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TIIVISTELMÄ 

 

 

Metsäranta, Lennu 2012. Kompressioasujen vaikutukset anaerobiseen suorituskykyyn, 

nopeuteen, tasapainoon ja laktaatin poistumiseen SM-liigatason jääkiekkoilijoilla, 30 s. 

Kompressiohoitoa eli painehoitoa on käytetty jo pitkään turvotuksen ja ödeeman, ve-

risuonitukosten, sekä laskimoperäisten alaraajahaavojen hoitoon (Agu ym. 2004; 

O’Meara ym. 2009). Kompressivaatteiden käyttö on lisääntynyt myös urheilussa perus-

tuen samoihin hyötyihin kuin lääkinnällisissä tarkoituksissa. Kompressiovaatteista on 

verrattain vähän tieteellistä tutkimusta niiden suosioon nähden.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu kompression lisäävän veren virtausta työs-

kenteleville lihaksille ja parantavan näin lihaksen hapensaantia (Coza ym. 2012; Boch-

mann ym. 2005). Lisäksi on huomattu kompressiovaatteiden vähentävän lihasten väräh-

telyä kevennyshyppyjen alastulossa, jonka oletetaan vaikuttavan suorituksen biomeka-

niikkaan (Doan ym. 2003; Kraemer ym. 1997). Näistä lähtökohdista lähdin tekemään 

enemmän lajispesifiä tutkimusta jääkiekkoilijoilla. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin 3D-tukivaatteiden (LYMED®, Lymed Oy, Tampere, Fin-

land) vaikutuksia anaerobiseen suorituskykyyn, nopeuteen, tasapainoon ja laktaatin 

poistumiseen. Koehenkilöinä oli neljä (n = 4) SM–liigatason jääkiekkoilijaa, jotka suo-

rittivat Wingaten 30 s testin, lajinomaisen luistelutoistotestin, tasapainotestin tasapaino-

laudalla, kiihdytysnopeustestin, sekä maksimaalisen nopeuden testin luistellen. 

Tulokset. Laktaatin poistuminen suorituksen jälkeen 20 min palautumisen aikana oli 5,9 

% tehokkaampaa kompressiotilanteessa, kun vertailtiin kontrollitilanteisiin (p < 0.05). 

Tämän voidaan, aikaisempien tutkimusten pohjalta, olettaa johtuvan kompressioasujen 

veren virtausta lisäävästä vaikutuksesta. Muissa tutkimuksen testeissä ei löydetty mer-

kitseviä eroja kompressiotilanteiden ja kontrollitilanteiden välillä. 

Käytännön hyödyt. Kompressioasuista voi olla hyötyä etenkin palautumisen aikana, 

mutta myös pitkäkestoisissa suorituksissa ja lyhyissä toistuvissa suorituksissa. Komp-

ressioasulle löytyy käyttötarkoituksia monesta eri lajista. 

Avainsanat: kompressio, kompressioasu, jääkiekko, anaerobinen, aerobinen, laktaatti 
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1 JOHDANTO 

 

Kompressiohoitoa eli painehoitoa on käytetty jo pitkään turvotuksen ja ödeeman, ve-

risuonitukosten, sekä laskimoperäisten alaraajahaavojen hoitoon (Agu ym. 2004; 

O’Meara ym. 2009). Kompressiota on käytetty apuna urheilussa perustuen samoihin 

vaikutuksiin kuin lääkinnällisissä tarkoituksissa. Kompression positiiviset vaikutukset 

nimenomaan terveisiin urheilijoihin ovat kuitenkin vielä tutkimuksen alla, eikä selviä 

hyötyjä tai tyrmäystä hyödyttömyydestä ole vielä tullut. 

Kompressiovaatteet ovat saavuttaneet urheilijoiden keskuudessa vankan aseman ja nii-

den käyttö yleistyy jatkuvasti. Niiden todellinen hyöty ja hyödyn takana olevat meka-

nismit ovat kuitenkin vielä kyseenalaisia. Painevaate luo iholle mekaanisen paineen, 

joka saa käyttäjän tuntemaan kehonsa tasapainoisemmaksi ja tiukemmaksi. (MacRae 

ym. 2011.) Tästä syystä moni kokee painevaatteet hyväksi asusteeksi urheilussa, vaikka 

tieteellisesti hyötyjä ei ole pystyttykään todistamaan. 

Jääkiekko on lajina sekä anaerobinen, että aerobinen. Jääkiekko-ottelussa keskimääräi-

nen vaihto kestää noin 30 – 80 sekuntia, vaihtojen välissä 4 – 5 minuutin palautumisjak-

so. Yksittäisen vaihdon energiantuotosta 60 -70 % tulee anaerobisesta glykolyysistä. 

Hyvä aerobinen suorituskyky siirtää anaerobista glykolyysiä myöhemmäksi ja näin vä-

hentää väsymistä. Myös optimaalinen palautuminen on hyvän aerobisen suorituskyvyn 

ansiota. (Montgomery 1988.)  

Jääkiekko lajina vaatii hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Peli sisältää paljon tilanteita, 

joissa tarvitaan hyvää jalkojen tasapainoa samalla kun ylävartalolla kamppaillaan kie-

kosta ja tilasta (Bracko ym. 1998). Lisäksi pelaaja tarvitsee hyvää tasapainoa luistelles-

saan, tehdessään käännöksiä, kuljettaessaan kiekkoa ja laukoessaan ohuiden terien va-

rassa (Bracko ym. 1998). 

Kiinnostuksen kohteena ovat kompressiovaatteiden vaikutukset lyhyisiin anaerobisiin 

suorituksiin ja palautumiseen suorituksen jälkeen. Myös vaikutukset urheilijan tasapai-

noon kiinnostavat etenkin jääkiekkoilijoilla. Tutkimuksen tulee olla mahdollisimman 

hyvin käytäntöä tukeva, siksi tähän tutkimukseen on valittu hyvin jääkiekkoa kuvaavia 

testejä anaerobisesta suorituksesta ja tasapainosta. Tässä tutkimuksessa käytetään mitta-

tilaustyönä tehtäviä 3D-tukivaatteita. (LYMED®, Lymed Oy, Tampere, Finland). 
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2 SUORITUSKYKY JÄÄKIEKOSSA 

 

 

2.1 Kehonhallinta ja tasapaino 

 

Jääkiekko lajina vaatii hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Peli sisältää paljon tilanteita, 

joissa tarvitaan hyvää jalkojen tasapainoa samalla kun ylävartalolla kamppaillaan kie-

kosta ja tilasta (Bracko ym. 1998). Lisäksi pelaaja tarvitsee hyvää tasapainoa luistelles-

saan, tehdessään käännöksiä, kuljettaessaan kiekkoa ja laukoessaan ohuiden terien va-

rassa (Bracko ym. 1998). Matala ja tasapainoinen luisteluasento on tehokkaan luistelun 

lähtökohta. 

Tasapainolla tarkoitetaan kykyä ylläpitää haluttua asentoa paikallaan tai liikkeessä. Si-

säkorvan tasapainoelimet aistivat kehon asentoja ja liikkeitä, yhdessä aivojen ja kes-

kushermoston kanssa viesti välitetään lihaksille, jotka ylläpitävät tasapainoa. Muut aistit 

kuten näkö ja nivelten tuntoaisti ovat tärkeässä roolissa ylläpidettäessä tasapainoa. 

(Keskinen ym. 2007, 185-188.) 

 Tasapaino jaetaan staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon. Staattisella tasapainolla tar-

koitetaan kehon pitämistä halutussa asennossa paikallaan ja dynaaminen tasapaino on 

kykyä ylläpitää haluttua kehonasentoa liikkeessä. Koordinaatio on läheisessä yhteydessä 

tasapainon kanssa. Hyvä tasapaino on koordinaation perusta. Koordinaatiolla tarkoite-

taan aistien ja kehon yhtäaikaista käyttöä muodostettaessa liikettä. (Keskinen ym. 2007, 

185-188.) 

