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Hypertrofinen:
•  60-80 % 1 RM
•  6-12 toistoa / sarja
- uupumukseen saakka
- “lyhyt” sarjapalautus

Hermostollinen:
•  90-100 % 1 RM

•  1-3 toistoa / sarja
- “pitkä” sarjapalautus

Nopeusvoima: 
•  30-60 % 1 RM
•  5-10 toistoa / sarja

- maksimaalinen nopeus
- “pitkä” sarjapalautus

Voimaharjoittelun muodot

Kestovoima:
•  30-50 % 1 RM
•  yli 15 toistoa / sarja
- “kuntopiiri”

Maksimivoima



Ikääntyminen, voimantuotto ja toimintakyky

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-
on/toimintakyvyn-ulottuvuudet

https://salud-america.org/updated-physical-activity-guidelines-
for-americans/ Garatachea et al. 2015 …pubmed/25431878



juha.ahtiainen@jyu.fiPower!



https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti









=> nopean voimantuoton tärkeys korostuu

Kun tarvitsee nopeasti
• liikuttaa omaa kehoa

• Juoksupyrähdykset, hypyt, loikat, suunnanvaihdot tms.
• liikuttaa vastustajaa tai pelivälinettä tms. 

Miksi voimaharjoittelua kilpakuntoilijalle?

Motorinen kyvykkyys:
• Taitavan suorituksen taustalla usein kyky tuottaa voimaa niin 

nopeasti kuin mahdollista
• esim. liikenopeus, ketteryys, tasapainon ylläpito

• Lajitekninen suoritus vaatii riittävää nopeaa voimantuottoa



Voimantuoton biomekaniikkaa: Voima-aika -riippuvuus

Haff & Nimphius 2012 (adapt. Newton & Kraemer 1994)



Harjoittaaksesi nopeita motorisia yksiköitä sinun tulee käyttää harjoittelussa: 

A) suuria kuormia 

B) pienemmällä kuormalla suuria (maksimaalisia) liikenopeuksia 

Kraemer & Looney 2012



Koska voimaharjoitteissa ”matka” on suhteellisen 
vakio, tehoa voidaan kasvattaa

A. Lisäämällä liikenopeutta 
• harjoitettavuuspotentiaali melko rajallinen

B. Lisäämällä voimantuottoa 
• harjoitettavuuspotentiaali rajaton

Haff & Nimphius 2012



Thom et al. 2007

Peak power / optimal load

Peak force

Peak velocity

Voimantuoton biomekaniikkaa: Voima-nopeus –riippuvuus ja teho



Haff & Nimphius 2012

Maksimivoimaharjoitteet 
(<85% 1RM)

Painonnostoharjoitteet

Hypyt lisäkuormalla, heitot 
kuntopallolla yms.

Hypyt, sprintit, plyometriset harjoitteet (kehon paino)



Voima (F)-nopeus (V) -profiili

Sama huipputeho – erilainen F-V -profiili

J-B Morin, ICTS, Sevilla, 2016
Morin & Samozino 2016

Optimaaline
n FV-profiili

Force deficit

Pmax ↑ + op maalinen FV-profiili → Suorituskyky ↑



Optimaalinen F-V profiili: 
• Harjoittelun ohjelmointi ja seuranta → 

parempi suorituskyky
Samozino et al. 2012, 2013, 2014, 
Jiménez- Reyes et al. 2017

• vammojen ennaltaehkäisy, 
kuntoutumisen seuranta?

Mendiguchia et al. 2014, 2016

http://jbmorinsportscience.blogspot.com/2017/10/a-spreadsheet-for-jump-force-velocity.html

Voima (F)-nopeus (V) -profiili



Newton & Kraemer 1994

Nopeusvoiman osatekijät:

maksimivoima maksimiteho

motorinen taito ja tekniikkareaktiivinen voimantuottoräjähtävä voimantuotto

www.barbend.com

www.catalystathletics.com

www.livestrong.comwww.fit.fi https://www.japantimes.co.jp


