä 16 henkilöä saavutti tason 5 ja yksi hen-

kilö saavutti tason 4. Hyppykorkeuksissa minimi- ja maksimitulosten ero oli melko suuri.  

Taulukossa 3 on esitetty fyysisen kunnon testien keskiarvot ja -hajonnat, minimit ja maksimit. 

 

Taulukko 3. Fyysisen kunnon testien keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja maksimit (n =17). 

 
Keskiarvo Minimi Maksimi 

12 minuutin juoksutesti (m) 2729 ± 183 2450 3005 

Vauhditon pituus (cm) 241 ± 16  220 265 

Istumaannousu (toistoa/60s) 49  ± 7 37 58 

Etunojapunnerrus (toistoa/60s) 50 ± 8 33 63 

Penkkipunnerrus (kg) 135 ± 21 93 181 

Jalkaprässi (kg) 418 ±  89 256 599 

Puristusvoima (kg) 124 ± 19 102 170 

Hyppyjen teho (W⋅kg-1) 18,19 ± 2,25 12,87 22,06 

Hyppyjen muutos (W⋅kg-1) -25,56 ± 6,62 17,95 43,06 

Hyppykorkeuksien keskiarvo (cm) 24,3 ± 3,9 15,0 29,8 

5 ensimmäisen hypyn keskiarvo (cm) 28,4 ± 4,8 17,2 35,1 

*5 ensimmäisen ja 5 viimeisen hypyn muutos 30s testissä. 
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Taulukossa 4 on esitetty kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon testien tulosten välisiä yh-

teyksiä. Taulukossa ei ole esitetty taakankantotestin tulosta, sykettä tai sylkinäytteistä analy-

soituja tietoja. Merkittävimmät yhteydet kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon välillä olivat 

istumaannousun ja vyötärönympäryksen välillä (r = -0,50, p < 0,05), etunojapunnerrusten ja 

vyötärönympäryksen välillä (r = 0,70, p < 0,01), isometrisen penkkipunnerruksen ja rasvatto-

man massa välillä (r = 0,56, p < 0,05), puristusvoiman ja pituuden (r = 0,62, p < 0,01), painon 

(r = 0,54, p < 0,05) sekä rasvattoman massan määrän välillä (r= 0,73, p < 0,01). Fyysisen 

kunnon osatestien välillä merkittävimmät yhteydet olivat etunojapunnerrusten ja istumaan-

nousujen välillä (r = 0,63, p < 0,01), isometrisen jalkaprässin ja isometrisen penkkipunnerruk-

sen välillä (r= 0,64, p < 0,01), puristusvoiman ja isometrisen penkkipunnerruksen välillä 

 (r = 0,52, p < 0,05). Yhteyksien tutkimiseen on käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa. Tar-

kemmat kuvaajat korrelaatioista on esitetty kuvissa 12–16. 

 

Taulukko 4. Kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon väliset yhteydet (n=17). 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ikä - 
             

2. Pituus (cm) -0,31 - 
            

3. Paino (cm) -0,29 0,58* - 
           

4. Rasvattoman 

massan määrä (kg) 
-0,46 0,79** 0,84** - 

          

5. Vyötärönympä-

rys (cm) 
-0,08 0,33 0,84** 0,50* - 

         

6. 12 minuutin 

juoksutesti 
0,07 -0,02 -0,34 -0,12 -0,39 - 

        

7. Vauhditon pi-

tuushyppy (cm) 
-0,26 0,19 0,09 0,43 -0,24 -0,03 - 

       

8. Istumaannousu -0,31 -0,05 -0,32 -0,07 -0,50* 0,33 0,13 - 
      

9. Etunojapunner-

rus 
-0,11 0,16 -0,48 -0,07 -0,70** 0,27 0,37 0,63** - 

     

10. Penkkipunner-

rus (kg) 
-0,05 0,38 0,43 0,56* 0,08 -0,23 0,54* 0,21 0,34 - 

    

11. Jalkaprässi (kg) -0,38 0,03 0,36 0,38 0,19 -0,32 0,46 0,34 0,10 0,64** - 
   

12. Puristusvoima 

(kg) 
-0,45 0,62** 0,54* 0,73** 0,16 0,01 0,42 0,37 0,18 0,52* 0,32 - 

  

13. Teho (W⋅kg-1) 0,13 -0,41 -0,36 -0,19 -0,44 0,34 0,29 0,50* 0,35 0,25 0,38 -0,10 - 
 

14. Δ 5 ensimmäis-

tä ja 5 viimeistä 

hyppyä ka. (W⋅kg-
1) 

-0,27 0,05 0,38 0,23 0,23 -0,38 0,01 0,24 -0,16 0,49* 0,44 0,24 0,14 - 

*p<0,05, **p<0,01  
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Kuva 12. Vyötärönympäryksen korrelaatio istumaannousuihin ja etunojapunnerruksiin. 

Kuva 13. Rasvattoman massan ja isometrisen penkkipunnerruksen sekä pituuden ja 

puristusvoiman korrelaatiot. 

 

Kuva 14. Puristusvoiman korrelaatio painoon sekä rasvattomaan massaan. 
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Kuva 15. Lihaskestävyyden sekä maksimivoiman korrelaatiot. 

 

Kuva 16. Puristusvoiman ja penkkipunnerruksen välinen korrelaatio. 

 

7.2. Taakankantotestin tulokset 

 

Taakankantotestin tulosten keskiarvo oli 154 metriä ja keskihajonta oli ±11 metriä. Pienin 

tulos oli 127 metriä ja suurin oli 170 metriä. Tulokset mitattiin yhden metrin tarkkuudella. 

 7.3. Kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon tulosten yhteys taakankantotestin tulokseen 

 

Taulukossa 5 on esitetty kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon testien yhteys taakankanto-

testin tulokseen. Ainoastaan henkilön pituudella (r = 0,539, p < 0,05) ja LCI:llä (r = 0,564, 

p < 0,05) oli keskinkertainen yhteys taakankantotestin tulokseen. Tarkemmat tulokset on esi-

tetty kuvissa 17 ja 18. 
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Taulukko 5. Kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon yhteys taakankantotestin 

tulokseen (n=17). 

    Tulos 

Ikä r = -0,421 

Pituus  r = 0,539* 

Paino  r = 0,195 

Rasva-% r = -0,394 

Rasvamassan määrä  r = -0,242 

Rasvattoman massan määrä r = 0,463 

LCI r = 0,564* 

Kahvakuulat kehonpainosta r = -0,160 

Kahvakuulat rasvattomasta kehonpainosta r = -0,464 

BMI r = -0,175 

Vyötärönympärys  r = -0,169 

12 minuutin juoksutesti r = 0,332 

Vauhditon pituus  r = 0,146 

Istumaannousu r = 0,422 

Etunojapunnerrus r = 0,310 

Penkkipunnerrus  r = 0,232 

Jalkaprässi  r = 0,101 

Puristusvoima  r = 0,421 

Hyppytestin kokonaisteho  r = 0,279 

Hyppytestin teho painokiloa kohden r = 0,111 

Δ 5 ensimmäistä ja 5 viimeistä hyppyä ka.  r = 0,278 

Hyppykorkeuksien keskiarvo r = 0,198 

5 ensimmäisen hypyn korkeuden keskiarvo r = 0,229 

*p<0,05, **p<0,01, LCI = Load Carriage Index, BMI = Body Mass Index   

 

 

 

 
Kuva 17. Pituuden ja taakankantotestin tuloksen korrelaatio. 
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Kuva 18. Kehon rasvattoman massan suhde rasvamassaan ja kannettavan kuorman massaan, 

eli Load Carriage Indexin ja taakankantotestin tuloksen korrelaatio. 

