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”Monipuolisuus vai varhainen lajivalinta?”



LIHASTYÖN KONTROLLI

Hermosolun rakenne

- dendriitit

- sooma

- aksoni

- hermopäätteet

Luurankolihas on hermoston
kontrollin alla, määrätään:

- Milloin

- Mikä lihas supistuu

- Kuinka nopeasti

- Kuinka voimakkaasti
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Motorinen kontrolli



Motorinen yksikkö
- α–motoneuroni ja kaikki 

sen hermottamat lihassolut

Motorinen yksikkö



Motoristen yksiköiden ominaisuudet

TYPE I                TYPE IIa TYPE IIB

Brooke &  Kaiser (1970)



Motoristen yksiköiden rekrytointi

S      FR     FF

- Kokoperiaate (Henneman et al 1965)

MYn rekrytointikynnys

• MYt eroavat 
syttymiskynnykseltään

• Matalan kynnyksen MYt
aktivoituvat matalilla 
voimatasoilla

• Korkean kynnyksen MYt
aktivoituvat korkeilla 

voimatasoilla
• Suurimmat voimat 

saavutetaan suurilla 
MYn aktivointimäärillä



Motoristen yksiköiden syttymistaajuus

Person and Kudina 1972



Hermostollinen ohjaus

VOIKO IHMINEN AKTIVOIDA 
LIHAKSENSA MAKSIMAALISESTI?



Interpolated twitch -tekniikka (ITT)

•Motorisen hermon aksonin keinotekoisesti (sähkö) 
aiheutetun synkronoidun aktiopotentiaalin kapasiteetti
lisätä maksimaalista tahdonalaista voimantuottoa
•Hermoradan stimulointi, lihasrungon stimulointi, 
motorisen aivokuoren stimulointi (transcranial magnetic 
stimulation; TMS)

Jos < 100%, 
kyseessä on neuraalinen vaje!



Neuraalinen vaje

Kykenemättömyys lihaksen maksimaaliseen aktivointiin!

• Kohdelihas ei saa maksimaalista neuraalista ohjausta
keskushermostolta supistuakseen

• Kaikki MYt rekrytoidaan keskimäärin 85% tasolla maksimivoimasta
• Syttymistaajuus ei ole maksimaalinen?

Onko neuraalinen vaje olemassa?

• Terveillä hyvin motivoituneilla ihmisillä sen uskotaan olevan minimaalinen
suurimmassa osassa lihaksia (e.g. Merton 1954) 

• Poikkeuksena nilkan ojentajalihakset (e.g. Allen et al. 1995)

• Tahdonalainen aktivaatio voi heikentyä:
• Ikääntyminen (Kent-Braun & Ng 1999)

• Väsymys (Gandevia et al. 1996)

• Harjoittelun aiheuttama lihaksen mikrovaurio (Michaut et al. 2002)

• Sairaudet (e.g. Gandevia et al. 2000) 

• Käyttämättömyys (Duchateau & Hainaut 1987)



Hermostollinen adaptaatio





Hermostollinen adaptaatio

1. Motoristen yksiköiden syttymistaajuuden lisääntyminen
2. Motoristen yksiköiden syttymisen synkronisaatio
3. Kaksoissyttyminen



Aivojen huomioiminen
harjoittelussa!?



Motorinen
käsky

Sensorinen
palaute

Liikunta / Harjoittelu

Terveyskunto, 
huippu-urheilu, 
lapsen kehitys, 
ikääntyminen, 
sairauksista 
toipuminen …

Oppiminen, 
motorinen 
oppiminen, 
muisti, 
koulumenestys, 
mieliala, stressi 
…



Aivojen Plastisuus

Aivojen kyky muuttua ajassa ja iässä –
parempaan tai huonompaan
• Aivojen plastisuus on tärkeää mm. oppimisen, muistin, motorisen 

oppimisen ja -adaptaation ja aivovammojen parantumisen kannalta



Aivojen Plastisuus

Nopeat plastiset muutokset
• Aktiivisuuteen perustuva synapsinen plastisuus (Jacobs & Donaghue

1991)

• Pitkäaikainen potentoituminen (Long-term potentiation = LTP)
• Pitkäaikainen aleneminen (Long-term depression = LTD)

• Hiljaisten synapsien aktivoituminen (Liao et al. 1999)

Morfologiset plastiset muutokset (Kleim et al. 1996)

• Synaptogeneesi (lisää synapseja) 
• Neurogeneesi (lisää neuroneja)

Aivojen kyky muuttua ajassa ja iässä –
parempaan tai huonompaan
• Aivojen plastisuus on tärkeää mm. oppimisen, muistin, motorisen 

oppimisen ja -adaptaation ja aivovammojen parantumisen kannalta



Motorinen aivokuori
Liikkeiden suunnittelu, -
säätely, -oppiminen ja -
adaptaatio

Basaaligangliot
Motorisen toiminnan valinta, 
oppiminen, silmän liikkeet, 
kognitio ja tunteet
Hippokampus
Muisti ja kognitio

