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LAADUKAS RUOKAVALIO 

 

 On tärkeä saada ruoasta kaikki tarvitsemansa 
ravintoaineet, siksi ei ole sama mistä energiansa saa.  

 

 Kalorien laskeminen on hankalaa ja voi johtaa harhaan. 

 

  Halutessaan laskea kaloreita voi kokeilla www.fineli.fi 
> ruokakori tai www.kiloklubi.fi 
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http://www.fineli.fi/
http://www.kiloklubi.fi/


ATERIARYTMI 
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aamupala 

lounas välipala 

välipala 

illallinen 

3-4 t 
välein 

Ajoitus 
suhteessa 
liikuntaan ! 

Suunnitelmallisuus ! 



LIIKKUJAN ATERIOIDEN AJOITUS 
 

 Tavoitteena maksimaalinen suoritusteho ja 
palautuminen sekä minimaalinen energian varastointi 
kehoon rasvana 

 Pyri ajoittamaan suurin energian saanti suurimpaan 
kulutukseen 

 - Syö aamupala 

 - Syö usein 

 - Syö ennen treeniä (100 g hh 4t aikana ennen treeniä) 

 - Syö treenin aikana 

 - Syö heti treenin jälkeen 

 - Hiilareita aamulla ja päivällä, vähemmän illalla 
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HARJOITTELUN AIHEUTTAMAN 
ENERGIANKULUTUKSEN KORVAAMINEN 

 300-800 kcal/t 

 

 pyritään korvaamaan osittain jo treenin aikana ja loput 
välittömästi treenin jälkeen 

 

 Älä liioittele! Tee hyviä valintoja! 

 - 300 kcal tulee jo täytetystä sämpylästä!   

 - Suklaassa n.540 kcal/100g ja väärä  

                energiaravintoaineiden suhde. 
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PALAUTUMISEN OPTIMOINTI 

 metabolinen ikkuna (=tärkeimmät metaboliset reitit 
aktivoituvat välittömästi harjoituksen jälkeen) auki 30-
45min 

 välittömästi harjoituksen tai kilpailun päätyttyä nautittu 
ravinto tuottaa huomattavasti tehokkaamman glykogeeni- 
ja proteiinisynteesin ja täten nopeamman palautumisen 
kuin myöhemmin nautittu ruoka tai juoma. 

 hh 1 g / kg + prot. 25-30 g 

    Esimerkkejä: http://www.noc.fi/huippu-
urheilu/tukipalvelut/urheilijan_ravitsemus/palautuminen/ 
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http://www.noc.fi/huippu-urheilu/tukipalvelut/urheilijan_ravitsemus/palautuminen/
http://www.noc.fi/huippu-urheilu/tukipalvelut/urheilijan_ravitsemus/palautuminen/
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www.terveystalo.com  



HIILIHYDRAATIT: 
PERUSRUOKAVALIO 

 Laadukkaat pitkäketjuiset hiilihydraatit (matala GI) 

 >> hitaasti verensokeria nostava vaikutus   

 >> anti-inflammatorinen vaikutus 

 >> suolistoterveys 

 hh tarve riippuu treenimääristä: 

 - 4 t/vk -> 4 g hh / ideaalipaino kg / pv 

 - 20 t/vk -> 9 g hh / ideaalipaino kg / pv 

 - nauti tasaisesti päivän mittaan (eniten harjoituksen 
ympärillä) 

* Vältä runsassokerisia ja valkojauhotuotteita! 
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HIILIHYDRAATIT: ESIMERKKI 

 75 kg, treenaa 7 t / vk  

    = hh tarve n. 375 g / pv 
KAURAPUURO   3 DL 

MAITO   6 DL 

JÄLKIUUNILEIPÄ 6 VIIPALETTA 

PASTA   3 DL 

PERUNAMUUSI  3 DL 

BANAANI  2 KPL 

OMENA   2 KPL 

MEHUKEITTO  3 DL 

MYSLI   2 DL 

 75 kg, treenaa 15 t / vk 

    = hh tarve n. 500 g / pv 

  + 
  MARJARAHKA   3 DL 

  MANSIKKAHILLO  3 RKL 

  ANANASTÄYSMEHU  6 DL 
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 lihasten ja maksan hh varastojen  

    täyttäminen treenien välillä (palautuminen  

    ja kyky tehdä kovatehoisia harjoituksia)  

    ja ennen kisoja (maksimaaliset  

    energiavarastot) 