 
 

Regressiomalli 1, missä taakankantotestissä menestymistä selvitettiin fyysisen kunnon ja ke-

honkehonkoostumuksen tekijöillä, toteutettiin lineaarisella regressioanalyysilla. Malliin ei 

huomioitu multikollineaarisia tekijöitä, eli muuttujia jotka selittävät toisiaan. Pituutta ei tässä 

mallissa otettu mukaan vahvasta korrelaatiosta huolimatta, koska se on ominaisuus jota ei voi 

harjoittelemalla kehittää. Malli oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan Load Carriage Indexin 

ollessa selittävänä tekijänä p = 0,018, R²adj = 0,273. Regressiomallin 1 tulokset on esitetty 

taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Lineaarinen regressiomalli taakankantotestin tulosta selittävistä tekijöistä. 

 
B SE B t p β 

LCI 33,57 12,69 2,65 0,018 0,564 

 Huom. Mallin R2
adj = 0,57. LCI = Load Carriage Index. B = standardoimaton regressioker-

roin, SE B regressiokertoimen keskivirhe, t = t-arvo, p = tilastollinen merkitsevyys, β = 

standardoitu regressiokerroin 
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Fyysisen kunnon ja taakankantotestin tuloksen välillä ei havaittu merkitseviä yhteyksiä. Seu-

raavat regressiomallit otettiin mukaan tarkasteluun: 

1. Puolustusvoimien kuntotestit: 12 minuutin juoksutesti, vauhditon pituushyppy, istumaan-

nousu ja etunojapunnerrus. 

2. Alaraajojen voimaa mittaavat: Vauhditon pituushyppy, isometrinen jalkaprässi ja 5 ensim-

mäisen hypyn hyppykorkeuksien keskiarvo. 

3. Yläraajojen voimaa mittaavat: Etunojapunnerrus, isometrinen penkkipunnerrus, puristus-

voima ennen testiä.  

4. Kaikki edellä mainitut muuttujat. 

Analyysit tehtiin suoralla regressioanalyysillä. Yksikään malli ei tarjonnut tilastollisesti mer-

kitseviä selittäjiä. Tilastollisesti paras merkitsevyys oli puristusvoimalla, β = 0,410, p = 0,171 

yläraajojen voimaa mittaavassa mallissa. Tämän mallin selitysaste oli kuitenkin vain 6,2%. 

 

Kehonkoostumuksen vaikutusta taakankantotestin tulokseen pyrittiin etsimään yhdistämällä 

eri muuttujia suoralla regressioanalyysilla. Suorassa regressioanalyysissa kaikki mukaan ote-

tut muuttujat otetaan mallissa huomioon. Malliin otettiin mukaan pituus, paino ja vyötä-

rönympärys, jotka ovat Puolustusvoimien kuntotestissä mitattavat ominaisuudet. Mallin seli-

tysaste oli R2
adj = 0,49, p < 0.05. Ainoa tilastollisesti merkitsevä selittäjä oli vyötärönympärys, 

β -0,903, p < 0.05. Malliin lisättiin myös 1. rasvamassan määrä, 2. rasvattoman massan määrä 

ja 3. LCI, mutta näiden tekijöiden lisäämisen myötä tilastollisesti merkittäviä selittäjiä ei löy-

tynyt. Taulukossa 7 on esitetty regressiomallin tulokset. 

Taulukko 7. Regressiomalli kehonkoostumuksen vaikutuksesta taakankantotestin tulokseen 

(n = 17). 

 
B t p β 

Vyötärönympärys -1,14 -2,37 0,034 -0,903 

Huom. Mallin R2
adj = 0,409. 
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7.4. Syke 

 

Kuvassa 19 on esitetty sykkeen muutoksen keskiarvo ja -hajonta taakankantotestin aikana. 

Syke nousi 30 sekunnissa lähelle testin aikaista maksimisykettä. Testin aikaisen maksimisyk-

keen keskiarvo oli 178 ± 7,7 lyöntiä minuutissa. Koehenkilöiden keskisyke oli 160 ± 1,1. Ku-

vaajasta voidaan todeta, että syke nousi lähelle testin maksimitasoa 30 ensimmäisen sekunnin 

aikana, jonka jälkeen syke saavutti vakiotilan. 

 
Kuva 19. Sykkeen muutos taakankantotestin aikana. 
 

7.5. Puristusvoima 

 

Puristusvoimamittausten ja taakankantotestin tuloksen välillä ei havaittu tilastollisesti merkit-

sevää yhteyttä. Taulukossa 8 on esitetty puristusvoimamittausten ja tuloksen välinen Pear-

sonin korrelaatiokerroin. 

Taulukko 8. Puristusvoiman yhteydet taakankantotestin tulokseen (n=17).  

  Korrelaatiokerroin p 

Puristusvoima ennen  0,421 0,092 

Puristusvoima jälkeen  0,310 0,226 

Δ Puristusvoima  -0,346 0,174 
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Molempien käsien puristusvoimien summien keskiarvo testin jälkeen 105 ± 19 (n = 17) oli 

pienempi kuin ennen testiä 124 ± 19 (n = 17). Ero osoittautui riippuvien otosten t-testillä tilas-

tollisesti erittäin merkitseväksi (t = 13,6, p < 0,001). Taakankantotesti vaikuttaa puristusvoi-

maan heikentävästi, mutta kukaan ei joutunut keskeyttämään testiä puristusvoiman puutteen 

takia. 

7.6. Syljen hormonaaliset ja immunologiset muutokset 

 

Taakankantotesti aiheutti merkitseviä muutoksia koehenkilöiden syljen biomarkkereissa. 

DHEA-S nousi testin jälkeisessä mittauksessa verrattuna alkumittaukseen, mutta laski kym-

menessä minuutissa, eikä merkitsevää eroa alkumittaukseen enää ollut. Alfa-amylaasi nousi 

myös merkitsevästi, mutta laski viimeisessä mittauksessa alle lepotason. Alfa-

amylaasipitoisuudet ovat muutettu U/ml tulosten luettavuuden helpottamiseksi. Immunoglo-

buliini A nousi rasituksen vaikutuksesta, mutta laski lopulta takaisin lepotasolle. Laktaatti 

nousi merkitsevästi testin jälkeen ja viimeisessä mittauksessa ero oli merkitsevä myös toiseen 

mittaukseen. Kortisolissa ja testosteronissa havaittiin vain vähäistä nousua välittömästi testin 

jälkeen. Taulukossa 9 on esitetty taakankantotestin aiheuttamat immunologiset muutokset. 

Taulukko 9. Taakankantotestin aiheuttamat hormonaaliset ja immunologiset muutokset 

  Alkumittaus Loppumittaus 10 min. testin jälkeen n 

DHEA-S (ng/ml) 6,18 ± 2,74 9,75 ± 5,11*** 7,96 ± 6,08† 16 

Alfa-amylaasi U/ml 118,40 ± 68,92 272,40 ± 203,87** 88,78 ± 56,12*†† 12 

IgA g/l 0,063 ± 0,014 0,087 ± 0,016** 0,060 ± 0,020††† 12 

Laktaatti mmol/l 0,22 ± 0,18 0,39 ± 0,12** 1,37 ± 0,63***††† 12 

Kortisoli nmol/l 6,20 ± 3,22 6,54 ± 4,03 7,87 ± 5,41† 15 

Testosteroni nmol/l 5,30 ± 0,65  6,46 ± 0,94* 6,18 ± 0,97 15 

Tulokset ovat keskiarvo ± keskihajonta. *(p<0,05), **(p<0,01), *** (p<0,001) verrat-

tuna mittaukseen 1.  †(p<0,05), ††(p<0,01), †††(p<0,001) verrattuna mittaukseen 2. 

