
Juoksun toiminnallinen analyysi 

Liikunta ja tukielimistö 

Juoksu – kuten kaikki ihmisliike - on käytännössä tuki- ja liikuntaelimistön ketjureaktio, jossa 
alempana tai ylempänä ketjussa olevat kehonosat vaikuttavat tietyn anatomisen aseman toimintaan. 
Ketjun kaikkien osien on oltava kunnossa ja tasapainossa, siinä ei saa olla heikkoja kohtia, sillä silloin 
koko ketjun toiminta heikkenee ja altistaa juoksijan vammoille. 
  
Kehon kuusi tärkeää anatomista asemaa ovat jalkaterä ja nilkka, polvi, lantio, lanneranka, rintaranka 
ja pää. Juoksu vaatii edellä mainituilta anatomisilta asemilta oikeaa toimintaa suhteessa toisiinsa. 
Toisilta ketjun asemilta vaaditaan liikkuvuutta, toisilta taas stabiliteettia eli hyvää tukea. 
Seuraavassa käsitellään neljän alimman anatomisen aseman toimintaa juoksijan kannalta. 
  
Jalkaterä ja nilkka tarvitsevat sekä moniulotteista liikkuvuutta että myös toiminnallista tukevuutta. 
Kävellessä kanta- ja sääriluuhun kohdistuu suunnilleen kuntoilijan painon suuruinen kuorma. 
Juostessa tilanne muuttuu toiseksi ja rasitus on noin kolminkertainen kävelyyn verrattuna. Tämä 
tarkoittaa sitä, että 70-kiloisen juoksijan jalkoihin kohdistuu noin 210 kilon kuormitus tasamaalla, 
alamäessä kuormitus jopa nelinkertaistuu. 
  
Jalan iskeytyessä juoksussa lentovaiheen lopussa maahan joutuvat jalan tukirakenteet kontaktissa 
koville: monet luut, lihakset, jänteet, nivelsiteet ja muut tukikudokset joutuvat reagoimaan 
salamannopeasti tärähdykseen liikkumalla eri suuntiin vaimentaakseen iskua. Jalkaterän liikeradat 
toimivat niin, että ne vaimentavat ja suuntaavat iskun voimaa muualle. Kantapään iskeytyessä 
maahan jalkaterä kääntyy sisäänpäin (pronatoituu) ja polvi koukistuu samanaikaisesti. 
  
Tutkimusten mukaan suurimmalla osalla suomalaisista jalan oma iskunvaimennusjärjestelmä toimii 
kuitenkin hieman puutteellisesti. Jalkaterä saattaa kiertyä askelvaiheessa liikaa sisäänpäin, jolloin 
puhutaan ylipronaatiosta. Tällainen ylipronatoiva jalka voi aiheuttaa juoksijalle vaivoja, jotka 
heijastuvat koko kehossa, varsinkin jos vain toinen jalka on ylipronatoiva. Kipuja voi ilmetä säärissä, 
nilkoissa ja polvissa, akillesjänne saattaa tulehtua helposti. 
  
Toisaalta jalan kiertyminen voi olla myös puutteellista, jolloin kyseessä on supinaatio tai toiselta 
nimeltä alipronaatio. Alipronatoivan jalan iskunvaimennus on huono, ja siitä saattaa aiheutua 
erilaisia rasitusvammoja, joista yleisimpiä ovat sääriluun ja akillesjänteen vammat sekä erilaiset 
polvi- ja lonkkakivut. 
  
Polven tulee olla tukeva, mutta se voi olla tukeva vain, jos se saa tuekseen nilkan ja lantion 
liikkuvuuden. Mikäli nilkan ja lantion liikkuvuudessa ja ohjauksessa on puutteita, joutuu polvi 
kompensoimaan näitä puutteita ja kipeytyy helposti. Jos haluaa pitää polvensa kunnossa, yksi 
juoksijan tärkeimpiä tehtäviä on nilkan ja lantion seudun lihastasapainon parantaminen venyttelyn ja 
oikein kohdennetun voimaharjoittelun avulla. 
  
Lantiossa tarvitaan liikkuvuutta kaikissa kolmessa liiketasossa. Lantio on kävelyn ja juoksun 
liikekeskus eli liike niin sanotusti lähtee lantiosta. Lantion alueella on suuri määrä lonkkaa 
koukistavia ja ojentavia, loitontavia ja lähentäviä sekä kiertäviä lihaksia. Osa näistä lihaksista lähtee 
selkärangasta ja osa lantiosta, osa ylittää myös polvinivelen. Lantion alueella on lisäksi koko joukko 
stabiloivia eli asentoa ylläpitäviä lihaksia. 
  
Lantio välittää voimia ala- ja ylävartalon välillä ja siihen kohdistuu näin ollen voimia sekä ala- että 
yläraajoista, ja sen liike eri suunnissa vaikuttaa siihen, kuinka hyvän tai huonon tuen selkäranka 
saa.   Lantion on selän perusta, sen kivijalka. Monet alaselän kivut johtuvat keskivartalon 
lihaskireyksistä ja heikkouksista. 
  
