
Arkiaktiivisuus 
terveyden edistäjänä
Arkiaktiivisuus on erittäin tärkeää terveyden kannalta. Tutkijat ovat sitä mieltä, että 
vaikka urheilisi useita kertoja viikossa, mutta muuten on passiivinen, se ei riitä edes 
terveyden ylläpitoon. 

Esimerkiksi kolme kertaa viikossa urheileva ihminen saattaa kuluttaa 2000 kilokaloria 
viikossa urheilusuorituksen aikana. Mutta jos muu aika kuluu istuen töissä, autossa tai 
sohvalla, elimistön aineenvaihdunta hidastuu ja tästä passiivisuudesta muodostuu 
itsenäinen riskitekijä terveydelle. 

Arkiaktiivisuudella tarkoitetaan pieniä valintoja päivän aikana, esim. jaloittelutauot 
vähintään tunnin välein, rappusten valitseminen hissin sijaan, kauppa- tai  
harrastusmatkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä. 

Pelkkä seisomaan nouseminen aktivoi lihaksia ja pikku kävely saa energiankulutuksen 
tuplaantumaan istumiseen verrattuna.  Arkireippailulla saattaa kuluttaa viikossa helposti 
yhtä paljon kuin varsinaisilla liikuntasuorituksilla.

Aktiivisuuden kolme eri tehoaluetta, ei vain askeleita 

Aktiivisuuden tehokkuudella on merkitystä terveysvaikutuksiin, eli 
kevyttä aktiivisuutta tarvitaan enemmän kuin rankempaa. 
Tutkimuksilla on saatu selville, kuinka moninkertaiseksi 
aineenvaihdunta muuttuu minkäkinlaisen liikkumisen aikana. 
Tämä perustuu MET-yksiköihin eli energiankäytön ja 
aineenvaihdunnan yksiköihin.

Kun ihminen istuu, hän on lähellä yhtä MET:iä eli  
lepoaineenvaihduntaa. Suhteellisen reipas kävely on arvoltaan 4 
MET:iä eli aineenvaihdunta on nelinkertaistunut. Juokseminen 10 
kilometrin tuntivauhtia on 10 MET:in arvoista ja niin edelleen. 

Polar Loopin ja muiden Polarin aktiivisuutta mittaavien laitteiden aktiivisuustavoitteet 
perustuvat nimenomaan eri MET-arvoilla tapahtuvan fyysisen aktiivisuuden 
mittaamiseen, ei pelkkiin askeltavoitteisiin. ©
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 Elämäntapamuutos

Arkiaktiivisuuden seuraaminen ei ole kuitenkaan ryppyotsaista toimintaa vaan  
tarkoitus on motivoida ihmisiä liikkumaan, jos päivän aikana ei ole vielä terveydelle 
tarpeellista määrää liikkunut. Esimerkiksi askeleita ei kannata orjallisesti seurata vaan 
pyrkiä pääosin päivittäiseen tavoitteeseen ja elämäntavan muutokseen. Jos jonain 
päivän tavoitetta ei saavuta, seuraavana päivänä voi tsempata ja yrittää uudelleen!

Polar - pitää liikkeellä

Polarin aktiivisuutta seuraavat laitteet ymmärtävät  eri tehoalueita eli siis liikkumisen 
tehokkuutta. Rajat on rakennettu tutkimalla kiihtyvyyssensoreiden toimintaa ja  
ihmisen liikettä. Laitteiden sisälle on rakennettu tietyt rajat tietylle liikkeen määrälle. 

Laitteet kertovat päivittäisen aktiivisuustavoitteen, kulutetut kilokalorit (teoreettinen 
perusaineenvaihdunta ja aktiivisuuteen perustuva) sekä askeleet. Sana askel pitäisi 
kuitenkin olla lainausmerkeissä “askel”, sillä niitä kertyy myös uidessa ja tämä on ihan 
tarkoituksellista. Käytännössä mittari muuttaa tietyn määrän liikettä yhdeksi  
askeleeksi, ja tämä liike ei ole ollenkaan välttämättä kävelyä tai juoksua.  

Sykesensorin käyttäminen urheilusuorituksen aikana tarkentaa tuloksia, erityisesti 
lajeissa, joissa käden liike on vähäistä, esim. kuntosali, pyöräily tai pilates.

40-vuoden kokemus tieteellisestä tutkimuksesta

Polarin aktiivisuuden mittaus ja ohjaus perustuvat Polarin ainutlaatuiseen  
fysiologiseen ja teknologiseen tutkimustyöhön lähes 40 vuoden ajalta. Polarilla on 
oma tutkimusyksikkö, joka tekee yhteistyötä lukuisten tutkimuslaitosten kanssa 
maailmanlaajuisesti. Lisäksi Polarin laitteita käytetään apuvälineinä vuosittain  
sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa ja tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa 
ja kongresseissa.

 polar.com/fi
       www.polar.com/en/about_polar/who_we_are/research
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