DHEA-S = dehydroepiandrosteroni-sulfaatti, IgA = Immunoglobuliini-A 
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7.7. Taakankantotestin toistettavuus 

 

Ensimmäisen testin keskiarvo ja -hajonta oli 159m ± 13m, toisen testin 163m ± 11m ja kol-

mannen oli 168m ± 8m. Ensimmäisen ja toisen testin välillä ei havaittu tilastollisesti merkit-

sevää eroa. Ensimmäisen ja kolmannen testin välillä tulos parani tilastollisesti merkitsevästi 

(p < 0,05). Toisen ja kolmannen testin välillä tulos parani tilastollisesti merkitsevästi (p < 

0,05). Taulukossa 10 on esitetty keskiarvojen muutokset taakankantotestien välillä. 

Taulukko 10. Keskiarvojen muutokset taakankantotestien välillä. 

   Δtulos (m) Δtulos % t df pa n 

1. - 2. testi 3,7 2,3 -2,070 9 0,217 9 

1. - 3. testi 9,3* 5,8 -3,793 9 0,016 9 

2. - 3. testi 5,7* 3,5 -3,952 9 0,013 9 

*p<0,05. a = Bonferroni- korjattu 
      

 

Taakankantotestin aikojen keskiarvoja vertailtiin kolmena eri ajanhetkenä (1., 2., ja 3. mit-

taus) myös toistomittausten varianssianalyysillä (repeated measures ANOVA). Havainnot 

toteuttivat sfäärisyyden Mauchlyn sfäärisyystestin mukaan (W(df) = 2, p > 0,05). Toistomit-

tausten varianssianalyysin mukaan aikamuuttujan päävaikutus on tilastollisesti merkitsevää 

95 % luottamustasolla (p < 0.01). Lisäksi ajan päävaikutuksen efektikoko = 0,596. Taulukossa 

11 on esitetty toistomittausten varianssianalyysin tulokset. Kuvassa 18 on esitetty koehenki-

löiden tulokset eri mittauskerroilla. Mittauskertojen määrä vaihtelee aselajikouluvaiheen ope-

tuksesta sekä koronapandemiasta johtuen. 

 

Taulukko 11. Toistomittausten varianssianalyysin tulokset. 

 

SS df MS F p 

Ryhmien välillä 398 2, 16 199 11,793 <0.001*** 

SS = neliösumma, df = vapausaste, MS = keskineliö, F = testisuure, 

 p = merkitsevyysluku. Aineiston n = 9. *** p<0,01. 
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Kuva 20. Taakankantotestin tulokset eri mittauskerroilla. Kukin viiva kuvaa yhden 

koehenkilön suorituksia. 
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8. POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten fyysinen kunto ja kehonkoostumus ovat 

yhteydessä taakankantotestin tulokseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää mitkä ovat taakankan-

totestin akuutit fysiologiset vasteet, sekä kuinka toistettava taakankantotesti on. Tulosten pe-

rusteella fyysisillä ominaisuuksilla ei ollut yhteyttä taakankantotestiin tulokseen. Kehonkoos-

tumuksen osalta selittävimmät tekijät olivat regressioanalyysin perusteella kehon rasvattoman 

painon suhde kahvakuulien ja rasvamassan yhteenlaskettuun painoon. Taakankantotestin ai-

kana syke nousi ensimmäisen 30 sekunnin aikana lähelle testin aikaista maksimisykettä. Mer-

kittävimmät syljen immunologiset muutokset ovat DHEA-S-, alfa-amylaasi-, immunoglobu-

liini A- ja laktaattipitoisuuksien nousu välittömästi testin jälkeen. Kortisolipitoisuus nousi 10 

hieman 10 minuuttia testin jälkeen verrattuna testin jälkeiseen mittaukseen. Testosteronipitoi-

suus nousi välittömästi testin jälkeen, mutta ei kohonnut enää 10 minuuttia testin päättymises-

tä. Laktaattipitoisuus oli koholla vielä 10 minuuttia testin jälkeen, mutta DHEA-S-, alfa-

amylaasi- ja IgA- pitoisuudet laskivat testin jälkeisestä mittauksesta. Taakankantotestin tulok-

set paranivat kolmella peräkkäisellä mittauskerralla tilastollisesti merkitsevästi. Taakankanto-

testiä ei voida pitää luotettavana testinä oppimisvaikutuksen takia. 

8.1. Fyysisen kunnon yhteys taakankantotestin tulokseen 

 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä fyysisen toimintakyvyn ja taakankantotestin tuloksen 

välillä. Merkittävimmät selittäjät olivat istumaannousu ja puristusvoima, mutta nämä eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. Subjektiivista rasitusta kysyttiin vain taakankantotestin aika-

na (ka. 14 ± 1) asteikolla 6–20. Voidaan kuitenkin todeta koehenkilöiden yrittäneen parhaansa 

niin taakankantotestissä kuin fyysisen kunnon osatesteissä. Alhaista RPE-lukemaa selittää 

testin luonne: Jokaisen viiden metrin jälkeen, eli aina käännöksessä vauhti lähes pysähtyy ja 

optimaalisella kahvakuulien heilautuksella saadaan lisävauhtia seuraavan viiden metrin ajaksi.  

Aerobinen kestävyyssuorituskyky on yksi tärkeimmistä sotilaan fyysisistä ominaisuuksista. 

12 minuutin juoksutestillä ei havaittu olevan yhteyttä taakankantotestin tulokseen. Menestystä 

Cooperin testissä saattaa selittää kehon alhainen paino, kun taas taakankantotehtävissä suures-

ta kehonmassasta on tutkimusten mukaan hyötyä. Lisäksi taakankantotestin kesto on vain 90 

sekuntia, joten suorituksen kesto viittaa enemmän anaerobiseen energiantuottoon. Kuvassa 21 

on esitetty energiantuottotavat Puolustusvoimien kuntotesteissä suorituksen keston perusteel-

la. 
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Kuva 21. Energiantuottotavat Puolustusvoimien kuntotesteissä (Mukailtu Helen 2017, 49). 

 

Anaerobista kestävyyttä mitattiin Boscon 30 sekunnin hyppytestillä. 60 sekunnin testin tois-

tettavuuden on todettu olevan hyvä (r = 0,95). (Bosco ym. 1983.) Dal Pupon (2017) mukaan 

myös 30 sekunnin hyppytesti korreloi hyvin väsymisindeksin kanssa ja testiä voidaan käyttää 

mittaamaan anaerobista suorituskykyä. Taakankantotestin tarkoitus on mitata anaerobista kes-

tävyyttä, mutta samantyylistä testiä on haastava toteuttaa. Taakankantotestissä kädet eivät tee 

dynaamista lihastyötä. Taakankantotestin tulos ei korreloinut hyppytestin 5 ensimmäisen ja 5 

viimeisen hypyn (väsymisindeksi) kanssa. Väsymisindeksi kertoo irtiottokyvystä, harjoitus-

taustasta sekä lihassolurakenteesta. Keskiteho kuvaa anaerobista kapasiteettia sekä reiden 

ojentajien kykyä tehdä työtä happamissa olosuhteissa. (Häkkinen ym., 2004, s. 119.) Mikään 

hyppytestin analysoitu tulos ei selittänyt menestymistä taakankantotestissä. Tämä voi selittyä 

taakankantotestin kolminkertaisella kestolla tai erilaisilla lihastyötavalla. Toisaalta molem-

missa testeissä käytetään vuorotellen konsentrista ja eksentristä lihastyötä, sekä hyödynnetään 

elastista energiaa. Tosin taakankantotestissä polvi- ja lonkkakulmat jäävät huomattavasti suu-

remmiksi. Useamman eri mittaisen anaerobisen testin toteuttaminen laktaattimittausten kanssa 

olisi saattanut antaa erilaisia tutkimustuloksia. 
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Lihaskestävyyttä mitattiin 60 sekunnin istumaannousutestillä ja 60 sekunnin etunojapunner-

rustestillä. Nämä keskivartalon ja ylävartalon dynaamista lihaskestävyyttä mittaavat testit 

eivät selittäneet taakankantotestin tulosta. Knapikin ym. (1999) mukaan ylävartalon lihaskes-

tävyys selitti kykyä kantaa paareja, mutta kyseisessä tutkimuksessa kantaminen suoritettiin 

juoksumatolla. Istumaannousun tulos ja koehenkilön pituus selittivät eräässä regressiomallissa 