Kehonhallinta on läheisesti yhteydessä tasapainoon ja koordinaatioon. Luistelussa on 

tärkeää hallita omaa kehoa ja pystyä tuottamaan voimaa oikeaan suuntaan ja samalla 

pystyä tekemään ylävartalolla esimerkiksi harhautus. Behm ym. (2005) totesivat tutki-

muksessaan, että tasapainolla on vahva yhteys luistelunopeuden kanssa etenkin nuorilla 

pelaajilla. Vanhemmilla pelaajilla yhteys ei ollut yhtä merkitsevä. Luistelu vaatii hyvää 

tasapainoa maksimaalisessa luistelunopeudessa, ettei voimantuotto kärsi puutteellisesta 

tasapainosta ja kehonhallinnasta (Behm ym. 2005).  
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Tarkasteltaessa eteenpäinluistelun laatutekijöitä oletuksena on hyvä dynaaminen tasa-

paino. Pelaaja viettää eteenpäinluistelusta n. 80 % yhden jalan varassa, joka vaatii eri-

tyistä dynaamista tasapainoa (Marino & Drouin 2000). Tutkimuksessa havaittiin luiste-

lunopeuden ja yhden jalan varassa vietetyn ajan välillä yhteys. Tutkimuksessa tutkittiin 

luistelua väsyneenä ja ei-väsyneenä, joten suoraa yhteyttä tasapainon kanssa ei ole. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että myös hyvä tasapaino lisää kykyä olla pidempään yhden 

jalan varassa. (Marino & Drouin 2000.) 

 

2.2 Anaerobinen suorituskyky 

 

Jääkiekko on lajina sekä anaerobinen, että aerobinen. Jääkiekko-ottelussa keskimääräi-

nen vaihto kestää noin 30 – 80 sekuntia, vaihtojen välissä 4 – 5 minuutin palautumisjak-

so. Yksittäisen vaihdon energiantuotosta 60 -70 % tulee anaerobisesta glykolyysistä. 

Hyvä aerobinen suorituskyky siirtää anaerobista glykolyysiä myöhemmäksi ja näin vä-

hentää väsymistä. Myös optimaalinen palautuminen on hyvän aerobisen suorituskyvyn 

ansiota. (Montgomery 1988.) Tässä kappaleessa käsitellään jääkiekkoa anaerobisena 

lajina ja perehdytään sen yksityiskohtiin. 

Anaerobisessa glykolyysissä yhdestä glukoosimolekyylistä saadaan kaksi pyruvaattia ja 

2ATP-molekyyliä. Reaktiossa sivutuotteena muodostuu kaksi vetyionia (H+), jotka siir-

tyvät elektroninsiirtoketjuun. Kun glykolyysi kovan intensiteetin suorituksessa toimii 

niin nopeasti, ettei kaikkea muodostunutta pyruvaattia ehditä hapettamaan sitruunahap-

pokierrossa, hajotetaan kaksi pyruvaattia laktaatti-dehydrogenaasin avulla edelleen kah-

deksi laktaatiksi. Nämä laktaatti-ionit kuljetetaan vereen ja edelleen maksaan tai toiseen 

lihakseen. Samanaikaisesti vetyioneja (H+) muodostuu ylimäärä, jotka aiheuttavat pH:n 

laskua lihaksessa ja lihaksen suorituskyvyn laskua. (McArdle ym. 2010.) 

 Maksassa glukoneogeneesin avulla kahdesta laktaatista voidaan pyruvaatin kautta tehdä 

edelleen yksi gluukoosimolekyyli. Tähän reaktioon tarvitaan 6ATP:ia. Maksassa val-

mistettu glukoosi kuljetetaan edelleen vereen ja sieltä uudelleen lihasten käyttöön. Ve-

restä laktaatti voi siirtyä myös suoraa lihakseen, jossa siitä tehdään pyruvaattia ja pyru-

vaatista edelleen pyruvaattidehydrogenaasikompleksin avulla Asetyliinikoentsyymi-
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A:ta, josta tehdään sitruunahappokierron ja oksidatiivisen fosforylaation kautta ATP:ia. 

(McArdle ym. 2010.) 

Jääkiekko on luonteeltaan peli, jossa tulee paljon nopeita kiihdytyksiä, jarruruksia, pai-

kaltaan lähtöjä, taklauksia ja laukauksia. Nämä kaikki nojautuvat anaerobiseen energi-

antuottoon. Vaihdon aikainen maksimisyke on 90 % maksimisykkeestä ja keskimääräi-

nen syke 85 % maksimisykkeestä. (Montgomery 1988.) Suorituksen aluksi käytetään 

välittömiä energianlähteitä ATP:ia ja KP:ia, jotka riittävät lyhyisiin alle 10 s suorituk-

siin. Tämän jälkeen pääasiallisena energialähteenä on anaerobinen glykolyysi. Glyko-

lyysi on energiantuottomekanismi, jossa sivutuotteena syntyy laktaatti- ja vetyioneja. 

Veren laktaattipitoisuutta on jo pitkään pidetty anaerobisen suorituskyvyn mittarina ja 

toisaalta oletettu laktaatin aiheuttavan väsymystä lihaksissa. (McArdle ym. 2010.) Vä-

symystä lihaksissa aiheuttaakin mahdollisesti lisääntyneen vetyionikonsentraation aihe-

uttama happamuus tai esimerkiksi epäorgaanisen fostaattipitoisuuden lisääntyminen. 

Anaerobisen suorituksen aiheuttama väsymys ja suorituskyvyn lasku, ja niihin vaikutta-

vat tekijät ovat vielä kiistanalaisia. Suorituskyvyn lasku on todennäköisesti monen teki-

jän summa. (Girard ym. 2011.) Esimerkiksi Fitts (1994) mainitsi kirjallisuuskatsaukses-

saan, että vetyionit (H+) häiritsevät poikkisiltojen muodostumista lihaksessa ja näin 

heikentävät lihaksen supistumista. Tutkimuksissa on huomatta kuitenkin vahva yhteys 

laktaattikonsentraation ja vetyionikonsentraation välillä.  

Kuormituksen alussa lihaksen aineenvaihdunta kasvaa ja laktaatin tuotto lisääntyy, mut-

ta kuormituksen pysyessä vakiona verestä mitattu laktaattipitoisuus pysyy vakiona. Tä-

mä ei johdu laktaatin tuoton vähenemisestä vaan lihas alkaa uudelleen käyttää tuotettua 

laktaattia hapen avulla. Riippuen suorituksen intensiteetistä lihas voi olla joko laktaatin 

tuottaja tai laktaatin kuluttaja, tästä johtuu verestä mitatun laktaattipitoisuuden muutok-

set suorituksen aikana. Suorituksen intensiteetin ollessa tarpeeksi kova lihas tuottaa 

enemmän laktaattia kuin pystyy kuluttamaan, vastaavasti mitä enemmän laktaattia on 

tarjolla, sitä enemmän sitä käytetään uudelleen. (Hall 2010.) 
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2.3 Aerobinen suorituskyky ja palautuminen 

 

Vaikka jääkiekossa korostuu anaerobisen energiantuoton osuus, intervallityyppisten 

vaihtojen ja lyhyiden spurttien vuoksi, näyttelee aerobinen kestävyys ja kapasiteetti 

suurta roolia myös jääkiekossa. Hyvä aerobinen kapasiteetti ja korkea anaerobinen kyn-

nys siirtävät anaerobisen glykolyysin alkua myöhemmäksi ja näin vähentävät väsymys-

tä. Toinen tärkeä rooli aerobisella kestävyydellä on palautumisessa, jolloin lihakseen jo 

muodostunut laktaatti poistetaan 4 – 5 minuutin tauon aikana. (Montgomery 1988.) 

Aerobinen energiantuotto koostuu sitruunahappokierrosta ja oksidatiivisesta fosforylaa-

tiosta. Oksidatiivinen fosforylaatio jaetaan vielä elektroninsiirtoketjuun ja ATP -

synteesiin. Aerobinen eli hapellinen energiantuotto on huomattavasti tehokkaampaa 

kuin anaerobinen eli hapeton. Anaerobinen glykolyysi ja aerobinen energiantuotto toi-

mivat kuitenkin yhteistyössä ja niiden osuus energiantuotosta riippuu saatavilla olevan 

hapen määrästä. Anaerobisen glykolyysin lopputuotetta laktaattia ja vetyä käytetään 

uudelleen aerobisessa energiantuotossa. (McArdle ym. 2010.) 

