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Mitä polkujuoksu on?

Polkujuoksu on luonnossa liikkumista. Vaihtuvat vuodenajat, 
luonnon äänet ja tuoksut sekä meluttomuus auttavat 
rentoutumaan ja rauhoittavat mieltä.

● Kestävyysliikuntaa, joka vie juoksijan poluille luonnon 
vaihteleviin maastoihin.

● Rasitus, vauhti ja maisemat vaihtelevat maaston 
mukaan

● Luonnon epätasainen alusta haastaa kehoa 
monipuolisesti.

● Polkujuoksu kehittää kestävyyttä, ketteryyttä, 
koordinaatiota ja tasapainoa. 

● Luonnossa liikkuminen rauhoittaa mieltä ja vähentää 
stressiä.
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Kenelle polkujuoksu sopii?
Polkujuoksu sopii kaikille juoksemisesta kiinnostuneille ikään 
katsomatta. 
Polkujuoksu on myös koko perheen yhteinen harrastus. Suomen Ladun 
perhepolkujuoksu

Polkujuoksuryhmät
● Suomen Ladun jäsenyhdistysten polkujuoksuohjaajat vetävät 

yhteislenkkejä, jotka sopivat myös aloitteleville harrastajille.
● Yhteislenkeillä pääsee turvallisesti lajin pariin. Niissä oppii 

polkujuoksutekniikkaa, tutustuu uusiin maastoihin ja saa muita 
vinkkejä harrastukseen.

● Ryhmistä ja yhteislenkeistä sekä polkujuoksutapahtumista löytyy 
tietoa Suomen Ladun tapahtumakalenterista sekä paikkakuntasi 
jäsenyhdistyksen nettisivuilta. 

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta/polkujuoksu.html
https://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri.html
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Liikkuminen luonnossa ja 
jokamiehenoikeudet 
● Jokamiehenoikeudet liittyvät olennaisesti polkujuoksuun.
● Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää 

luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen 
haltija.

● Jokamiehenoikeudella toimiminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa 
vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai 
luonnolle. 

● Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet 
ole sellaisenaan voimassa.

Lue lisää jokamiehenoikeuksista :
Jokamiehenoikeudet

https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/jokamiehenoikeudet.html
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Jokamiehenoikeudet polkujuoksijan 
näkökulmasta 
SAAT
1. liikkua jalan luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä.
2. oleskella tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua.
3. Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja.
4. uida ja kulkea jäällä.

ET SAA
1. haitata maanomistajan maankäyttöä.
2. kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla.
3. kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita.
4. häiritä kotirauhaa esimerkiksi kulkemalla liian lähellä asumuksia tai meluamalla.
5. roskata ympäristöä.
6. häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia.
7. häiritä eläimiä.
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Miksi lähteä poluille juoksemaan?

Polkujuoksulla voidaan saavuttaa useita terveyshyötyjä, niin fyysisellä kuin 
psyykkisellä tasolla.

● Kunto kohenee, kun hengitys- ja verenkiertoelimistö kuormittuu. 
● Vahvistaa kehon eri lihaksia, kuten keskivartalon, nilkanympärys- ja 

jalkojenlihaksia.
● Kehittää koordinaatiota ja tasapainoa, sillä maaston monimuotoisuus ohjaa 

juoksijaa suunnan ja juoksurytmin muutoksiin sekä askelluksen epätasaisille 
alustoille. 

● Luontoympäristössä oleskelu vähentää stressiä, jännitystä, ahdistusta ja 
vihan tunteita.

● Hyvän olon tunne ja vireys kohoavat.
● Auttaa painonhallinnassa, kun energiakulutus kasvaa.
● Harjoittelu aktivoi hormonitoimintaa, jolloin stressitasot madaltuvat ja mieli 

virkistyy.
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Tärkein varuste on HYVÄT KENGÄT

● Riittävä tuki, pito ja pohjakuviointi erottavat polku- 
juoksukengän tavallisesta lenkkarista.

● Kengän pohjakuvioinnin ja pohjamateriaalin pitää sopia 
erilaisille alustoille, kuten juurakkoon, mudalle, kalliolle, 
vesistön ylityksiin ja liukkaisiin kivikkoihin.

● Riittävä tuki sekä istuvuus varmistavat sen, että jalan 
asento on hyvä. 

● Osassa maastoon tarkoitetuissa kengissä on ohut hiili- 
kuitulevy, joka estää terävien kivien iskemät.

● Hyvässä kengässä myös varpaat on suojattu iskuilta.
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Polkujuoksijan muut varusteet
Hengittävät ja joustavat juoksemiseen suunnitellut vaatteet. Muista suojata sääret.

Multisport ja GPS-sykekelloissa on ajan lisäksi monia polkujuoksijalle hyödyllisiä ominaisuuksia. GPS-kellosta 

voi seurata juostua reittiä ja tarvittaessa se opastaa takaisin lähtöpisteeseen. Joihinkin kelloihin voi  ladata valmiin 

reitin suunnistuksen tueksi.