R2
adj-arvon ollessa 0,420, p < 0.05. Tämä saattaa selittyä painavan kuorman aiheuttamasta 

vartalon kallistuksesta eteenpäin ja polvikulman kasvamisesta jalkaan kohdistuvan iskun vä-

henemisen takia (Frykman ym. 2000). Koska istumaannousu mittaa vartalon koukistajien dy-

naamista kestävyyttä, voi se vaikuttaa kykyyn työskennellä pitkäkestoisesti vartalon ollessa 

kallistuneena eteenpäin. Tämä yhdistettynä pitkän henkilön mahdollisesti pidempään askelpi-

tuuteen, voivat ne edesauttaa menestymistä taakankantotestissä. Aihe vaatii kuitenkin lisätut-

kimuksia biomekaniikan näkökulmasta. Lihaskuntotestin ja taakankantotestin tuloksen korre-

laatio oli heikko, kun lihaskuntotestin tulokset muutettiin pisteiksi Fyysinen toimintakyky-

normin mukaisesti (Pääesikunta 2021, LIITE4, s. 7.), mutta tämä ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä tulos. Tämä saattaa selittyä kehonpainon vaikutuksesta lihaskuntotestin liikkeiden tulok-

siin. 

Isometristen maksimivoimatestien tulokset eivät selittäneet menestymistä taakankantotestissä. 

Isometrisen penkkipunnerruksen ja jalkaprässin korrelaatiot taakankantotestin tulokseen olivat 

heikkoja. Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tämä on ristiriidassa aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi (Kokko 2008, Terho 2015 ja Mussalo 2019) totesivat 

maksimimaalisella isometrisellä voimalla olevan yhteys taakankantotehtävissä ja evakuointi-

suorituksessa menestymiseen. Myös Beck ym. (2014) havaitsivat että jalkojen ja selän iso-

metrisellä maksimivoimalla on yhteys pidempään paarien kantomatkaan. Tämän tutkimuksen 

perusteella isometrisellä penkkipunnerruksella oli kohtalainen yhteys isometriseen jalkapräs-

siin ja puristusvoimaan. Lisäksi suurempi rasvattoman massan määrä oli yhteydessä isometri-

sen penkkipunnerruksen tulokseen. Tämän ja aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella 

voidaan todeta, että suuremmalla lihasmassalla on yhteys maksimivoimaominaisuuksiin ja 

taakankantotestin tulokseen, mutta maksimivoima ei selitä taakankantotestin tulosta. Tämä 

saattaa selittyä taakankantotestin käännöksillä. Kahvakuulia heilauttamalla voidaan vähentää 

alaraajojen voiman osuutta kiihdytyksessä käännöksen jälkeen. Myöskään vauhdittomalla 

pituushypyllä, jonka tarkoituksena on mitata alaraajojen räjähtävää voimantuottoa, ei ollut 

yhteyttä taakankantotestin tulokseen. Toisaalta taakankantotestin tarkoitus ei ole kuitenkaan 

mitata maksimivoimaominaisuuksia puristusvoimaa lukuun ottamatta. 
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Puristusvoiman ja taakankantotestin välillä havaittiin heikko korrelaatio, mutta tulos ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Puristusvoiman ja pituuden välillä havaittiin kohtalainen korrelaatio 

ja puristusvoiman ja isometrisen penkkipunnerruksen välillä oli myös kohtalainen korrelaatio. 

Molempien käsien yhteenlaskettu puristusvoima laski testin jälkeen noin 15 prosenttia. Salo-

nen (2013) tutki aikaisempien tutkimusten perusteella, miten erilaiset kestävyys- ja voi-

maominaisuudet ovat yhteydessä eri evakuointisuorituksiin. Tutkimuksessa havaittiin anaero-

bisen kapasiteetin ja maksimipuristusvoiman selittävän parhaiten kykyä kantaa paareja. Nämä 

tulokset tukevat taakankantotestin tarkoitusta, mutta ovat ristiriidassa tämän tutkimuksen tu-

losten kanssa.  Taulukossa 12 on esitetty ominaisuuksien merkitys paarien kantamisessa. En-

simmäinen ominaisuus on arvioitu tärkeimmäksi.  

Taulukko 12. Tärkeimmät fyysiset ominaisuudet paarien kantamisessa (Salonen 2013, 35.) 

Evakuointitekniikka Tärkein kestävyysominaisuus Tärkeimmät voimaominaisuudet 

Kaksi auttajaa kantaa paa-

reilla 230 metriä, suorituk-

sen keskimääräinen kesto 

185 sekuntia. 

Aerobinen kapasiteetti 1. Maksimipuristusvoima 

2. Kyynärvarren koukistajalihasten 

kesto- ja maksimivoima 

3. Yläselän lihasten kesto- ja mak-

simivoima 

4. Rintalihasten kesto- ja maksi-

mivoima 

5. Jalkojen ojentajalihasten voima 

6. Selkälihasten maksimivoima 

7. Vatsalihasten kestovoima 

 

8.2. Kehonkoostumuksen yhteys taakankantotestin tulokseen 

 

Tutkimustulosten perusteella kehonkoostumuksella näyttäisi olevan suurempi merkitys taa-

kankantotestissä menestymiseen kuin fyysisellä kunnolla. Pituuden lisäksi kehon rasvattoman 

massan määrä ja vyötärönympärys selittivät taakankantotestissä menestymistä. Allsopin ym. 

(2005) mukaan kehon rasvattoman massan määrällä suhteessa kuolleeseen massaan on suu-

rempi merkitys kuin maksimaalisella hapenottokyvyllä, kun kannettavan kuorman määrä ylit-

tää 20 kilogrammaa. Lisäksi kyseisessä tutkimuksessa todettiin, että 40 kilogramman kanto-

tehtävässä tällä painojen suhteella on suuri merkitys. Tämä tukee tämän tutkimuksen havain-

toja. Myös muissa lukuisissa tutkimuksissa rasvattomalla kehonpainolla on havaittu olevan 

yhteys taakankantotehtävissä menestymiseen.  
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8.3. Taakankantotestin akuutit fysiologiset vasteet 

 

Taakankantotesti nosti koehenkilöiden sykettä testin aikana. Submaksimaalisessa vakiotyössä 

syke tasaantuu kuormituksen edellyttämälle vakiotasolle, eli niin kutsuttu steady-state-tilaan. 

(Häkkinen, 2004, 87.) Sama havaittiin myös tässä tutkimuksessa. Syke tasaantui noin 30 se-

kunnin suorituksen jälkeen. Maksimisykkeiden keskiarvo oli 178 ± 7,7 lyöntiä minuutissa. 