 Anaerobisen glykolyysin lopputuotteena syntynyttä laktaattia pyritään poistamaan eli-

mistöstä mahdollisimman tehokkaasti ja vetyionien(H+) aiheuttamaa happamoitumista 

puskuroidaan bikarbonaattien avulla. Samaan aikaan veren happiosapaine laskee ja hii-

lidioksidiosapaine nousee, joka stimuloi ventilaatiota ja tämä näkyy hengitystilavuuden 

sekä hengitysfrekvenssin kasvuna. Hiilidioksidia poistetaan elimistöstä nopeammin ja 

happea kuljetetaan työskentelevien lihasten käyttöön. (Keskinen ym. 2007.) 
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3 KOMPRESSIOVAATTEET 

 

 

3.1 Yleistä 

 

Kompressiota on käytetty jo pitkään turvotuksen ja ödeeman, verisuonitukosten, sekä 

laskimoperäisten alaraajahaavojen hoitoon (Agu ym. 2004; O’Meara ym. 2009). Komp-

ressiota on käytetty apuna urheilussa perustuen samoihin vaikutuksiin kuin lääkinnälli-

sissä tarkoituksissa. Kompression positiiviset vaikutukset nimenomaan terveisiin urhei-

lijoihin on kuitenkin vielä tutkimuksen alla, eikä selviä hyötyjä tai tyrmäystä hyödyttö-

myydestä ole vielä tullut. 

Painevaatteet ovat saavuttaneet urheilijoiden keskuudessa vankan aseman ja niiden 

käyttö yleistyy jatkuvasti. Niiden todellinen hyöty ja hyödyn takana olevat mekanismit 

ovat kuitenkin vielä kyseenalaisia. Painevaate luo iholle mekaanisen paineen, joka saa 

käyttäjän tuntemaan kehonsa tasapainoisemmaksi ja tiukemmaksi. (MacRae ym. 2011.) 

Tästä syystä moni kokee painevaatteet hyväksi asusteeksi urheilussa, vaikka tieteellises-

ti hyötyjä ei ole pystyttykään todistamaan. 

Painevaatteita on tarjolla monia erilaisia ja monelta valmistajalta. Yleisimpiä painevaat-

teita ovat painesukat nilkasta pohkeeseen asti, painehousut nilkasta vyötärölle asti, pai-

ne paidat, painehihat ja kokonaiset paineasut ranteista nilkkoihin asti. Painevaatteessa 

paine on kovin nilkan kohdalla ja vähenee ylöspäin mentäessä, mutta eri painevaattei-

den ja käyttäjien välillä paine-erot voivat olla suuret. Myös aikaisemmissa tutkimuksis-

sa käytössä on ollut monenlaisia painevaatteita monenlaisilla paineilla. Monissa tutki-

muksissa ei ole edes ilmoitettu käytössä olleiden painevaatteiden paineita. Lisäksi aikai-

semmissa tutkimuksissa on suurta vaihtelua kuormitusmalleissa, kestoissa ja intensitee-

teissä. Tutkimusten joukko on hyvin heterogeeninen ja jopa tutkimuskysymykset ovat 

jakaantuneet hyvin laajalle alalle, osa tutkimuksista tarkastelee palautumista, osa itse 

suoritusta ja osa fysiologisia ilmiöitä. (MacRae ym. 2011.) Tämä lisää haastetta vertail-

taessa tutkimuksien tuloksia toisiinsa ja tekee siitä monesti mahdotonta. 
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3.2 Vaikutukset 

 

Kompressiovaatteiden hyötyjä urheilussa perustellaan yleisesti samoilla tuloksilla, joita 

on saatu tutkimuksissa liittyen kompressiovaatteiden vaikutuksiin sairauksien hoidossa. 

Tutkimuksissa on saatu selviä positiivisia tuloksia kompression vaikutuksesta turvotuk-

sen ja ödeeman, verisuonitukosten, sekä laskimoperäisten alaraajahaavojen hoidossa 

(Agu ym. 2004; O’Meara ym. 2009). Tällöin mittaukset on yleisesti tehty makuuasen-

nossa ja suora vertaaminen dynaamiseen liikkeeseen ei ole mahdollista. Kompres-

siovaatteiden mahdolliset hyödyt urheilussa liittyvät kuitenkin läheisesti näihin samoi-

hin ilmiöihin ja monet tutkimukset lähestyvätkin asiaa lääkinnälliseltä puolelta tutuilla 

menetelmillä. 

 

3.2.1 Vaikutukset suoritukseen 

 

Tässä kappaleessa käsitellään aikaisempia tutkimuksia kompression vaikutuksista suori-

tukseen. Tutkimuksia on tehty kompression vaikutuksesta juoksun tekniikkaan, hyp-

päämiseen(vertikaalihypyt), pidempiaikaiseen juoksuun tai pyöräilyyn, sekä simuloi-

tuun joukkuelajin pelitapahtumaan. Tutkimuksissa käytettyjen kompressiovaatteiden 

paineet ovat harvoin ilmoitettu, joka vaikeuttaa tulosten vertaamista keskenään. Tärkeää 

on kuitenkin saada käsitys aikaisemmista tutkimuksista ja niissä käytetyistä menetelmis-

tä jatkotutkimuksia ajatellen. 

Hyppääminen. Doan ym. (2003) tutkimuksessa vertailtiin mittatilaustyönä tehtyjen 

kompressioshortsien ja kontorolliryhmän välisiä eroja kevennyshypyssä, 60 m juoksus-

sa, ihon lämpötilassa lämmittelyn aikana ja kompressioshortisien materiaalin elastisuut

ta. Koehenkilönä oli kymmenen mies- ja kymmenen naisyleisurheilijaa. Kevennyshy-

pyn nousukorkeus parani merkitsevästi koko joukolla, kun käytettiin kompressioshort-

seja. Ero ei ollut merkitsevä kun tarkasteltiin miehiä ja naisia erikseen. Kraemer ym. 

1996 tutkimuksessa yksittäisen kevennyshypyn maksimivoimassa ja -tehossa ei kuiten-

kaan huomattu ryhmien välillä eroa, mutta kymmenen kevennyshypyn keskimääräinen 
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voima ja teho olivat merkitsevästi suurempia, kun käytettiin kompressioshortseja. Tätä 

vahvistaa Kraemerin ym. (1997) tekemä tutkimus, jossa väsytyksen jälkeen kymmenen 

kevennyshypyn keskimääräinen teho oli merkitsevästi suurempi kompressioshortseja 

käyttäneellä ryhmällä. Kevennyshypyn alastulosta mitattu heilahtelu oli merkitsevästi 

pienempi kompressioshortseja käytettäessä (Doan ym. 2003). Kymmenestä vertikaali-

hypystä mitattu alastulo ja siinä tapahtuva heilahtelu oli merkitsevästi pienempää, 

kompressioshortseja käyttäneellä ryhmällä ennen ja jälkeen väsytyksen (Kraemer ym. 

1997). Kompressiovaatteiden vaikutus suoritukseen saattaa kasvaa väsymyksen lisään-

tyessä (MacRae ym. 2011).  

Juokseminen. Kompressiovaatteilla ei näytä olevan vaikutusta lyhyisiin juoksusuorituk-

siin. Higgins ym. (2009) tutkimuksessa 20 m juoksuajoilla ei ollut merkitseviä eroja 

kontrolliryhmän, placeboryhmän ja kompressiovaateryhmän välillä. Samoin Doan ym. 

(2003) tutkimuksessa 60 m juoksun ajoilla ei ollut eroa ryhmien välillä, mutta lantion 

liike juoksun aikana oli kuitenkin merkitsevästi vähentynyt kun käytettiin kompressios-

hortseja. Kompressioshortsien elastisuutta mitattiin voima-anturilla kun kompressios-

hortsit puettiin testinuken päälle. Vääntömomentti (Nm) eri lantion nivelkulmilla oli 

merkitsevästi suurempi kompressioshortseja käytettäessä. Tästä saattaa olla hyötyä 

juoksussa lantion koukistusvaiheessa. Lisäksi tämä saattaa vähentää vastavaikuttajali-

hasten toimintaa. (Doan ym. 2003.) Myöskään Duffieldin ym. (2008) tutkimuksessa ei 

saatu merkitseviä eroja ryhmien välille toistuvissa 20 m juoksusuorituksissa kuormituk-

sen jälkeen. 10 m ja 20 m juoksuajoissa ei ollut merkitseviä eroja Adidaksen, Skinssin 

ja Under Armourin tuotteiden välillä, eikä vertailtaessa näitä kontorriryhmään (Duffield 

& Portus 2007). Kompressiovaatteiden vaikutukset suorituksen biomekaniikkaan vaati-

vat lisätutkimuksia. 