 

 kreatiinilisä yhdistettynä runsashiilihydraattisiin 
aterioihin voi nopeuttaa glykogeenivarastojen 
täyttymistä 

 

 

 

HIILIHYDRAATIT: 
URHEILURAVITSEMUS 
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 Pitkien suoritusten aikana tärkeä huolehtia 
hiilihydraattienergian riittävyydestä [Matalan 
verensokerin seurauksia: uupuminen, rasitus tuntuu 
subjektiivisesti kovemmalta, motivaation 
huononeminen, keskittymiskyvyn heikkeneminen, 
tekniikan huononeminen, katabolia] 

 Korkea GI ok! 

 Keskimäärin 60 g hh / tunti 

 Mahaa voi treenata [ottamaan vastaan hiilareita 
urheilun aikana] aivan kuten lihaksia! 

 

 

 

 

HIILIHYDRAATIT: 
URHEILURAVITSEMUS 
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 Hiilihydraattien saatavuuden rajoittaminen voi 
tehostaa kehon kykyä tuottaa energiaa hapettamalla 
(rasvoista) 

 Käytännön sovellutukset ? 

 - satunnaisesti, ei jatkuvasti! 

 

HIILIHYDRAATTIEN (LAADUSTA RIIPPUMATTA) 
NAUTTIMINEN ENNEN HARJOITUSTA ON PAREMPI 
VAIHTOEHTO KUIN PAASTOTILASSA HARJOITTELU. 

 

HIILIHYDRAATIT: TRAINING LOW 
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PROTEIINIT: PERUSRUOKAVALIO 

 Koostuvat 20 eri aminohaposta, joista 10 
välttämätöntä; biologisesti hyvälaatuinen 
proteiini sisältää kaikkia välttämättömiä ah:ja 

 

 Kaikkien solujen rakennusaineita, 
välttämättömiä elimistön normaalille toiminnalle 
(mm. immuunipuolustus, hormonitoiminta, ja 
entsymaattiset reaktiot) 

 

 proteiinia 1-2 g / kg / pv 

 TRIDIET 



 75 kg painava, proteiinia 1,5 g / kg = 112,5 g 

 

Maito 6 dl 

Juusto 40 g 

Kananmuna 1 kpl 

Kalkkunaleikkele 40 g 

Broilerin rintafilee 120 g 

Kalakastike 3 dl  

PROTEIINIT: ESIMERKKI 
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 Proteiinisynteesin maksimointi (palautuminen, 
lihasten rakentuminen) 

 - 3-4 t välein (treeniä ennen ja sen jälkeen) 

 - 25-35 g kerrallaan 

 - välttämättömien ah:jen saanti määrää  

    proteiinisynteesin tehon 

 - BCAA’s ? 

 Hydrolysoitu proteiini nostaa insuliinitasoa ja yhdessä 
hh kanssa nopeuttaa glykogeenivarastojen 
täyttymistä 
 

PROTEIINIT: URHEILURAVITSEMUS 
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RASVA 

 Älä pelkää rasvaa! 

 

 rasvaa vähintään 25 E% = ainakin 56 g/ pv 
(*2000 kcal) 

 

 Rasvaa tarvitaan mm. energianlähteeksi, 
solujen rakennus- ja korjausaineeksi, sekä 
immuniteetin ja normaalin hormonitoiminnan 
vuoksi 
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    pehmeä  RASVA kova  



 Kehon normaali toiminta, palautuminen ja 
vastustuskyvyn ylläpito vaativat riittävästi rasvaa 

    - Omega 3:t ovat anti-inflammatorisia  >>    

      varmista omega-3 rasvahappojen saanti (rasvainen    

       kala, rypsi- ja pellavansiemenöljy, saksanpähkinät)  