Suomessa käytetyn sovelletun WHO:n testin mukaan lasketulla kaavalla koehenkilöiden to-

dellinen maksimisykkeiden keskiarvo oli 191 lyöntiä minuutissa. Käytetty kaava on HRmax = 

210 - ikä * 0,65 (Häkkinen ym., 2004, s. 50.) taakankantotestin aikainen maksimisykkeiden 

keskiarvo oli noin 93 prosenttia laskennallisesta maksimisykkeestä. Beckin ym. (2015) tutki-

muksessa kahden 22-kiloisen kanisterin kantamistestissä saavutettiin 84,6 ± 6,1 % maksimi-

sykkeestä.  Koehenkilöiden RPE:n keskiarvo asteikolla 6–20 oli 14 ± 1, joka myös viittaa 

siihen, että testi ei ole maksimaalinen suoritus. 

Aasa ym. (2007) tutkivat ensihoitotyön fyysisen väsymyksen aiheuttajia. Tutkimuksessa koe-

henkilöt kantoivat 90 kilogramman paareja portaikossa. Tutkimuksen perusteella pidempien 

naisten laktaattiarvot jäivät pienemmiksi, joka saattaa selittyä pitkien ihmisten suuremmalla 

lihasmassalla. Tässä tutkimuksessa pituudella ja rasvattomalla massalla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä laktaattiarvoihin. 

Esimerkiksi 400–800m juoksuissa on mitattu jopa 25-30mmol veren laktaattipitoisuuksia. 

Uinnissa ja luistelun pienemmät laktaattipitoisuudet (>20mmol) johtuvat pienemmästä työtä 

tekevästä lihasmassasta ja erilaisesta suoritustekniikasta. Teknisen suorituksen takia niissä ei 

voi täysimääräisesti hyödyntää anaerobista kapasiteettia. Lisäksi esimerkiksi luistelussa tapah-

tuu myös staattista lihastyötä, joka ei aiheuta yhtä suurta laktaattipitoisuuksien nousua kuin 

dynaaminen lihastyö (Häkkinen ym., 2004, s. 101.) Taakankantotestin suoritus on myös tek-

ninen, eikä siinä kädet tee juurikaan dynaamista työtä. Lisäksi kannettavan kuorman määrä 

estää vauhdin kasvamisen kovin korkeaksi, jolloin anaerobista kapasiteettia ei voida hyödyn-

tää täysin. 
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Syljen laktaattipitoisuus 2 minuuttia testin jälkeen oli 0,39mmol ± 0,12 ja 10 minuuttia testin 

jälkeen 1,37mmol ± 0,63. Laktaattipitoisuudet olivat huomattavan korkeita 10 minuutin testin 

suorittamisen jälkeen, verrattuna esimerkiksi Tekusin ym. (2012) tutkimukseen (Taulukko 

13.) Da Cunha Costan ym. (2015) mukaan sylkinäytteiden laktaattipitoisuudet vastasivat 6–

20% veren laktaattipitoisuudesta. Tällöin taakankantotestin jälkeiset laktaattiarvot vastaisivat 

verestä mitattuna 1,95–6,50mmol 2 minuuttia testin jälkeen ja 6,85–22,8mmol 10 minuuttia 

testin jälkeen. Tätä on kuitenkin vaikea suoraan verrata erilaisen testin ja koehenkilöiden ta-

kia. 

  

 

Taulukko 13. Åstrandin testin yhteydessä mitatut laktaattiarvot syljestä ja verestä mitattuna 

(Tekus ym. 2012). 

Alfa-amylaasipitoisuus nousi merkitsevästi ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä. Pitoi-

suus kuitenkin laski alle lepotason 10 minuuttia testin jälkeen. Tulokset ovat samankaltaisia 

kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Sylkinäytteitä jouduttiin ottamaan eri vuorokauden aikoi-

na, pääsääntöisesti klo 11–18 välisenä aikana. Vuorokauden aikainen vaihtelu voi vaikuttaa 

mittaustuloksiin. Dehydroepiandrosteroni-sulfaatti pitoisuus nousi merkitsevästi taakankanto-

testiin, DHEA-S pitoisuus laski kymmenessä minuutissa merkitsevästi verrattuna 2 minuuttia 

testin jälkeen mitattuun pitoisuuteen. Bachner ym. (2018) havaitsivat saman tuloksen, mutta 

kyseissä tutkimuksessa DHEA-S näyte oli analysoitu verestä. Myös Blazevich ym. (2020) 

havaitsivat DHEA-S pitoisuuden nousevan voimaharjoituksen jälkeen. Lisäksi kyseisessä 

tutkimuksessa havaittiin yhteys DHEA-S:n ja kortisolitasojen välillä. Tässä tutkimuksessa 

keskinäistä korrelaatiota ei havaittu. Immunoglobuliini A- pitoisuus nousi välittömästi testin 

jälkeen, mutta laski 10 minuutin kuluttua takaisin lepotasolle. Loumbrinisin ym. (2022) tutki-

vat harjoittelun ja kuormituksen vaikutuksia immunologisiin ja hormonaalisiin muutoksiin. 

Kyseisessä meta-analyysissa havaittiin vaihtelevia tuloksia. Sotilaiden osalta IgA-mittauksia 

tulisi ennemminkin toteuttaa pitkäaikaisseurannalla, kuin yksittäisen harjoituksen jälkeen. 
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 Loumbrins ym. (2022) havaitsivat, että syljen kortisolipitoisuuden nousu riippuu harjoituksen 

intensiteetistä. Taakankantotesti aiheutti lievää nousua kortisolipitoisuudessa 10 minuuttia 

testin jälkeen verrattuna heti testin jälkeen suoritettuun mittaukseen. Pienet muutokset voivat 

selittyä taakankantotestin kestolla. Suoritus kestää vain 90 sekuntia, jolloin kokonaiskuormi-

tus ei välttämättä nouse kovin korkeaksi. Toisaalta koehenkilöiden kortisolipitoisuus saattoi 

olla koholla jo ennen testiä suorituksen aiheuttaman jännityksen takia. Testosteronipitoisuus 

nousi välittömästi testin jälkeen, mutta 10 minuuttia testin päättymisen jälkeen tilastollisesti 

merkitsevää eroa lähtömittaukseen ja testin jälkeiseen mittaukseen ei havaittu. Dote-Montero 

ym. (2021) havaitsivat myös testosteronin laskevan 15–30 minuutissa takaisin lähtötasolle. 

Myös Loumbrins ym. (2022) totesivat testosteronipitoisuuksien olevan korkeimmillaan välit-

tömästi kuormituksen jälkeen.  

8.4. Taakankantotestin luotettavuus ja toistettavuus 

 

Kuntotestauksen tärkeimmät laatukriteerit ovat: pätevyys (validiteetti), luotettavuus ja toistet-

tavuus (reliabiliteetti), jota myös tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, muutosherkkyys (sensitii-

visyys), vertailtavuus (tulosten tulkinta) sekä turvallisuus. Kuntotestin pitää mitata niitä omi-

naisuuksia, jonka mittaamiseen testi on tarkoitettu. Tällä tarkoitetaan testin validiutta. Lisäksi 

testin pitää olla luotettava. Jos testi ei mittaa sitä ominaisuutta, jota varten se on otettu mu-

kaan testipatteristoon, siitä tulee luopua tarpeettomana. Lisäksi jos testin toistettavuus on 

huono, sitä ei voida käyttää kuntomuutoksen toteamiseen. Kummankin osalta vaatimusten 

tulee täyttyä, koska ei ole järkevää käyttää testiä vain sen mukavan ja helpon toteutustavan 

vuoksi, varsinkaan jos se ei anna tietoa mitattavasta ominaisuudesta. (Häkkinen ym., 2004, s. 