Reppuun mukaan 

● kompassi ja kartta eksymisen varalta

● puhelin, jossa 112 -sovellus

● suojalasit tai aurinkolasit silmien suojaamiseksi oksilta 

● lippalakki suojaa auringolta ja putkihuivi lämmittää viileämmillä keleillä

● ensiapupakkaus: haavapyyhkeitä, ensiside, laastaria, rakkolaastaria, urheiluteippiä, kyypakkaus ja avaruuspeite

● paperia ja mahdollisesti kosteuspyyhkeitä vessahädän varalle

● juotavaa ja energiaa etenkin pitkille lenkeille ja eksymisen varalle
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Miten aloitan harjoittelun?
Aloittelevan polkujuoksijan on hyvä  keskittyä peruslenkkeilyyn ja polkuihin 
tutustumiseen. Kokemuksen karttuessa voi harjoitteluun lisätä enemmän 
tekniikkaa, voimaa ja vauhtikestävyyttä. Myös lenkkien pituus ja vaativuus 
kasvavat kunnon ja kokemuksen myötä.

● Harjoittelun pääpaino on kevyissä peruskestävyysharjoituksissa, joiden 
kesto vaihtelee noin 60 minuutin treeneistä aina muutamaan tuntiin. 

● Huomio kuitenkin, että maaston monimuotoisuus saa sykkeen 
vaihtelemaan. Riippuen siitä kuinka haastava juostava maasto on, 
ylämäissä syke nousee väistämättä ylös. 

● Jos syke karkaa, tiputa tietoisesti vauhtia. Ylämäessä, alamäessä ja 
haastavissa maastokohdissa voi hyvin kävellä. 
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Kivijalka kuntoon ensin
Peruskestävyys on kestävyyskunnon kivijalka. 

● Harjoituksen aikana pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta.
● Harjoittelu tuntuu kevyeltä ja se on myös palauttavaa. 
● Harjoituksen aikana syke 40-70 % maksimista (maksimisyke= 220-oma ikä)
● Se on osuus pitäisi olla 75% kaikesta harjoittelusta.

Lisäksi on hyvä tehdä juoksua tukevaa lihaskuntoharjoittelua:

● jalkojen voima (erilaiset loikat, hypyt ja mäkivedot) 
● keskivartalon lihaskunto
● Katso vinkkejä Suomen Ladun LUONTOKUNTOSALISTA

Muista myös palauttelu!

● Palauttavat venyttelyt lenkin päätteeksi, venytyksen kesto 10-15 sekuntia 
lihasryhmää kohden.

● Riittävä uni, lepo ja ravinto.
● Treenaamaan ei kannata lähteä väsyneenä.

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta/luontokuntosali.html
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Tekniikalla on väliä

Oikeanlaisen juoksutekniikan tarkoituksena on vammojen 

ehkäiseminen, juoksun taloudellisuus, tehokkuus ja nautinnollisuus.

● Jalan nostaminen askellettaessa, jotta vältytään kompuroinnilta. 

● Lyhyempi askel ja askelväli, jolloin juoksija kykenee nopeasti 

lukemaan maastoa, reagoimaan juuriin, kiviin, kuoppiin jne.

● Katseen suuntaaminen muutaman metrin päähän eteen ja polun 

seuraaminen. Lukiessaan maastoa juoksija tekee jatkuvasti 

suunnitelman: mihin asetetaan jalka seuraavaksi ja miten siitä eteenpäin.
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Tekniikkavinkkejä

Ylävartalo
katse etuviistoon
katse etsii seuraavaa paikkaa askeleelle
hartiat rentoina
kädet rytmittävät vartalon vierellä
hyvä ryhti

Keskivartalo
keskivartalosta tuki
lantio kannateltuna, ei heilu puolelta toiselle

 

Alavartalo ja askellus
askel tulee painopisteen alle
lyhyt askelpituus
askelrytmi maaston mukaan
korkeampi polvennosto
aktiivinen nilkka
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Suunnistustaito
Suunnistustaito on avain turvalliseen liikkumiseen luonnossa. Se on 
perustaito, joka jokaisen luonnossa liikkujan olisi hyvä hallita, vaikka reitti 
olisi ennalta suunniteltu.

Suunnistustaito vapauttaa valitsemaan omia reittejä, antaa rohkeutta 
kokeilla ja suunnitella uusia polkuja sekä mahdollistaa polkulenkkeilyn 
omin päin. Suunnistustaito on paras tapa ehkäistä lenkillä eksymisen riski, 
olit metsässä sitten yksin, kaverin tai ryhmän kanssa. 

Suunnistustaitoja voi opetella esimerkiksi paikallisten 
suunnistusseurojen kuntorasteilla ja kursseilla. Lisää tietoa suunnistuksen 
perustaidoista voit lukea TÄÄLTÄ.

https://www.suunnistus.fi/perustaidot/
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Reittiä suunnittelemaan
Huomio reitin turvallisuus, reitin pituus, vaikeusaste ja lenkin kesto. 
Maantiejuoksuun verrattuna poluilla juostessa kuluu 30-50 % enemmän 
aikaa. Myös reitin vaativuus ja maaston muodot vaikuttavat ajankäyttöön.

Suuntaa antavat reitin pituudet tunnin mittaiselle lenkille:

● Aloittelijat: 4-5 km
● Harrastajat: 5-7 km
● Kuntoilijat: 7-9 km

Sähköiset karttapalvelut tarjoavat kätevän työkalun oman 
polkujuoksulenkin suunnitteluun. Omaa lähipolkuverkostoa voi tutkia 
tarkemmin eri nettikarttojen avulla. 

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/polkujuoksu/polkujuoksureitit.html