   -  MUFA, E-vitamiini ja muut antioksidantit (oliiviöljy,   

      vehnänalkiot, mantelit, avokadot, hasselpähkinät,  

      kurpitsansiemenet) 

 

 

RASVA: URHEILURAVITSEMUS 
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KASVIÖLJYT JA MARGARIINIT, 
PÄHKINÄT, SIEMENET 

 Rypsi- ja oliiviöljy 
 Pehmeää rasvaa (rypsiöljyssä myös n3-rasvahappoja), 

E-vitamiinia 

 Saksanpähkinät 
 N3-rasvahappoja, kalsiumia, magnesiumia, rautaa, 

sinkkiä, folaattia 

 Chia-siemenet 
 Pehmeää rasvaa (n3-rasvahapot), kuitua, 

kalsiumia, magnesiumia 
 



OMEGA-3 RASVAHAPOT 

 Ovat osa solukalvojen rakennetta ja vaikuttavat 
solukalvojen reseptoreiden toimintaan.  

 Toimivat veren hyytymiseen, verisuonten 
supistumiseen ja laajentumiseen, sekä 
tulehdustekijöihin vaikuttavien hormonien 
rakennusaineena.  

 Sitoutuvat geenien ilmentymistä säätelevien solujen 
reseptoreihin.  



VALITSE HYVIÄ RASVOJA 
SISÄLTÄVIÄ RUOKIA 

1. Käytä kasviöljyjä ruoanlaittoon, leivontaan ja salaatinkastikkeeksi 
 
2. Vältä transrasvoja  
Osittain kovetetut kasvirasvat sisältävät transrasvoja. Pitkälle prosessoidut, kauan säilyvät 
elintarvikkeet ovat usein niiden lähde.  
 
3. Vaihda voista margariiniin  
Jos et halua käyttää margariinia, kokeile sivellä leivälle jääkaapissa jähmettynyttä oliiviöljyä tai 
sopivan pehmeää avokadoa.  
 
4. Varmista että syöt päivittäin vähintään yhtä hyvää omega.3:n lähdettä  
 
5. Rajoita punaisen lihan, juuston ja jäätelön syöntiä  
Näissä on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa. Vältä etenkin prosessoitua lihaa. Valitse useimmiten 
vähärasvaiset maitotuotteet.  



 Alkoholista (ylimääräistä) energiaa, ruokahalun lisäys, 
negatiivinen vaikutus urheiluun 

 Runsas käyttö lisää mm. syöpäsairauksien, 
rytmihäiriöiden ja maksasairauksien riskiä sekä nostaa 
verenpainetta. MBO:n vaara kasvaa. 

 Kohtuukäyttö (0,5-1,5 annosta kerrallaan, ei joka 
päivä) voi suojata sydän- ja verisuonisairauksilta. 
Punaviinissä resveratrolia, joka nostaa HDL:ää ja 
pienentää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. 
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ALKOHOLI 



ALKOHOLI 

Punaviini 
0,75 l 
525 kcal 
6 annosta 

III-olut 
0,33 l 
130 kcal 
1 annos 

Punaviini 
24 cl 
170 kcal 
2 annosta 

Valkoviini 
kuiva 
12 cl 
85 kcal 
1 annos 

Siideri 
kevyt 
0,5 l 
150 kcal 
1,5 annosta 

6-kpl 0,5l 
III-olut 
1200 kcal 
9 annosta 

Väkevät 
4 cl 
90 kcal 
1 annos 



 Vitamiinit ja kivennäisaineet (ja proteiini) 

 

 Saannin varmistamiseen riittää monipuolinen 
ruokavalio, jossa runsaasti kasviksia, hedelmiä, 
marjoja, täysjyväviljatuotteita, kalaa, maitotuotteita ja 
kasviöljyä, kun syödään energiantarvetta vastaavasti. 

SUOJARAVINTOAINEET 
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VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET 

* kova harjoittelu tai muu stressi alentaa puolustuskykyä ja   

    hengitystieinfektioiden vaara suuri >> immuniteettiä  

    voivat parantaa C-, D- ja E-vitamiini, sekä sinkki 

 

* Hyvän rautastatuksen ylläpito vaatii paitsi rautaa, myös    

    foolihappoa ja riittävästi proteiinipitoista ravintoa.  