14).  
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Taakankantotestin tarkoituksena on arvioida anaerobista kestävyyttä, puristusvoimaa ja lihas-

hallintaa (Pääesikunta 2021, LIITE4, 10). Testin toistettavuus voidaan kyseenalaistaa, koska 

koehenkilöiden tulokset paranivat suorituskertojen välillä, todennäköisesti oppimisvaikutuk-

sen takia. Hyppytestin perusteella taakankantotesti ei mittaa anaerobista kestävyyttä, mutta 

aihe vaatii lisätutkimuksia. Puristusvoimaa vaaditaan taakankantotestissä kahvakuulien kan-

tamiseen, mutta puristusvoimaa ei varsinaisesti mitata. Riittää kun kahvakuulia pystyy kanta-

maan 90 sekunnin ajan. Lisäksi tauot ovat sallittuja, eikä käsien irrottamista kahvakuulista 

erikseen kielletä. Lihashallinnan mittaaminen on haastavaa. Taakankantotestissä lihashallintaa 

tarvitaan erityisesti käännöksissä tasapainon ylläpitämiseksi. Holt ym. (2001) tutkivat 40% 

kehonpainosta olevan selkärepun vaikutusta keskivartalon koordinaatioon ja ylä-ja alavartalon 

kiertovoimiin. Testi suoritettiin juoksumatolla kävellen kasvavilla nopeuksilla. Tutkimuksen 

perusteella kävelynopeuden kasvu lisää lonkan ja alavartalon kiertomomenttia. Kyky vastus-

taa tätä kiertoliikettä saattaa olla hyödyllistä myös taakankantotestissä, mutta aihe vaatisi lisä-

tutkimuksia. 

Taakankantotestin tapaan suoritettua testiä ei ole internet-lähteiden perusteella aikaisemmin 

tutkittu. Aikaisemmissa tutkimuksissa kannettavana on ollut kahvakuulia, kahden ja neljän 

hengen voimin kannettavia paareja sekä jerry-kanistereita. Näissä tutkimuksissa liike on kui-

tenkin tapahtunut pääsääntöisesti juoksumatolla kävellen, tai kentällä ilman lukuisia käännök-

siä. Tästä johtuen fyysisten ominaisuuksien vertailu taakankantokantotestin tulokseen on 

haastavaa aikaisempien tutkimusten näkökulmasta. 

8.5. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

 

Tutkimuksessa koehenkilöiden määrä (n = 17) jäi melko pieneksi, jolloin vertailtavuutta koko 

Puolustusvoimiin on vaikea yleistää. Sylkinäytteiden ja toistettavuuden testien osalta otosko-

ko jäi vieläkin pienemmäksi. Testit suoritettiin kuitenkin vakioiduissa olosuhteissa, vaki-

oiduilla menetelmillä ohjeiden ja ohjesääntöjen mukaisesti. Tilastolliset menetelmät on tehty 

huolellisesti, ja niissä on myös avustanut tilastotieteen maisteri. Mittauksia ja tilastollisia me-

netelmiä voidaan pitää luotettavana. 
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Tutkimuksen koehenkilöt valittiin vapaaehtoisuuden perusteella. Fyysisiä ominaisuuksia tes-

tattaessa vapaaehtoisuus voi aiheuttaa vain hyväkuntoisten osallistumisen testeihin. Tutki-

muksen koehenkilöt olivat kaikki miespuolisia sotatieteiden maisterikurssin opiskelijoita. 

Tämä ei kuvaa koko Puolustusvoimien henkilöjakaumaa. Noin 30-vuotiasta upseeria voidaan 

kuitenkin verrata fyysisiltä ominaisuuksiltaan keskiverto sotilaaseen. Tutkimuksen luotetta-

vuutta olisi nostanut testaaminen myös opistoupseereilla, aliupseereilla, naisilla sekä myös 

nuoremmilla ja vanhemmilla sotilailla. Tutkimuksen tuloksia olisi voinut verrata SAP-

järjestelmästä saatuihin kuntotestien ja taakankantotestien tuloksiin, mutta nämä eivät ole ver-

tailukelpoisia, sillä taakankantotestin minimivaatimukset ovat muuttuneet. Lisäksi ei voida 

osoittaa, että järjestelmään merkatut tulokset olisi tehty maksimaalisella suorituksella alhaisis-

ta tulosrajoista johtuen. 

Kehonkoostumukseen selvittämiseen käytetty sähköinen bioimpedanssimenetelmä on helppo 

ja nopea toteuttaa. Bioimpedanssimenetelmä on tarkempi kuin ihopoimumittaus, koska mit-

taajasta aiheutuvat virhelähteet puuttuvat. Kuitenkin mittausolosuhteista ja koehenkilöiden 

aineenvaihdunnallisten tekijöiden vakioiminen on tärkeämpää kuin ihopoimumittauksessa. 

Tästä johtuen bioimpedanssimenetelmän tarkkuus on saman tasoinen kuin ihopoimumittauk-

sissa. (Häkkinen ym., 2004, s. 50). Koehenkilöt eivät olleet valvotuissa olosuhteissa ennen 

mittausta, mutta heidät ohjeistettiin ruokailun ja nesteen nauttimisen osalta muutamia päiviä 

ennen mittausta. Kukaan koehenkilöistä ei raportoinut tehneensä ohjeistuksen vastaisesti. Mit-

taukset toteutettiin vain yhdellä laitteella, yhden kerran, eikä näin ollen voida sulkea pois mit-

talaitteen tuottamaa virhettä. Kehonkoostumusmittausten ja taakankantotestin välillä oli noin 

1,5 kuukautta. Tähän väliin ajoittunut koehenkilöiden kesäloma on saattanut vaikuttaa kehon-

koostumukseen, mutta toisaalta muutokset 6 viikon aikana ei välttämättä ole kovin suuria. 

Aerobista kestävyyskykyä arvioitiin Cooperin 12 minuutin juoksutestillä. Kenneth Cooperin 

tutkimuksissa havaittiin vahva korrelaatio juostun matkan ja VO2max välillä (r=0.90). (Häk-

kinen ym., 2004, s. 109.) Myös Bandyopadhyay (2015) havaitsi vahvan korrelaation Cooperin 

testin tuloksen ja maksimaalisen hapenottokyvyn välillä (r = 0.93). Koehenkilöitä ohjeistettiin 

tekemään maksimaalinen suoritus. Koettu subjektiivista rasitusta ei kysytty. Testi suoritettiin 

noin 1,5 kuukautta ennen taakankantotestiä, joten Cooperin testin tulos ei välttämättä anna 

tarkkaa kuvaa taakankantotestin aikaisesta kestävyyssuorituskyvystä. Myös lihaskuntotestit 

tehtiin 1,5 kuukautta ennen taakankantotestiä. Suora maksimaalinen hapenotonkyvyn testi 

olisi saattanut antaa tarkempia tuloksia. Toisaalta tarkastellessa sykkeitä, taakankantotestin 

maksimisykkeet eivät nousseet kovin korkealle. 
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Sylkinäytteiden osalta tulokset on ilmoitettu välittömästi testin jälkeen sekä 10 minuuttia tes-

tin jälkeen. Koska sylkinäytteiden keräämiseen käytetty vanutuppo oli koehenkilön suussa 

kahden minuutin ajan, on näytteitä kerääntynyt 0–2 minuuttia ja 10–12 minuuttia testin jäl-

keen. Tämä aiheuttaa eroa sormenpäästä otettuun verinäytteeseen, joka saadaan otettua tarkal-

la ajanhetkellä. Sylkinäytteiden kerääminen toteutettiin kuitenkin luotettavasti vakioituna ja 

koehenkilöt oli ohjeistettu ruokailun ja nikotiinin osalta ennen testitilaisuutta. Testattavat ei-

vät raportoineet toimineensa ohjeistuksen vastaisesti. 