Pitkäkestoinen suoritus. Pitkäkestoisissa suorituksissa on saatu vaihtelevia tuloksia 

kompressiovaatteiden hyödyistä. Suuressa osassa tutkimuksista ei ole löydetty merkit-

seviä hyötyjä kompressiovaatteilla, mutta muutamissa tutkimuksissa merkitseviä hyöty-

jä on löydetty. Kemmlerin ym. (2009) tutkimuksessa tutkittiin kompressiosukkien vai-

kutuksia maksimaalisessa hapenottokykytestissä 21 harjoitelleella mies juoksijalla. Suo-

rituksen kokonaiskesto (36,44s vs. 35,03s) ja kokonaistyömäärä (422kJ vs. 399kJ) oli-

vat merkitsevästi suurempia käytettäessä kompressiosukkia. Myös juoksunopeudet ae-

robisella ja anaerobisella kynnyksellä olivat merkitsevästi korkeammat kompressiosuk-

kia käyttäneellä ryhmällä. Vastaavasti maksimihapenottokyvyssä ei ollut merkitsevää 
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eroa ryhmien välillä. Ali ym. (2011) ei vastaavasti löytänyt merkitseviä eroja eri paineil-

la (0 mmHg, 12-15 mmHg, 18-21 mmHg, 23-32 mmHg) varustettujen kompressiosuk-

kien vaikutuksista 10 km juoksuaikoihin. Varela-Sanz ym. (2011) tutkivat kompres-

siosukkien vaikutuksia juoksusuoritukseen kestävyysurheilijoilla, kun juostiin kilpailu-

vauhdilla. Itse juoksusuorituksessa ei havaittu merkittäviä eroja ryhmien välillä, mutta 

testin aikainen maksimaalinen syke oli prosentuaalisesti merkittävästi matalampi ryh-

mällä, joka käytti kompressiosukkia (96.00% ±2.94 vs. 99.83% ±0.40). Sykkeitä vertail-

tiin koehenkilöiden todellisiin maksimisykkeisiin. Tämä saattaa johtua sukkien aiheut-

tamasta lisääntyneestä verenkierrosta, mutta ilmiötä ei varsinaisesti tutkittu tässä tutki-

muksessa. Asia vaatii lisätutkimuksia. (Varela-Sanz ym 2011.) Kompressiohousujen 

aiheuttamalla lisääntyneellä verenkierrolla on mahdollisesti vaikutusta myös 1h pyöräi-

lysuorituksessa. Anaerobisella kynnyksellä teho (W/kg ja W) oli suurempi kompres-

siohousuja käytettäessä. Verestä mitatut laktaattiarvot olivat koko suorituksen ajan al-

haisemmat kompressiohousuja käyttäneellä ryhmällä. Tämä saattaa johtua lisääntynees-

tä verenkierrosta ja nopeammasta laktaatin poistumisesta. (Scanlan ym. 2008.) Meka-

nismin toimintaa dynaamisessa suorituksessa ei ole kuitenkaan tutkittu, joten suoraa 

oletusta ei voida tehdä. Kompressiovaatteiden vaikutukset pitkäkestoisiin suorituksiin 

eivät ole universaalit ja vaativat lisätutkimuksia. 

 

 

3.2.2 Fysiologiset vaikutukset 

 

Kompressiovaatteiden hyödyistä ja niiden takana olevista fysiologisista ilmiöistä on 

saatu vain vähän tutkimustuloksia dynaamisessa liikkeessä tai kuormituksessa. Levossa 

tehdyt tutkimukset ja erilaisista verenkierron sairauksista kärsivillä potilailla tehdyt mit-

taukset ovat antaneet positiivisia tuloksia kompressiovaatteiden hyödyistä verenkierron 

edistäjänä. Näitä tuloksia käytetään usein myös perusteltaessa hyötyjä urheilijoilla. 

Näillä koeasetelmilla on kuitenkin vain vähän yhteyttä toisiinsa ja suora vertaaminen ei 

ole mielekästä. Kuitenkin tutkittaessa palautumista hyödyt saattavat olla samanlaisia. 

(MacRae ym. 2011.) 

Lämmönsäätelyjärjestelmä. Kompressiovaatteet nostavat ihon lämpötilaa kuormitukses-

sa, mutta eivät aiheuttaneet eroja kehon sisäisessä lämpötilassa. Tämä tieto ei ole yllät-

tävä ja tässä suhteessa tutkimukset ovat yksimielisiä. (Houghton ym. 2009; Doan ym. 
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2003; Duffield & Portus 2007.) Kompressiovaatteet eivät nosta kehon sisäistä lämpöä, 

eikä lisää nesteen poistumista kehosta viileissä olosuhteissa. Myöskään lämpimissä olo-

suhteissa (32°C) ei huomattu negatiivisia vaikutuksia kompressiovaatteilla. Päinvastoin 

pieni positiivinen ero löydettiin kun vertailtiin aikoja uupumukseen asti tehtävässä suo-

rituksessa. (Goh ym. 2011.) Lisätutkimuksia kuitenkin kaivataan kestävyyssuorituksesta 

lämpimimmissä olosuhteissa. (MacRae ym. 2011) 

 Lihasten värähtely. Muutamassa tutkimuksessa on saatu tuloksia, että kompressiovaat-

teet vähentävät lihasten värähtelyä ja koehenkilön heiluntaa kevennyshypyn alastulossa, 

kun käytettiin kompressioshortseja (Doan ym. 2003; Kraemer ym. 1997). Samoin 

Kraemer ym. (1996) tutkimuksessa kymmenen kevennyshypyn keskiteho oli merkitse-

västi korkeampi kompressioshortseja käyttäneellä ryhmällä, vaikka korkeimman hypyn 

teho ei eronnut ryhmien välillä. Nämä tulokset saattavat johtua parantuneesta raajojen ja 

nivelten asentoaistimuksesta, parantuneesta psykologisesta tunteesta kompressiovaattei-

den kanssa ja/tai pienemmästä lihasväsymyksestä useiden kevennyshyppyjen sarjoissa 

(Kraemer ym. 1997). Lisätutkimuksia kaivataan käytännöllisemmistä suorituksista, ku-

ten juoksemisesta tai luistelusta. 

Verenkiertoelimistön toiminta. Suurin osa tutkimuksista tutkii nimenomaan kompres-

siovaatteiden vaikutuksia verenkiertoelimistön toimintaan. Lääketieteellisissä tutkimuk-

sissa on saatu positiivisia tuloksia kompressiovaatteiden vaikutuksista edistää verenvir-

tausnopeutta, vähentää verisuonitukoksia ja lisätä laskimopaluuta. Ongelmana ovat kui-

tenkin koeasetelmien erot. Lääketieteellisissä tutkimuksissa mittaukset tehdään koehen-

kilöille makuuasennossa tai seisten. Vastaavia hyötyjä ei ole löydetty dynaamisessa 

suorituksessa(juoksu/pyöräily), eikä niitä ole yhtä tarkasti edes tutkittu. Positiivisia vai-

kutuksia voisi kuitenkin ilmetä palautumisen aikana, joka vastaa asetelmaltaan enem-

män edellä mainittuja tutkimuksia. (MacRae ym. 2011.) Kompressiovaatteiden toiminta 

perustuu kankaan aiheuttamaan mekaaniseen paineeseen raajan ympärille, joka pienen-

tää verisuonten poikkipinta-alaa ja näin ollen veren virtaus nopeutuu ja veren keräänty-

minen raajoihin vähenee. Muutokset verenvirtausnopeudessa eivät kuitenkaan välttä-

mättä lisää virtauksen kokonaisvolyymia tai laskimopaluuta. (Stanton ym. 1949; Agu 

ym. 2004; O’Meara ym. 2009.) Ulkoisen kompression mahdolliset vaikutukset paikalli-

sen verenkierron säätelijänä perustuvat seuraaviin hypoteeseihin: ulkoinen kompressio 

lisää kudoksen painetta, tämä vähentää kudosten ja verisuonten välistä painetta. Tämä 

vähentynyt paine kudosten ja verisuonten välillä saattaa aiheuttaa myogeenista aktivi
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teettia, koska verisuonten seinämät ovat laajenneet paineenmuutoksesta johtuen. Tämä 

saattaa lisätä veren virtausta. (Bochmann ym. 2005.) Bochmann ym. (2005) tutkimuk-

sessa tutkittiin erilaisten kompressiohihojen vaikutuksia käden veren virtaukseen levos-

sa ja kevyessä kuormituksessa. Veren virtaus oli selvästi lisääntynyt molemmissa tapa-

uksissa kun vertailtiin kompressiohihoja kontrolliryhmään. Edellä mainitussa tutkimuk-

sessa 20 mmHg paine aiheutti suurimman lisäyksen veren virtauksessa. (Bochmann ym. 