    Huomioi kahvin, teen, kolajuomien ja maitotuotteiden    

    raudan imeytymistä heikentävä vaikutus. 

 

*  B-ryhmän vitamiinit keskeisiä mm. energia- 

    aineenvaihdunnassa 
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PILLERIT VS. RUOKA 
 

 Pillereiden vitamiinit ovat tavallisesti synteettisesti 
valmistettuja ja tarjoavat vain yksittäisen 
komponentin esim. c-vitamiini. Luonnollisessa 
muodossaan, ruuasta saatuna tulee mukana myös 
entsyymejä ja koentsyymejä jotka osaltaan 
vaikuttavat yksittäisen vitamiinin toimintaan ja 
muodostavat näin ollen toiminnallisen 
kokonaisuuden. 
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RAVINTOLISÄT 

Yksilöllisesti, todettuun tarpeeseen 

 rauta (jos huonot veren rauta-arvot,  

     etenkin naisilla) 

 kalsium 

 sinkki 

 magnesium 

 C, D ja E-vitamiini 

 monivitamiini-hivenainevalmiste 

 kalaöljy (omega-3 rh:t)  

 probiootit 
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 Säännöllinen C-vitamiinilisän käyttö 200 mg / vrk voi 
ehkäistä hengitystieinfektioita 

 Kversetiini (flavonoidi, jota luontaisesti runsaasti esim. 
puolukassa ja karpalossa) voi parantaa suorituskykyä (mm. 
laajentaa verisuonia); tutkimukset kesken. 

 Kofeiini (urheilusuorituksen aikana) 
 Kreatiini (voimaharjoittelu, palautuminen) 
 Ajoita oikein: välittömästi ennen treeniä tai treenin jälkeen 

otetut antioksidantit estävät  kehon luontaista 
antioksidatiivista mekanismia, mikä vähentää/estää treenin 
kehittävän vaikutuksen. 
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RAVINTOLISÄT: URHEILIJA 



SUPERFOOD 

 Aloita tästä:  
 syö päivittäin ainakin 8 annosta vihanneksia marjoja 

ja hedelmiä 
 terveellisten rasvojen saamiseksi syö entistä 

enemmän mereneläviä, pähkinöitä (kourallinen 5 
kertaa viikossa), siemeniä, avokadoa, 
kylmäpuristettuja öljyjä 

 syö kalaa 2-4 kertaa viikossa 
 korvaa eläinproteiini muutaman kerran viikossa 

kasviproteiinilla 
 valitse runsaskuituiset viljatuotteet 
 juo päivittäin teetä 
 syö päivittäin jogurttia 
 vältä naksuja, leivonnaisia ja virvoitusjuomia 
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HYVÄN OLON KEITTIÖ 
 Kasapäin erilaisia kasviksia (tuore ja pakaste), 

marjoja (pakaste) ja hedelmiä. 
 Monipuolisesti täysjyväviljatuotteita (mieluiten 

vähäsuolaisia). 
 Kalaa (tuoreena, pakastettuna ja säilykkeenä). 
 Vähärasvaisia (ja –sokerisia) maitotuotteita (maito, 

piimä, jogurtti, rahka, raejuusto, kova juusto). 
 Vähärasvaista lihaa ja täyslihavalmisteita. 
 Kasviöljyä ja siitä valmistettua margariinia sekä 

salaatinkastiketta. 
 Naposteltavaksi pähkinöitä. 
 Energiattomia juomia. 
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ESIMERKKIPÄIVÄ 

 Klo 6:30 kuppi vihreää teetä, 2 pientä 
täysjyväsämpylää, 60% kasvimargariinia, kurkkua, 
tomaattia, 4 höyläsiivua 10% juustoa, D-
vitamiinivalmiste 

  treeni 7-8:30 

 Klo 9:00 lautasellinen kaurapuuroa, 100g raejuustoa, 
superfoodeja, banaani, 2 tl pellavansiemenöljyä, 
vettä/teetä, monivitamiinivalmiste 

 Klo 12:00 monipuolinen lounas (pääruokana kalaa), 
lautasmallin mukaan 
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ESIMERKKIPÄIVÄ 