8.6. Jatkotutkimusehdotukset 

 

Puolustusvoimien Fyysinen toimintakyky- normin HR621 mukaan taakankantotesti mittaa 

anaerobista kestävyyttä, puristusvoimaa ja lihashallintaa. Tämän tutkimuksen perusteella uu-

sien testien sisällyttämistä tulee harkita. Taakankantotesti ei ole tarkka anaerobisen kestävyy-

den mittari, puristusvoimaa mitataan vain sen perusteella tippuvatko kahvakuulat vai ei. Li-

hashallinta on ominaisuus, jota on hyvin vaikea mitata. Voidaan myös pohtia, onko se näin 

ollen sellainen ominaisuus, jota halutaan mitata organisaatiossa, joka tarkastelee tuloksia vuo-

sien ja vuosikymmenten välillä. Jos anaerobinen testi halutaan sisällyttää Puolustusvoimien 

testipatteristoon, voisi sen mittaamiseen käyttää suoraa, esimerkiksi Wingaten 60 sekunnin 

polkupyöräergometritestiä. Testin lajispesifisyys on kuitenkin heikko (Häkkinen ym., 2004, s. 

14). Kaikki tehtävät eivät myöskään tarvitse anaerobista suorituskykyä, joten anaerobista tes-

tiä voisi käyttää vain haastavimpien sotilastehtävien minimivaatimusten mittaamiseen. Anae-

robista testiä pilotoidessa laktaattimittaukset voisi suorittaa sylkinäytteen lisäksi myös sor-

menpäänäytteellä.  Reserviin perustuvassa puolustusjärjestelmässä anaerobista suorituskykyä 

tulisi mitata myös varusmiehiltä ja reserviläisiltä, joiden sodanajan tehtävä vaatii erityisesti 

anaerobista suorituskykyä. Vaikka tämä tutkimus ei osoittanut tilastollisesti merkitsevää kor-

relaatiota lihaskuntotestin tai 12 minuutin juoksutestin ja taakankantotestin välillä, voidaan 

olettaa, että yleisesti hyväkuntoiset pärjäävät fyysistä suorituskykyä mittaavissa testeissä.  

Mikäli taakankantotestin mittaavia ominaisuuksia halutaan tutkia jatkossa, tulisi se toteuttaa 

valtakunnallisesti varuskunnittain. Testin minimivaatimusrajat ovat kuitenkin tällä hetkellä 

melko alhaiset, jolloin tason 5 saavuttamiseen ei vaadita läheskään kaikilta maksimisuoritusta. 

Tämä voi aiheuttaa yrityksen puutetta varsinaisessa testissä. Puristusvoiman mittaaminen olisi 

helppoa toteuttaa siihen tarkoitetulla mittarilla. Sotilastyötehtävissä vaadittavaa minimirajaa 

puristusvoimaan on kuitenkin vaikea määrittää. Varuskunnista olisi mahdollista kerätä tietoa 

siitä, että monellako taakankantotesti on keskeytynyt puutteellisen puristusvoiman takia. Jos 

Puolustusvoimissa halutaan taakankantotestin kuvaavaan kykyä kantaa sotilasta paareilla, 

tulisi harkita testin toteuttamista vakioidussa taisteluvarustuksessa.  
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Tässä tutkimuksessa ei tutkittu taisteluvarustuksen vaikutusta taakankantotestin tulokseen tai 

fysiologisiin muuttujiin. Lisäksi jos taakankantotestin on tarkoitus simuloida paarien kanta-

mista, tulisi testiä tutkia myös taistelukenttää simuloivan kuormituksen jälkeen. Taakankanto-

testi on helppo toteuttaa sisätiloissa säästä riippumatta ja lyhyen kävelyetäisyyden takia tilan-

tarve on vähäinen. Viiden metrin välein suoritettava 180 asteen käännös ei kuitenkaan kuvaa 

hyvin paarien kantamista, vaikka saattaakin vaatia suorittajalta hyvää lihashallintaa. Tämän 

tutkimuksen perusteella käännöksissä tapahtuvalla kahvakuulien heilautustekniikalla saattaa 

olla merkitystä taakankantotestin tulokseen. Taakankantotestiä voisi harkita tutkittavan myös 

juoksuradalla tehtynä suorituksena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       50  

9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

1. Tässä tutkimuksessa ei löydetty voimakkaita korrelaatioita fyysisen kunnon ja taakankanto-

testin tuloksen kanssa. Parhaiten tulosta selittävä tekijä oli puristusvoima, mutta korrelaatio 

jäi keskinkertaiseksi (r = 0.421). Taakankantotestin tulos ei korreloinut 30 sekunnin hyppytes-

tin kanssa, mitä käytettiin anaerobisen kestävyyden mittarina. Merkittävin tekijä kehonkoos-

tumuksen osalta oli rasvattoman massan suhde kannettavaan ylimääräiseen massaan, eli ras-

vamassaan ja kahvakuulien painoon. Tämä tukee aikaisempien taakankantoon liittyvien tut-

kimuksien tuloksia. Lisäksi vyötärönympäryksellä on tilastollisesti merkitsevä vaikutus taa-

kankantotestin tulokseen, mikä selittyy rasvan kerääntymisestä keskivartalon alueelle. 

2. Sylkinäytteiden perusteella taakankantotestin kuormitus aiheuttaa akuutteja immunologisia 

ja hormonaalisia muutoksia. Taakankantotesti aiheuttaa sykkeen nousemisen ensimmäisen 30 

sekunnin aikana noin 85 prosenttia laskennallisesta maksimisykkeestä. Testin aikainen mak-

simisyke nousee 93 prosenttiin laskennallisesta maksimisykkeestä. Taakankantotestin tulisi 

mitata anaerobista kestävyyttä, mutta tämän tutkimuksen perusteella laktaattitasot eivät vält-

tämättä nouse riittävän korkealle ollakseen luotettava mittari anaerobisen kestävyyskyvyn 

mittaamiseen. Lisäksi taakankantotestin suorittaminen nostaa akuutisti syljen DHEA-S-, alfa-

amylaasi-, IgA-, kortisoli- ja testosteroni-pitoisuuksia.  

3. Taakankantotestiä ei voida pitää luotettavasti toistettavana testiä, sillä todennäköisesti op-

pimisvaikutuksen merkitys on erittäin suuri.  Testiradan pituuden (5m) takia käännöksiä tulee 

useita, jolloin suoritustekniikalla on suuri vaikutus. Kahvakuulien heilautuksella voi saada 

merkittävää hyötyä käännöksen jälkeisessä kiihdytyksessä. Testi on helposti toteutettava ja 

turvallinen, mutta vaadittuja ominaisuuksia se ei mittaa. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Alkukyselyn koonnos. 

 
         

 
   

    

  
 ELINTAVAT  

       
  

        
 

1. Kuinka usein juot alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän?  

 
 

Alkoholiannos käsittää pullon olutta tai vastaavaa, lasin viiniä tai ravintola-annoksen  

 
väkevää alkoholijuomaa.  

        a) en koskaan  

       7 b) harvemmin kuin kerran kuukaudessa  

    5 c) kerran kuukaudessa  

      5 d) kerran viikossa  

         e) päivittäin tai lähes päivittäin  

     
  

        
 

2. Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytät alkoholia?  