Lanneranka, muodissa oleva vartalon ydintuki eli ”core”, vaatii tukevuutta eli stabiliteettia. Edellä 
kävi selväksi, että lantion moitteeton toiminta voi suuresti vähentää selkärangan kuormittumista. 



Lanneranka tarvitsee hyvää lihastukea monilta syviltä, lähellä rankaa olevilta lihaksilta. 
Nelikulmainen lannelihas, poikittainen vatsalihas ja syvät selkälihakset sekä lantionpohjan lihakset 
mainitaan nykyisin lähes kaikissa vartalon ydintuen harjoituksissa. Se on hyvä asia, mutta on syytä 
muistaa, että esim. vatsalihakset toimivat yhtenä yksikkönä ja osana liikeketjua, eikä niitä – kuten ei 
muitakaan lihaksia – tule ”eristää”, vaan lihasten tulee tehdä sitä, mihin ne on suunniteltu: tuottaa 
hallittua liikettä ja voimaa yhteistyössä. 
  
Kehon hermostollisella ohjausjärjestelmällä on juostessa lähinnä tarkkaileva rooli, koska juokseminen 
ei sinänsä edellytä vaativien motoristen ohjelmien ja liikemallien käynnistämistä. Juoksija tarkkailee 
ympäristöään: näköaisti kertoo alustan epätasaisuuksista ja mutkista, lähestyvistä polkupyöräilijöistä 
tai koirista jne. ja kuuloaisti välittää liikenteen tai luonnon ääniä. Proprioseptiikka saa huomattavasti 
lisää haasteita, mikäli juostaan metsässä tai vaikeakulkuisessa maatossa. 
  
Ohjausjärjestelmä keskittyy ensisijaisesti sisäiseen tarkkailuun: huomio kiintyy hieman kiristävään 
pohkeeseen tai takareiteen, ylämäen aiheuttamaan hengästymiseen jne. ja pyrkii säilyttämään ja 
säätämään elimistölle sopivan tasaisen vauhdin 
  
Kokenut juoksija voi kehonsa antaman palautteen perusteella kertoa melko tarkkaan esimerkiksi 
juoksuvauhtinsa ja sykkeensä. Rauhalliseen, tasavauhtiseen juoksuun on elimistöllä oikeastaan vain 
yksi motorinen ohjelma, jota kuntoilijan on vaikea muuttaa. 
  

Sydän ja verenkiertoelimistö 

Juoksu on yksi verenkieroelimistön tehokkaimpia kehittäjiä, joka tehostaa sydämen toimintaa: 

Alavartalon suuret lihakset tekevät jatkuvaa dynaamista lihastyötä ja tarvitsevat työskentelyynsä 
paljon happea ja ravintoaineita. 

Sydän täyttyy suuremmalla verimäärällä ja täyttymistä tehostaa jalkalihasten voimakas pumppaava 
toiminta. Sydämen vasen kammio työntää kerralla suuren verimäärän tehokkaasti verenkiertoon ja 
juoksuharjoittelun seurauksena sydämen vasen kammio yleensä laajenee ja sydämen koko kasvaa. 
Juoksijan valtimot ovat joustavia ja paine valtimoissa on tavallista pienempi, koska hiussuoniverkosto 
on hyvin kehittynyt. Mitokondrioiden määrä lisääntyy ja niiden toiminta tehostuu. Jatkuva 
kestävyysjuoksuharjoittelu kehittää keuhkoja: uloshengitys tehostuu, hengityslihakset vahvistuvat ja 
kaasujen vaihto tehostuu. 

Seuraavassa on kaksi toiminnallisuuden pohjalle rakennettua juoksijan lihaskunnon malliharjoitusta 
tukemaan käytännön juoksuharjoittelua. Molemmat voi tehdä kerran viikossa. 

Lihaskuntoharjoitus 1: 

•Naruhyppely 2x 60-180 sek 
•Lankku 2 x30-60 sek eri asennoissa 
•Lantionnosto sivunojassa + ylävartalon kierto (kevyt käsipaino) 2 x 5-8 / puoli 
•Käsivarsien juoksuliike käsipainoilla 2x 60 sek 
•Yhden jalan pumppukyykky 1 x 50-100 / jalka 
•Lastausliike käsipainoilla 2 x 10 / puoli 

Lihaskuntoharjoitus 2: 

•Perusasennosta kantapäät maassa käsillä kävely eteen ja vartalon hallinta / paluu alkuasentoon 
pienillä askelilla jalat suorina2 x 10 
•Vaaka 2 x 10 / jalka 
•Yhden jalan kyykky taaempi jalka pallon päällä 2 x 10-20 



•Etunojapunnerrus jalat pallon päällä 2 x 10-15 
•Yhden käden leuanveto kantapäät maassa 2 x 15-20 
•Voimarullaus levytangolla 2 x 10-15 

 