 Klo 15:30 proteiinipatukka, appelsiini, vesi/tee tai iso 
täysjyväsämpylä, margariini, keitetty kananmuna, 
appelsiini, vesi/tee 

  treeni 17-19 

 Klo 19:15 pirtelö, jossa maitorahkaa, maustamatonta 
jogurttia, mansikoita, banaani tai palautumisjuoma-
annos 

 Klo 20:30 Wok-ruoka, keitto tai salaatti 
(proteiininlähteenä esim. pavut tai tofu), 1-2 palaa 
ruisleipää, avokadoa, vettä ja rooibos-juomaa 

 

 



 Mieti vielä kerran, tarvitseeko sinun laihtua? 
 ei yhtä aikaa, kun treenaa kovaa ja paljon 
 dieetit vs. pysyvät muutokset 
 
 Keskity näihin: ateriarytmi,  
    annoskoko, kasvisten lisäys,  
    kuitu, hitaat hh:t, proteiini,  
    energiattomat juomat 

 
 syömisketju: kaupassa käynti! 
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ENTÄ JOS HALUAA PUDOTTAA 
PAINOA? 



OPTIMAALINEN KEHONPAINO 

 Kestävyysurheilu suosii kevytrakenteisia, mutta 
vahvoja tyyppejä. Miten optimaalinen kehonpaino 
saavutetaan? 

1) Paranna ruokavalion laatua (vältä turhia kaloreita, 
valitse runsaasti suojaravintoaineita sisältäviä 
elintarvikkeita) 

2) Nauti tasapainoisessa suhteessa 
energiaravintoaineita 

3) Ajoita ateriasi oikein 

4) Hallitse ruokahaluasi (em. lisäksi nälän ja mielitekojen 
erottaminen) 
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VALINTOJEN TEKEMINEN 

 terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden 
haaliminen kaappiin 

 ei nälkäisenä kauppaan 

 tietoisten valintojen tekeminen työn/opiskelun 
aikana 

 suunnitelmallisuus 

 hiilihydraatti- ja rasvatietoinen ruokavalio; 
puhdistetut vs. täysjyväviljatuotteet ja kovat vs. 
pehmeät rasvat 
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 Makean mieliteko 

 Liian isot annokset 

 Saatavilla olemisen kiusaus 

 Alkoholin käyttö 

 Tunnesyöminen 
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MAHDOLLISIA HAASTEITA 



ELÄMÄNTAPAMUUTOS 

 Tehdään muutos, jonka on tarkoitus jatkua koko 
loppuelämän ajan. 

  

 Pieniä tärkeitä päätöksiä ja valintoja pitää tehdä joka 
päivä! 

 

 Vuosien mittaan muuttuneen käyttäytymisen 
vaikutukset alkavat näkyä ja tavat vakiintuvat 
rutiineiksi. 
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ELÄMÄNTAPAMUUTOS 
 Repsahdukset luonnollinen osa muutosprosessia. 

 

 Repsahduksia edeltää usein epätasapainotila: 
lisääntyvä stressi ja paine, liian tiukat päiväohjelmat 
sekä ärtymys ja tympääntyminen ovat hyvää 
kasvualustaa huonoille valinnoille ja hölmöille 
virheille. 

 

 Painon takaisinnousun estäminen: 

- Varo palaamasta vanhoihin tottumuksiin 

- Muista että laihtuessa energiantarve vähenee 

- Painonhallinta vaikeampaa kuin laihduttaminen! 
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ASIOIDEN KIRJAAMINEN 

 Tekee asiat näkyviksi, konkreettisiksi/mitattaviksi 

 Auttaa seuraamaan omaa kehitystä eri osa-alueilla: 

- Ajankäyttö => kirjaa viikon ajan 10-15min jaksoina 
tekemisesi =>  mihin käytät aikasi ja onnistutko 
tekemään niitä asioita, joita itseltäsi toivot? 