2005.) Saattaa siis olla olemassa optimaalinen painealue, joka lisää veren virtausta eni-

ten. Liian pieni paine ei aiheuta lainakaan muutoksia ja liian suuri paine saattaa haitata 

verenkiertoa. (MacRae ym. 2011.) Uusimmassa tutkimuksessa mitattiin veren virtausta 

pohjelihaksessa NIRS laitteella (near infrared spectrometer) kahden minuutin päkiänou-

sukuormituksen aikana. Tutkimuksessa vertailtiin kompressiosukkia käyttäneen ryhmän 

ja kontrolliryhmän välisiä eroja hapen kuljetuksessa lihakselle ja hapen käytössä lihak-

sessa. Hapen käyttö lihaksessa ei eronnut merkitsevästi ryhmien välillä, mutta hapen 

kuljetus lihakseen oli 24 % nopeampaa kompressiosukkia käyttäneellä ryhmällä (p = 

0.042). Lisääntynyt hapensaatavuus lihaksissa mahdollistaa paremman suorituksen 

kuormituksen lisääntyessä ja näin ollen kompressiosukilla on positiivinen vaikutus ly-

hyeen urheilusuoritukseen. (Coza ym. 2012.) 

Palautuminen. Kompressiovaatteiden vaikutuksista suorituksen jälkeiseen palautumi-

seen on saatu hyvinkin erilaisia tuloksia. Syynä on jo aikaisemmin mainittu tutkimusten 

heterogeeninen joukko, joka antaa laajan kuvan mahdollisista hyödyistä, mutta samalla 

vaikeuttaa tulosten vertailua keskenään. (MacRae ym. 2011.) Kompression oletettuja 

hyötyjä palautumisessa ovat revähdysten ja lihasvaurioiden vähentäminen jo itse suori-

tuksen aikana, aineenvaihdunnallisten tuotteiden nopeampi huuhtoutuminen lihaksista, 

vähentynyt turvotus ja lihasarkuus suorituksen jälkeen, soluvaurioiden tehostunut kor-

jaaminen ja palautumisen jälkeisen suorituksen paraneminen. (Kraemer ym. 2004.) Pas-

siivinen palautuminen vastaa koeasetelmaltaan kliinisiä tutkimuksia ja oletuksena on-

kin, että kompression mahdolliset hyödyt perustuvat juuri lisääntyneeseen verenkiertoon 

ja vähentyneeseen turvotukseen ja nesteen kerääntymiseen raajoihin (Stanton ym. 1949; 

Agu ym. 2004; O’Meara ym. 2009; Bochmann ym. 2005). Muutamissa tutkimuksissa 

on saatu tulokseksi pienempiä laktaattipitoisuuksia verestä, kun on vertailtu suorituksen 

jälkeistä palautumista kompressiovaatteita käyttäneillä koehenkilöillä vs. kontrolli (Ber-

ry&McMurray 1987; Chatard ym. 2004; Scanlan ym. 2008), vastaavasti eroa ei ollut 

Duffield ym. (2008) tutkimuksessa. Tutkimusten tulisi vastata mahdollisimman hyvin 
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käytäntöä, joten palautumisaika tulee valita kyseisen tutkimuksen tarkoituksen mukaan. 

Tämän johdosta tulosten vertailu keskenään on hankalaa. Kraemer ym. (2001) tutki-

muksessa mitattiin verestä kreatiinikinaasia, laktaattidehydrogenaasia ja kortisolihor-

monia. Laktaattihedydrogenaasi- ja kortisolihormonipitoisuuksissa ei ollut ryhmien vä-

lillä merkittäviä eroja viiden päivän palautuksen aikana, mutta kreatiinikinaasipitoisuus 

oli merkitsevästi matalampi jo toisena palautumispäivänä. Myös koehenkilöiden subjek-

tiivinen tunne lihaskivuista oli kompressiohihaa käyttäneellä ryhmällä pienempi. Voi-

mantuotto oli merkitsevästi suurempi kompressiohihaa käyttäneellä ryhmällä kolman-

nesta päivästä lähtien. Nämä tulokset osoittavat, että kompressiolla on vaikutusta lihas-

vaurioiden paranemiseen ja voimantuottoon palautumisen jälkeen. (Kraemer ym. 2001.) 

On myös tutkimuksia, joissa kreatiinikinaasipitoisuuksissa ei havaittu merkitseviä eroja 

(Duffield ym. 2008). Lisätutkimuksia kaivataan erilaisten kompressiovaatteiden vaiku-

tuksista palautumiseen ja tarkempaa selvitystä mekanismeista kompression takana.  
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mittatilaustyönä tehtävien 3D-tukivaatteiden 

(LYMED®, Lymed Oy, Tampere, Finland) vaikutuksia anaerobiseen suorituskykyyn, 

tasapainoon ja palautumiseen SM-liiga tason jääkiekkoilijoilla. Kompressiovaatteiden 

suosio on kasvanut valtavasti urheilun parissa ja moni kokee kompressiovaatteet suori-

tusta parantavana tekijänä. On tärkeää tutkia asiaa myös tieteellisesti ja tutkia subjektii-

visten kokemusten taustalla mahdollisesti piileviä tekijöitä ja ilmiöitä. 

Tutkimuskysymys 1. Vaikuttaako kompressiopuku jääkiekkoilijoiden anaerobiseen suo-

rituskykyyn lajinomaisessa luistelutoistotestissä tai Wingaten 30s testissä? 

Hypoteesi 1. Oletuksena on, että kompressiopuku vähentää lihasten värähtelyä (Doan 

ym. 2003; Kraemer ym. 1997) ja lisää verenkiertoa etenkin jaloissa (Agu ym. 2004; 

O’Meara ym. 2009). Näillä tuloksilla on kuitenkin vain rajallinen yhteys tähän tutki-

mukseen ja voidaan olettaa, ettei kompressiovaatteilla ole merkittävää hyötyä lyhyessä 

anaerobisessa suorituksessa.  

Tutkimuskysymys 2.  Vaikuttaako kompressiopuku palautumiseen anaerobisesta suori-

tuksesta ja laktaatinpoistoon suorituksen jälkeen? 

Hypoteesi 2. Kompressiovaatteiden vaikutuksesta laktaatin poistonopeuteen on vain 

vähän näyttöä. Kuitenkin on olemassa tutkimustuloksia veren virtauksen lisääntymisestä 

levossa (Bochmann ym. 2005) ja kuormituksessa (Coza ym. 2012), kun käytetään 

kompressiovaatteita. Lisääntynyt veren virtaus saattaa edesauttaa myös laktaatin huuh-

toutumista (Berry&McMurray 1987; Chatard ym. 2004; Scanlan ym. 2008). Aikaisem-

pia tutkimuksia ei ole kuitenkaan tehty mittatilaustyönä tehtävällä koko kehon kompres-

siopuvulla, jossa paineet pystytään laskemaan tarkemmin koehenkilöille samoiksi. Ole-

tuksena on, että kompressiopuku nopeuttaa laktaatin poistumista kehosta palautumisen 

aikana. 

Tutkimuskysymys 3. Vaikuttaako kompressiopuku positiivisesti staattiseen ja dynaami-

seen tasapainoon seistäessä tasapainolaudalla? 
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Hypoteesi 3. Kompressiopuku vähentää lihasten värähtelyä (Doan ym. 2003; Kraemer 

ym. 1997) ja saattaa lisätä raajojen ja nivelten asentoaistimusta (MacRae ym. 2011). 

Näin ollen tasapaino mahdollisesti paranee kompressiopukua käytettäessä. Vastaavaa 

tutkimusta ei kuitenkaan ole tehty. 

Tutkimuskysymys 4. Vaikuttaako kompressiopuku 20 m luistelunopeuteen? 