Kestävyysharjoittelu / voima-nopeus –harjoittelu / taitoharjoittelu



Ihmistutkimukset
• Perustuvat pääasiassa kuvantamiseen ja kartoittamiseen

fMRI
TMS

MEG
EEG



Tutkia aerobisen kunnon, basaaliganglion volyymin ja selektiivisen 
huomiokykytehtävän (flanker task performance) välistä suhdetta 



• Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan olettaa, että 
lasten hyvällä aerobisella kunnolla on positiivinen vaikutus 
basaaliganglian rakenteelliseen volyymiin ja 
huomiokykytehtävään

• Tällä tiedetään olevan merkitystä kognitiivisessa 
oppimisessa ja kontrollissa, jotka ovat kaksi tärkeää 
tekijää akateemisessa menestyksessä



Tutkia yhden käden ja viiden sormen pianonsoittotehtävän vaikutuksia  
motorisen aivokuoren tehtäväspesifisten sormilihasten vastaavuusalueisiin
• 2 tuntia x 5 päivää



• Muutokset kortikospinaalisessa herkkyydessä ja 
käden alueen lihasten vastaavuusalueen 
representaatiossa huippu-urheilijoilla 

• Harrastepelaajilla vastaavia muutoksia ei havaittu
• Pitkäkestoinen ja systemaattisesti rakennettu 

taitoharjoittelu voi johtaa toiminnallisen 
plastisuuden lisääntymiseen kortikospinaalisessa
ohjauksessa



• Vertailla taito- ja 
kestävyysharjoittelun 
vaikutuksia motorisen aivokuoren 
plastisuuteen

• Menetelmänä käytettiin parillista 
assosiatiivista stimulointi-
interventiota, jossa paritetaan 
sensorisen hermoradan 
sähköstimulointi ja motorisen 
aivokuoren magneettistimulointi



Taitoryhmä Kestävyysryhmä

Koehenkilöt (n/m) 15 (12/3) 15 (10/5)

Urheilulaji

11 tanssijaa

2 taitoluistelijaa

2 voimistelijaa

8 hiihtäjää

4 suunnistajaa

2 juoksijaa

Harjoitteluvuodet 14 12

Harjoitus/viikko 8 h 10 h

Kilpailijoita 10 15
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Merkittävä LTP-tyyppinen plastisuus ilmeni 
taitoryhmässä mutta ei kestävyysryhmässä

Harjoitteluvaikutukset ovat erilaisia 
liikeaivokuorella:

 Taitoharjoittelu → lisää synapsien määrää →
suurempi plastisuus kapasiteetti → motorinen 
oppiminen helpottuu  (Rosenkranz et al. 2007)

 Kestävyysharjoittelu→ paras mahdollinen 
taloudellisuus → automaattiset liikkeet (Doyon 

and Benali 2005) → subkortikaaliset radat →
vähentynyt liikeaivokuorenkäyttö

Johtopäätökset



Monipuolinen taitoharjoittelu:

 Motorinen aivokuori:
 Synaptogeneesi
 Vastaavuusalueen representaation 

muutokset 
 BDNF proteiinin lisäys

Kestävyysharjoittelu:

 Hippokampus / basaaligangliot:
 Angiogeneesi / neurogeneesi 
 BDNF proteiinin lisäys

 Motorinen aivokuori:
 Angiogeneesi
 BDNF proteiinin lisäys

Kognitio, muisti, oppiminen

Motorinen oppiminen

Harjoittelun merkitys aivoille



Voima-nopeus -harjoittelu:
 Ei hyvin tunnettuja vaikutuksia aivoissa (joitain 

muutoksia intrakortikaalisessa inhibitiossa)
 Lisää spinaalista plastisuutta

 Motoristen yksiköiden rekrytointi !!!

Harjoittelun merkitys aivoille

Mutta jos….



… voimaharjoitteluun lisätään taitoelementti

Voimaharjoittelu (hauiskääntö)



Mitä kotiin vietäväksi?

• Nopeat motoriset yksiköt eivät kestä pitkäaikaista 
käyttämättömyyttä!
• Jos hermosto ei pysty maksimaalisesti käskyttämään 

lihasta, se EI ole terve!
• Riittävä määrä maksimaalista nopeus/voima –

harjoittelua lajista riippumatta
• Harjoittelussa pitää huomioida aivojen 

plastisuuskapasiteetin tarpeet
• Keskushermosto pysyy adaptiivisena
• Urheilijalla on työkalut toimia muuttuvissa tilanteissa
• Harjoittelu ei saa kuitenkaan mennä pelkästään 

sirkustemppuiluksi

”Monipuolisuus vai varhainen lajivalinta?”



Mielikuvaharjoittelu
Sormet Varpaat

Hauiskääntö (voima)

Mielikuva Toteutus

Ehrsson H. et al. (2003)

Mizukuchi N. et al. (2013)