- Ruokapäiväkirja 

- Treenipäiväkirja 
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SUUNNITELMALLISUUS 

 Varaa kalenteristasi aikaa säännölliselle liikunnalle 
sekä aterioille ja lähesty niitä samalla asenteella kuin 
mitä tahansa varattua aikaa, esimerkiksi työpalaveria.  

 Lomia, työmatkoja, kiirettä ja elämän kriisejä on 
helppo pitää verukkeena epäterveelliselle syömiselle 
ja liikkumattomuudelle, mutta onko niin pakko olla? 
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TIETOINEN SYÖMINEN 
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PAINONHALLINNASSA AUTTAVIA 
TIETOISEN SYÖMISEN KEINOJA  

 
• Keskity syömiseen (mieli) 
• Pureskele hyvin ja syö hitaasti (vatsa) 
• Pidä ns. ongelmaruuat poissa silmistä (silmä) 
• Syö pieneltä lautaselta (silmä) 
• Varaa paljon värikkäitä kasviksia, ne ovat myös silmän ruokaa 

(silmä) 
• Pidä huoli sosiaalisista suhteistasi (sydän) 
• Rasita sopivasti aivojasi uusien taitojen opettelulla (mieli) 
• Kuuntele kehoasi, syö kun on nälkä, lopeta syöminen kun olet 

kylläinen (vatsan ja kehon/solujen nälkä) 
 



ENERGIATIHEYS 
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URHEILURAVINTEET 
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Joulu-Huhtikuu 
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RUOKAVALION KAUSIRYTMITYS 

Touko-Syyskuu Loka-Marraskuu 

HH 
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SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI 

 

 Tankatako vai ei? 

 Yli 60 min* harjoituksissa tai kisoissa maksimaalinen suoritus 
edellyttää lisäenergian nauttimista 

 Ns. palautusaterian lisäksi hyödynnä                             
harjoitusta edeltävä aikaikkuna sekä                                           
itse harjoitus 

 

 

* Suun huuhtelu hh-juomalla                                                
hyödyllistä jo lyhemmissä suorituksissa 

Perus-
ravitsemus 

Urheilu-
ravitsemus 



1960-luku: tyhjennys-tankkaus 

1990-luku: tankkaus 

2010-luku: ei tankkausta? 

TANKKAA…ÄLÄ TANKKAA… 
TANKKAA… 



 Hiilihydraatteja 8-10 g / kg /pv eli 60-kiloisella 480-600 g ja 
80-kiloisella 640-800 g, jne. 

 Syödään normaalit hiilihydraattipainotteiset ateriat. Esim. 
aamupalaksi puuroa ja leipää; lounaaksi riisiä/pastaa; 
välipalaksi mysliä ja hedelmä; päivälliseksi riisiä/pastaa; ja 
iltapalaksi leipää. Lisäksi syödään normaalisti 
kanaa/kalaa/lihaa sekä salaattia pääaterioilla, leikkeleitä ja 
rasvaa leivällä, ruokajuomana maitoa/piimää, jne. Ruokiin 
voi ripauttaa hieman extrasuolaa. 
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KOLMANNEKSI VIIMEINEN PÄIVÄ 
ENNEN KISAA (3) 



 Normaalin ruoan lisäksi nautitaan tarpeen mukaan 
tankkausvalmistetta, esim.  maltodekstriinistä (DE6) 
useimmille sopiva määrä lienee haarukassa 300g 
(=6dl) – 500 g (= 10 dl). Tämä nautitaan päivän 
mittaan veteen tai laimeaan mehuun sekoitettuna.  

 Tankkauspäivinä juodaan hieman normaalia 
runsaammin, ei kuitenkaan liioitellusti.  
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KOLMANNEKSI VIIMEINEN PÄIVÄ 
ENNEN KISAA (3) 



 Tankataan kuten edellisenä päivänä.  

 Tässä vaiheessa kannattaa alkaa luopua kaikkein 
kuitupitoisimmista ruoka-aineista, esim. siemenistä, 
kokonaisista jyvistä, leseistä, luumuista, jne. 
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TOISEKSI VIIMEINEN PÄIVÄ ENNEN 

KISAA (2) 
 



 Syödään normaalit hiilihydraattipitoiset ateriat. 
Aterioiden annoskoko oman tunteen mukaan, että 
tulee sopivan kylläinen olo. 