Hypoteesi 4. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole huomattu kompressiovaatteilla vaiku-

tuksia lyhyissä 20 m tai 60 m juoksusuorituksissa, joten oletuksena on, ettei kompres-

siopuku vaikuta maksimaaliseen nopeuteen. (Higgins ym. 2009; Doan ym. 2003) Käy-

tössä oleva kompressiopuku on kuitenkin hyvin erilainen kuin aiemmissa tutkimuksissa, 

joten suoria johtopäätöksiä ei voida tehdä. 
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5 MENETELMÄT 

 

 

5.1 Koehenkilöt 

 

Koehenkilöinä tutkimuksessa oli jääkiekkoa ammatikseen pelaavia miehiä (ikä:32±2,8v, 

paino 85,5±9,7kg, pituus 181,3±7,5cm). Wingaten 30 s testissä ja tasapainotestissä koe-

henkilöitä oli kolme. Luistelutoistotestissä ja nopeustesteissä koehenkilöitä oli neljä. 

Kaikki koehenkilöt pelaavat jääkiekkoa SM-liigatasolla. Kolme koehenkilöistä on peli-

paikaltaan hyökkääjiä ja yksi koehenkilö on puolustaja. Koehenkilöt harjoittelivat päi-

vittäin myös testien aikana, mutta harjoittelu oli vakioitu samanlaiseksi eri testipäiville. 

Tässä tutkimuksessa oli käytössä yksilöllinen 3D-tukivaate. ((LYMED®, Lymed Oy, 

Tampere, Finland). Asut tehtiin mittatilaustyönä, joten jokaisella koehenkilöllä paineet 

olivat samat kehon eri osissa. Nilkan kohdalla paine oli ~25 mmHg, reiden kohdalla 

paine oli ~18 mmHg ja rintalihaksen kohdalla ~11 mmHg. (Kuva 1.) 

 

KUVA 1. Tässä tutkimuksessa käytetty 3D-tukivaate, LYMED®, Lymed Oy, Tampere, Fin-

land. 
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5.2 Testit 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 3D-tukivaatteiden vaikutuksia anaerobiseen suori-

tuskykyyn, luistelunopeuteen, tasapainoon ja laktaatin poistumiseen palautumisen aika-

na. Testeiksi valittiin Wingaten 30 s testi, luistelutoistotesti, paikaltaan ja lentävä 20 m 

luistelunopeustesti ja tasapainotesti Metitur tasapainolaudalla. Kaikki testit suoritettiin 

kaikilla koehenkilöillä kahdesti ilman kompressioasua (IP) ja kerran asun kanssa (PK), 

järjestyksessä IPPKIP. Wingaten 30 s testissä ja tasapainotestissä koehenkilöitä oli 

kolme, luistelutoistotestissä ja nopeustesteissä koehenkilöitä oli neljä. (Kuva 2.) 

 

KUVA 2. Testien järjestys on esitetty taulukossa. IP1 = ilman pukua 1, PK = puvun 

kanssa ja IP2 = ilman pukua 2. 

 

 

Wingaten 30 s testi. Testi suoritettiin polkupyöräergometrillä (Peak Bike by Monark) ja 

data kerättiin tietokoneelle ohjelmalla Monark Anaerobic Test Software. Vastus testin 

aikana oli 1/13 koehenkilön kehon painosta, istuimen korkeuden koehenkilö sai itse 

valita, mutta se oli sama kaikilla testikerroilla, varustuksena koehenkilöillä oli joko 

kompressioasu (Lymed Oy) (PK) tai t-paita ja shortsit (IP). Kenkinä testeissä oli sisäpe-

likengät.  

Testin kesto oli 30 sekuntia. Koehenkilö kiihdytti poljinkierrokset maksimiin, kun mak-

simikierrokset olivat saavutettu, kello käynnistettiin ja kuormakelkka tiputettiin. Koe-

1. Testipäivä 

• IP1 
•Aamulla Wingate 

30s + Tasapaino  
•Iltapäivällä 
Nopeustestit + 
Luistelutoistotest
i 

2. Testipäivä 

•PK 
•Aamulla 
Wingate 30s + 
Tasapaio  

•Iltapäivällä 
Nopeustestit + 
Luistelutoistote
sti 

3. Testipäivä 

• IP2 
•Aamulla 
Wingate 30s + 
Tasapaino  

•Iltapäivällä 
Nopeustestit + 
Luistelutoistote
sti 
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henkilö polki 30 s aikana maksimaalisen määrän kierroksia. Kierrokset laskettiin 5 s 

keskiarvoina. Kierroksista laskettiin korkein teho ja keskimääräinen teho. 

Testin aikana otettiin sormenpääverinäytteitä laktaatin määrittämistä varten. Verinäyt-

teet otettiin levossa ennen testiä, heti suorituksen jälkeen, post 3 min, post 6 min, post 

10 min, post 15 min ja post 20 min. Testin jälkeinen palautuminen tapahtui passiivisesti 

istuen tuolissa. Sormenpääverinäytteet analysoitiin BIOSEN HbA1c –laitteella (EKF 

Diagnostics, London, England). 

Tasapainotesti. Testi suoritettiin Metitur tasapainolaudalla ja data kerättiin tietokoneelle 

Good Balance–ohjelmalla. Näyttönä testissä oli Samsung SyncMaster 793s. Tasapaino-

laudan etäisyys seinästä oli 1,7 m, etäisyys näytöstä 1,0 m, kiintopisteen korkeus 1,55 m 

ja näytön korkeus 0,6 m. Varustuksena koehenkilöillä oli joko pelkkä kompressioasu tai 

shortsit ja t-paita. Testit suoritettiin paljain varpain.  

Testissä oli kaksi osiota, staattinen testi ja dynaaminen testi. Staattisessa testissä koe-

henkilö seisoi 30 s yhden jalan luisteluasennossa laudan keskellä niin, että kantapää oli 

mustan pallon kohdalla ja isovarvas keskiviivan kohdalla. Yhden jalan luisteluasennos-

sa polvikulma oli n. 110°, vastakkainen käsi oli edessä (olka- ja kyynärnivel 90°), toisen 

käden peukalo oli kiinni suoliluun harjussa. Katse oli testin ajan seinällä olevassa kiin-

topisteessä. Koehenkilöillä oli yksi harjoituskerta staattisessa testissä. Varsinainen testi 

suoritettiin molemmilla jaloilla kolme kertaa ja tulokseksi valittiin paras tulos. Testissä 

mitattiin painopisteen liikettä X- ja Y- suunnassa. (Kuva 3.) 
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KUVA 3. Staattisen tasapainotestin mittaustilanne. 

 

Dynaamisessa testissä koehenkilö suoritti näytöllä olevan radan liikuttamalla omaa pai-

nopistettään, jolloin näytöllä oleva tähtäin liikkui painopisteen liikkeen mukaan. Dy-

naamisessa testissä koehenkilö seisoi kahdella jalalla keskellä lautaa, hartian levyisessä 

asennossa, musta pallo kehräsluiden kohdalla, polvet hieman koukussa. Käsien asentoa 

ei ollut tarvetta vakioida. Dynaamisessa testissä koehenkilöillä oli kaksi harjoituskertaa 

ja kolme todellista suoritusta. Suorituksista mitattiin kuljettu matka ja radan suorittami-

seen kulunut aika. Tuloksista valittiin paras. 

Nopeustestit. Nopeustestejä oli kaksi, paikaltaan 20 m kiihdytysnopeustesti ja lentävä 

20 m maksiminopeustesti, jotka suoritettiin jäähallissa. Aika mitattiin valokennoilla. 

Valokennot olivat sijoitettu niin, että ensimmäinen kenno oli siniviivan kohdalla ja toi-

nen kenno ensimmäisestä kennosta 20 m päässä. Varustuksena koehenkilöillä oli täysi 

jääkiekkovarustus maila mukaan lukien ja varustuksen alla joko tavallinen aluskerrasto 

tai kompressioasu. 

Kiihdytysnopeustestissä lähtö tapahtui ns. rintamasuuntalähdöllä, jossa jalat ovat pie-

nessä V–asennossa ja polvet hieman koukussa. Lähtö tapahtui 70 cm päästä ensimmäi-

sestä kennosta. Koehenkilöllä oli kolme suoritusta, joista paras aika valittiin tulokseksi. 

Maksiminopeustestissä vauhdinotto tapahtui kaarreluistelulla päädystä ja kiihdyttäen 
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kohti ensimmäistä kennoa. Kennojen välissä koehenkilö oli maksimaalisessa nopeudes-

sa. Maksiminopeustestissä oli kolme yritystä ja paras aika otettiin tulokseksi. 