   

 

Ota huomioon myös ne kerrat, jolloin nautit hyvin pieniä määriä alkoholia, 
vaikkapa vain pullon keskiolutta tai lasillisen viiniä.  

  a) päivittäin  

         b) 5–6 kertaa viikossa  

      1 c) 3–4 kertaa viikossa  

      14 d) 1–2 kertaa viikossa  

      1 e) pari kertaa kuukaudessa  

        f) noin kerran kuukaudessa  

        g) noin kerran parissa kuukaudessa  

     1 h) 3–4 kertaa vuodessa tai harvemmin  

      i) en käytä alkoholijuomia  

      
  

        
 

3. Minkälaiset ovat tupakointitottumuksesi?  

    12 a) en ole koskaan tupakoinut säännöllisesti  

    4 b) olen lopettanut säännöllisen tupakoinnin yli 6 kk sitten  

     c) olen lopettanut säännöllisen tupakoinnin korkeintaan 6 kk sitten  

  1 d) tupakoin säännöllisesti  

      
  

        
 

4. Minkälaiset ovat nuuskankäyttötottumuksesi?  

   7 a) en ole koskaan käyttänyt nuuskaa säännöllisesti  

   4 b) olen lopettanut säännöllisen nuuskan käytön yli 6 kk sitten  

  2 c) olen lopettanut säännöllisen nuuskan käytön korkeintaan 6 kk sitten  

 4 d) käytän nuuskaa säännöllisesti  
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UNI- JA NUKKUMISTOTTUMUKSET  

  
        

 
5. Kuinka monta tuntia keskimäärin nukut vuorokaudessa?  

 1 a) 5 tuntia tai alle 

       2 b) keskimäärin 6 tuntia 

      9 c) keskimäärin 7 tuntia 

      5 d) keskimäärin 8 tuntia 

        e) keskimäärin 9 tuntia 

        f) keskimäärin 10 tuntia 

        g) 11 tuntia tai enemmän 

      
  

        
 

6. Kuinka pitkän unen tarvitset ollaksesi seuraavana päivänä virkeä?  

  a) 5 tuntia tai alle 

       1 b) keskimäärin 6 tuntia 

      7 c) keskimäärin 7 tuntia 

      7 d) keskimäärin 8 tuntia 

      2 e) keskimäärin 9 tuntia 

        f) keskimäärin 10 tuntia 

        g) 11 tuntia tai enemmän 

      
  

        
 

7. Kuinka usein kärsit unettomuudesta?  

      a) joka yö tai lähes joka yö 

      1 b) 3–5 yönä viikossa 

      4 c) 1–2 yönä viikossa 

      7 d) harvemmin kuin yhtenä yönä viikossa 

    5 e) en koskaan tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

   
  

        
 LIIKUNTA-AKTIIVISUUS 

     
  

        
 

8. Mihin seuraavista vapaa-ajan liikuntaryhmistä kuulut?  

  

 

Ajattele kolmea viime kuukautta ja ota huomioon kaikki 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. 

  
         a) Ei juuri mitään liikuntaa joka viikko  

     2 b) Verkkaista tai rauhallista liikuntaa yhtenä tai useampana päivänä viikossa  

   c) Ripeää ja reipasta liikuntaa noin kerran viikossa  

   1 d) Ripeää ja reipasta liikuntaa kaksi kertaa viikossa  

   9 e) Ripeää ja reipasta liikuntaa kolme kertaa viikossa  

   5 f) Ripeää ja reipasta liikuntaa ainakin neljä kertaa viikossa  
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9. Kuinka monta kertaa keskimäärin viikossa harrastat kestävyystyyppistä 
 liikuntaa?  

 

Ajattele kolmea viime kuukautta ja ota huomioon kaikki sellainen vapaa-ajan 
 fyysinen rasitus, joka on kestänyt kerrallaan vähintään 20 minuuttia.  

  a) en harrasta kestävyystyyppistä liikuntaa  

    2 b) kerran viikossa  

       7 c) 2 kertaa viikossa  

      4 d) 3 kertaa viikossa  

      3 e) 4 kertaa viikossa  

      1 f) 5 kertaa viikossa  

        g) 6 kertaa viikossa  

        h) 7 kertaa tai enemmän viikossa  

     
  

        
 

10. Kuinka paljon keskimäärin viikossa harrastat kestävyystyyppistä liikuntaa?  

 
Ajattele kolmea viime kuukautta.  

       a) en harrasta kestävyystyyppistä liikuntaa  

      b) alle 15 minuuttia viikossa  

        c) 16–30 min viikossa  

      3 d) 30–60 min viikossa  

      8 e) 60–90 min viikossa  

      2 f) 90–120 min viikossa  

        g) 120–150 min viikossa  

      1 h) 150–180 minuuttia viikossa  

     3 i) enemmän kuin 3 tuntia viikossa  

     
  

        

 

11. Kuinka monta kertaa keskimäärin viikossa harrastat lihasvoimaa kehittävää 
 liikuntaa (esim. kuntosaliharjoittelu, kuntopiiriharjoittelu)?  

 
Ajattele kolmea viime kuukautta.  

       a) en harrasta lihasvoimaa kehittävää liikuntaa  

    4 b) kerran viikossa  

       4 c) 2 kertaa viikossa  

      7 d) 3 kertaa viikossa  

      2 e) 4 kertaa viikossa  

        f) 5 kertaa viikossa  

        g) 6 kertaa viikossa  

        h) 7 kertaa tai enemmän viikossa  

     
  

        

 

12. Kuinka paljon keskimäärin viikossa harrastat lihasvoimaa kehittävää 
 liikuntaa?  

 
Ajattele kolmea viime kuukautta.  

       a) en harrasta lihasvoimaa kehittävää liikuntaa  

      b) alle 15 minuuttia viikossa  

      1 c) 16–30min viikossa  

      3 d) 30–60 min viikossa  

      5 e) 60–90 min viikossa  

        f) 90–120 min viikossa  

      4 g) 120–150 min viikossa  
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  h) 150–180 minuuttia viikossa  

     4 i) enemmän kuin 3 tuntia viikossa  

     
  

        
 

13. Millä intensiteetillä harrastat lihasvoimaa kehittävää liikuntaa?  

 
 

Ajattele kolmea viime kuukautta.  

     2 a) verkkainen tai rauhallinen (ei juuri hikoilua ja hengityksen kiihtymistä)  

 14 b) ripeä tai reipas (jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä)  

  1 c) rasittava (paljon hikoilua ja hengityksen kiihtymistä)  

     d) en harrasta lihasvoimaa kehittävää liikuntaa  

    
  

        
 TOIMINTAKYKY 

      
  

        

 

14. Miten arvioit fyysisen kuntosi verrattuna muuhun palkattuun 
 henkilökuntaan?  

  a) selvästi huonompi  

        b) jonkin verran huonompi  

      9 c) yhtä hyvä  

       7 d) jonkin verran parempi  

      1 e) huomattavasti parempi  

      
  

        
 

15. Virkatehtäväsi on ollut ruumiilliselta (fyysiseltä) rasittavuudeltaan:  

 1 a) hyvin kevyt  

       7 b) kevyt  

        8 c) kohtalainen  

       1 d) raskas  

         e) hyvin raskas  

       
  

        

 

16. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä 
 jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka 
 hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. 
Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?  

2 a) en lainkaan  

       8 b) vain vähän  

       7 c) jonkin verran  

         d) melko paljon  

        

 