 Ruoat saavat olla mukavan suolaisia, mutta ei mitään 
liioittelua tässäkään. 

 

 Lisäksi juodaan päivän mittaan 1,5 l pullo 
kivennäisvettä.  
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KISAA EDELTÄVÄ PÄIVÄ (1) 
 



 Ei enää tankkausvalmisteiden käyttöä, ellei sitten 
korvaa osaa aterioista tankkausjuomalla. 

 Syö mahdollisimman vähän kuitua  

 Jos maitotuotteet yhtään ärsyttävät mahaa, ne on 
viisainta jättää tässä vaiheessa kokonaan pois.  
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KISAA EDELTÄVÄ PÄIVÄ (1) 
 



Ennen kisaa 

 Huolehdi, että aamupala on syötynä 2,5-3 t ennen starttia 

 Vältä kuitua tässä kisa-aamun aamupalalla, eli en suosittele 
esim. ruisleipää tai jotain siemenleipiä, marjoja tai kasviksia. 

 Hyvin herkkämahaisen aamupala voisi koostua myös 
täydennysravintojuomista, mutta tällaiset asiat pitää 
testata ennen kisaa eikä saa kokeilla mitään uusia juttuja 
itse kisapäivänä. 

  

 Juuri ennen starttia (10-15 min ennen) on hyvä ottaa vielä 
energiageeli ja pari kulausta vettä 
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KISAPÄIVÄ (0) 
 



 

KISAN/AVAINTREENIN AIKANA JA 
VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ 

•20-60 g hh 

•2-5 dl nestettä 

•10-20 g pro 

•Kofeiini 3-6 mg/kg 

ENNEN (<90’) 

•30-90 g hh/t * 

•0,4-0,8 l nestettä/t 

•NaCl 0,6-2 g/l  

•10 g BCAA/t 

•Kofeiini 1-2 mg/kg/2t 

AIKANA 
•30-90 g hh 

•0,5-1 l nestettä 

•20-30 g pro 

JÄLKEEN 
(<30’) 

* Glukoosi max.60 g/t, lisäksi fruktoosi 



 Vatsaongelmat 

 Nestetasapaino 

 Hyponatremia 

 Energian riittämättömyys 

 Krampit 
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RAVITSEMUKSEEN LIITTYVÄT 
ONGELMAT URHEILUN AIKANA 



KILPAILURAVITSEMUS 

 tärkeää saada onnistumaan oikein, jotta parhaan 
mahdollisen suorituksen tekeminen on mahdollista 

 

 haasteena on se, että jokaisen pitää löytää itselleen 
yksilöllisesti sopiva systeemi kilpailunaikaiseen 
ravitsemukseen 
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KILPAILUNAIKAINEN RAVITSEMUS 

 kisan aikana hh 30-90 g/h 

 

 nestettä pystyy ongelmitta nauttimaan 0,5-1 l / tunti. 

 

 urheilujuomaa tai geelejä+vettä säännöllisesti n.15min 
välein kohtuullisina kerta-annoksina 

 

 juomista kannattaa harjoitella harjoituksissa, koska 
elimistö oppii sietämään suurempia nestemääriä 
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 Jokainen yksilö on erilainen ja kunkin tehtävä on löytää 
itselleen sopiva tapa syödä arjessa, ennen kisoja ja kisojen 
aikana 

 Runsashiilihydraattinen ruokavalio eduksi, kun hiilareiden 
laadusta huolehditaan 

 Proteiinin saanti harvoin ongelma 

 Pehmeän rasvan saannin varmistaminen tärkeää 

 Runsas kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö kaiken 
perusta 

 Aterioiden oikeasta ajoituksesta kannattaa huolehtia   

 

 

KESTÄVYYSURHEILIJAN RAVINTO: 
YHTEENVETO 
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 Verikokeet 

 Paino, vyötärönympärys, kehonkoostumusmittaus 

 Virtsan väri 

 Ruokapäiväkirja / MealTracker 

RAVITSEMUKSEN SEURANTA 



KIITOS !  
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 merja.kiviranta1@gmail.com 
 