Luistelutoistotesti. Luistelutoistotesti suoritettiin jäähallissa täydellä jääkiekkovarustuk-

sella maila mukaan lukien. Varustuksen alla koehenkilöillä oli joko kompressioasu tai 

tavallinen aluskerrasto. Testissä lähtö tapahtui päätyviivalta, jonka jälkeen käytiin ensin 

lähemmällä siniviivalla, sen jälkeen palattiin takaisin samalla päätyviivalle, josta lähtö 

oli tapahtunut. Tämän jälkeen käytiin punaviivalla, sitten takaisin päätyviivalla, kau-

emmalla siniviivalla, päätyviivalla ja lopuksi kauemmalle päätyviivalle. Tämän jälkeen 

koehenkilö istui kolmen minuutin palautuksen vaihtoaitiossa. Luistelu toistettiin kolme 

kertaa kolmen minuutin palautuksella. Kolmannen suorituksen jälkeen koehenkilö istui 

20 min palautuksen vaihtoaitiossa. (Kuva 4.) 

 

KUVA 4. Luistelutoistotestin suoritustapa. 

 

Suorituksesta mitattiin luisteluajat sekuntikellolla ja otettiin sormenpääverinäytteet lak-

taatin määritystä varten jokaisen 3 min palautuksen 2. minuutin kohdalla, ja viimeisen 

suorituksen jälkeen heti, post 3 min, post 6 min, post 10 min, post 15 min ja post 20 

min. Lisäksi lepolaktaattia varten otettiin sormenpääverinäyte ennen testin alkua. 
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5.3  Analyysi 

 

Tulosten analysointiin käytettiin SPSS –ohjelmaa, versio 19 (SPSS inc., Chigago IL). 

Pienestä koehenkilömäärästä johtuen, kompressiotilanteiden ja kontrollitilanteiden, tu-

losten välisten erojen merkitsevyyksien etsimiseen käytettiin ei-parametrisia testejä, 

Friedsman’s 2-Way ANOVA ja Wilcoxon matched-pair -testejä. Merkitsevyystasoksi 

asetettiin (p < 0.05). 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1  Nopeustestit 

 

Nopeustestien tuloksissa ei ollut merkitseviä eroja ryhmien välillä. Kiihdytysnopeustes-

tissä koehenkilöiden keskiarvot olivat (IP1 3,08 s ±0,06 s), (IP2 3,03 s ±0,08 s)ja (PK 

3,21 s ±0,16 s). 20 m lentävässä testissä keskiarvot olivat (IP1 1,91 s ±0,07 s), (IP2 1,90 

s ±0,10 s) ja (PK 1,97 s ±0,05 s). 

 

6.2  Tasapainotestit 

 

Staattisessa tasapainotestissä ei löytynyt eroja tilanteiden (kompressio vs. kontrolli) vä-

lillä, myöskään vertailtaessa jalkojen välisiä eroja ei merkitsevyyksiä löytynyt. Dynaa-

misessa testissä löytyi suoritusajoissa ei-merkitsevä ero IP1 ja PK tilanteiden välillä (p 

= 0.109). Myös tilanteiden IP1 ja IP2 välillä on pieni ero (p = 0.285). Dynaamisessa 

testissä mitattiin ajan lisäksi kuljettu matka. Kuljetussa matkassa IP1 poikkesi myös 

kahdesta muusta tilanteesta IP2 (p = 0.285) ja PK (p = 0.285). IP1 oli tilanteista selvästi 

heikoin. 

 

6.3  Wingaten 30 s testi 

 

Wingaten 30 s testissä mitattiin suorituksesta keskimääräinen teho ja maksimiteho. 

Keskimääräinen teho oli ryhmien välillä (IP1 9,37 W/kg ±0,28 W/kg), (IP2 9,4 W/kg 

±0,17 W/kg) ja (PK 9,37 W/kg ±0,21 W/kg). Maksimiteho oli vastaavasti (IP1 12,8 

W/kg ±1,07 W/kg), (IP2 13,0 W/kg ±0,53 W/kg) ja (PK 13,3 W/kg ±0,50 W/kg). Ryh-

mien välillä ei löytynyt merkitseviä eroja. 



 

6.4  Luistelutoistotesti 

 

Luistelutoistotestissä suoritettiin kolme kuormitusta, kolmen minuutin palautuksilla. 

Ainoa selvä ero oli IP1 kolmannen suorituksen ajalla kun vertailtiin kahteen muuhun 

ryhmään. IP1 viimeinen aika oli keskimäärin heikoin (p = 0.068). Kontrollitilanteen ja 

kompressiotilanteen välillä ei ollut merkitsevää eroa. (Taulukko 1.) 

 
IP1 IP2 PK 

Aika 1 (s) 35,9 ±0,63 35,6 ±0,59 35,7 ±0,67 

Aika 2 (s) 38,2 ±1,45  36,8 ±0,94 36,7 ±0,90 

Aika 3 (s) 39,8 ±1,60 38,1 ±1,60 38,3 ±1,52 
 

TAULUKKO 1. Luistelutoistotestien ajat kaikkien koehenkilöiden keskiarvoina. IP1 = ilman 

pukua 1, IP2 = ilman pukua 2, PK = puvun kanssa.  

 

6.5  Laktaatin poistuminen 

 

Palautumista mitattiin kahdessa testissä, luistelutoistotestissä ja Wingaten 30 s testissä. 

Molemmissa oli suoritusten jälkeen 20 min passiivinen palautuminen istuen. Luistelu-

toistotestissä oli lisäksi suoritusten välissä lyhyt kolmen minuutin palautuminen. 1. pa-

lautumisen aikana kompressioasuja käytettäessä laktaattipitoisuus veressä oli matalam-

pi, kun vertailtiin kontrolliryhmien keskiarvoon, ei kuitenkaan merkitsevästi (p = 

0.144). 2. palautuksen aikana tulokset olivat samansuuntaiset (p = 0.273). Heti viimei-

sen suorituksen päätyttyä ei laktaattiarvoissa ollut ryhmien välillä eroja. 

Merkittävintä olivat kuitenkin erot laktaatin poistumisnopeudessa 20 min palautumisen 

aikana. Kompressioasua käytettäessä laktaatti poistui 5,9 % nopeammin, kun vertailtiin 

kontrolliryhmien keskiarvoon (p < 0.05). (Kuva 5.) 
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KUVA 5. Laktaatin poistuminen palautumisen aikana. IP = ilman pukua, PK = puvun kanssa. 

Tähdellä (*) merkityt ovat merkitseviä eroja välillä Heti – post 20, (p < 0.05). Yhtenäinen viiva 

(IP) ja katkoviiva (PK) ovat laktaatin poistumista kuvaavia, pisteiden mukaan sovitettuja suoria. 

 

Wingaten 30 s testin jälkeisessä 20 min palautumisessa ei löytynyt vastaavia merkitse-

vyyksiä. Luistelutoistotestissä korkein laktaattiarvo oli tyypillisesti 3 min kohdalla pa-

lautumisessa, kun taas Wingaten 30 s testissä korkein arvo oli 6 min tai jopa 10 min 

kohdalla. Luistelutoistotestissä keskimääräinen korkein laktaattiarvo oli (17,4 mmol/l 

±0,92 mmol/l) ja Wingaten 30 s testissä (13,2 mmol/l ±1,05 mmol/l). 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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IP PK * * 

* * 



28 
 

7 POHDINTA 

 

 

Nopeustesteissä ei löytynyt merkitseviä eroja kontrollitilanteiden ja kompressiotilanteen 

välillä. Tämä oli oletettavaa aikaisempiin tutkimuksiin pohjaten. Tämä tulos ei todista, 

että kompressioasu ei voisi vaikuttaa myös lyhyisiin nopeussuorituksiin, mutta näin 

pienellä koehenkilömäärällä (n = 4), ei voida löytää merkitseviä eroja. Tässä tutkimuk-

sessa nopeustestien tulokset olivat jopa heikoimmat kompressioasua käytettäessä (kiih-

dytysnopeustesti: IP1 3,08 s, IP2 3,03 s ja PK 3,21s; lentävä 20m: IP1 1,91 s, IP2 1,90 s, 

PK 1,97 s ). Tämän eron selittää selvästi heikoin lähtötilanne testeihin. Koehenkilöillä 

oli subjektiivisia tunteita jalkojen tukkoisuudesta ja lihaskivusta. Tämä ei voi olla nä-

kymättä tuloksissa. 

Staattisessa tasapainotestissä ja samoin dynaamisessa testissä oppimisvaikutus näkyi 

myös tuloksissa. Testeihin kuului harjoitteluvaihe, jossa koehenkilöt tutustuivat testiin, 

mutta harjoitteluvaiheen olisi pitänyt olla pidempi. Tulosten sisällä vaihtelu oli suurta ja 

ainut ero oli juuri tuo ensimmäisen kerran ero kahteen seuraavaan kertaan. Ensimmäi-

nen kerta oli selvästi heikoin (esim. dynaaminen testi: PK vs. IP1 (p = 0.109) ja IP2 vs. 

IP1 (p = 0.285). Tulokset eivät kerro kompressioasujen mahdollisista hyödyistä tällai-

sessa tasapainotestissä tasapainolaudalla. Lisätutkimusta kaivataan aiheesta. 

Wingaten 30 s testissä keskimääräiset ja maksimitehot olivat kaikissa tilanteissa lähes 

samat. Kompressioasulla ei näyttäisi olevan vaikutusta tällaiseen yksittäiseen maksi-

maaliseen anaerobiseen suoritukseen. Eroja saattaisi ilmetä toistettaessa testi useamman 

kerran pidemmän palautumisen jälkeen, mutta se ei tässä tilanteessa olisi ollut kovin-

kaan lajinomainen ajatellen jääkiekkoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu 

kompression verenvirtausta lihaksissa lisäävä vaikutus ja tämä oletettavasti vaikuttaa 

suorituksen pitkittyessä (Coza ym. 2012). 

Luistelutoistotestissä IP2 ja PK suoritusten ajat olivat lähes samat kaikissa tilanteissa. 

IP1 tilanteen viimeinen aika oli ei-merkitsevästi hitaampi kuin kahdessa muussa tilan-

teessa (p = 0.068). Testien aikana tapahtui oppimista ja koehenkilöiden taktinen osaa-

minen testissä parani ensimmäisen testin jälkeen. Tästä johtuen PK ja IP2 tilanteissa 

koehenkilöiden suoritukset olivat keskimäärin taloudellisempia ja vauhti oli 
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jaettu tasaisemmin, jolloin viimeiselle kerralle riitti vielä vauhtia. Mikään muu seikka ei 

viittaa siihen, että IP1 tilanne olisi ollut heikoin. Selvitettäessä kompressioasujen hyöty-

jä tällaisessa lajinomaisessa luistelutoistotestissä testiin tutustuttaminen, testikertojen 

määrä, ja koehenkilöiden määrä tulisivat olla suurempia, jotta mahdollisia hyötyjä voisi 

löytyä. Perusteellisempaa tutkimusta aiheesta kaivataan. 

Laktaatin poistumista mitattiin palautumisen aikana Wingaten 30 s testissä ja luistelu-

toistotestissä. Oletuksena oli, että kompressioasu lisää veren virtausta työskentelevissä 

lihaksissa ja näin ollen myös laktaatin ja muiden metaboliittien huuhtoutuminen tehos-

tuisi (Coza ym. 2012; Bochmann ym. 2005). Luistelutoistotestin ja Wingaten 30 s testin 

kuormitukset olivat hyvin erilaiset, joka näkyi myös tuloksissa kun vertailtiin laktaatin 

poistumista kompressiotilanteen ja kontrollitilanteen välillä. Luistelutoistotesti oli luon-

teeltaan huomattavasti raskaampi ja vaati anaerobiselta energiantuottomekanismilta 

pitkäaikaista toimintaa. Tämä näkyi myös suorituksen jälkeen mitatuista korkeimmista 

laktaattiarvoista (17,4 mmol/l vs. 13,2 mmol/l). Wingaten 30 s testissä suurin laktaatti-

pitoisuus veressä oli keskimäärin 6 ja 10 minuutin välillä testin päätyttyä, kun taas luis-

telutoistotestissä suurin arvo oli 0 ja 3 minuutin välillä viimeisen luistelun jälkeen. Nä-

mä erot vaikuttivat myös tuloksiin. 

Laktaatin poistuminen verestä oli 5,9 % nopeampaa kompressiotilanteessa, kun vertail-

tiin kontrollitilanteisiin luistelutoistotestissä (p < 0.05). Kuvassa 5 on lisäksi pisteiden 

mukaan sovitetut suorat kontrolli- ja kompressiotilanteissa. Oletettavasti palautumisen 

jatkuessa ero kasvaisi vielä lisää kunnes saavutetaan lepolaktaattiarvo. Nämä pienem-

mät verestä mitatut laktaattiarvot voivat johtua, joko laktaatin nopeammasta uudelleen 

käytöstä lihaksessa tai laktaatin nopeampana kulkeutumisena muihin lihaksiin tai mak-

saan (MacRae ym. 2011). Sinällään molemmat vaikuttavat positiivisesti palautumiseen, 

on kyseessä kumpi mekanismi tahansa (MacRae ym. 2011). Oletuksena on kuitenkin 

veren virtauksesta lisääntynyt laktaatin kulkeutuminen muualle kehoon (Coza ym. 

2012).  Lisätutkimusta kaivattaisiinkin samankaltaisesta kuormituksesta pidemmällä 

palautumisen seurannalla. Toinen kiinnostava tutkimuksen kohde, jota tässä tutkimuk-

sessa ei tutkittu, on raskaan voimaharjoituksen jälkeinen palautuminen ja kompression 

vaikutukset esimerkiksi kreatiinikinaasi -pitoisuuksiin. Wingaten 30 s testissä saman-

laista merkitsevää eroa laktaatin poistumisessa ei löytynyt, joka saattaa johtua pienem-

mistä laktaattiarvoista yleisesti ja siitä tosiasiasta, että korkein arvo oli vasta 6 ja 10 

minuutin välillä, jolloin laktaatin poistumista mitattiin huomattavasti lyhyempi aika. 
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Mielenkiintoista olisi nähdä mihin suuntaan laktaatin poistuminen olisi muuttunut 30 

min kohdalla. Perusteellisempaa tutkimusta kaivataan laktaatin ja muiden metaboliittien 

huuhtoutumisesta ja kenties palautumisen jälkeisestä suorituskyvystä. 

Tuloksiin vaikuttavat tekijät. Testit jouduttiin suorittamaan tiukalla aikataululla, joka ei 

ollut optimaalinen tilanne. Ainakin nopeustesteissä PK tilanteessa koehenkilöt tunsivat 

lihasarkuutta, joka saattoi vaikuttaa tuloksiin. Testipäivän sisällä suoritusjärjestys ja 

kuormitus oli vakioitu, mutta lähtökohta eri testipäiviin saattoi olla erilainen vireystilal-

taan ja suorituskyvyltään.  Myös etenkin luistelutoistotestissä ja tasapainotesteissä op-

pimisvaikutus saattoi vaikuttaa tuloksiin. Testien harjoittelu useamman kerran ennen 

varsinaisia testejä olisi ollut tarpeellista. Koehenkilöt tiesivät milloin heillä oli kompres-

sioasu päällään ja milloin oli kontrollitilanne. On mahdollista, että tieto kompressio-

asusta vaikutti koehenkilöiden suoritukseen. Tuloksista ainoastaan laktaatin poistumi-

sessa havaittiin merkitseviä eroja ryhmien välillä, joten psykologisella vaikutuksella ei 

näyttäisi olevan vaikutusta tuloksiin.  

Käytännön sovellutukset. Tulosten perusteella voidaan todeta kompressioasuista olevan 

hyötyä ainakin palautumisen aikana. Palautumisen tehostumisesta on hyötyä monessa 

urheilulajissa, urheilusuorituksen sisällä esim. jääkiekko-ottelun aikana, sekä palautu-

misessa harjoituksesta seuraavaan. Lisäksi hyötyä saattaa olla lajeissa, joissa suoritus on 

kestoltaan pitkä esim. kestävyysjuoksussa tai suoritukset ovat enemmän pyrähdyksiä 

pitkällä aikavälillä kuten jalkapallossa. 

Kiitokset. Haluan kiittää Lymed Oy:tä kompressioasuista tutkimusta varten ja Liiga JYP 

organisaatiota osallistumisesta tutkimukseen. 
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