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Tehokiinteytys 15 viikkoa

Tervetuloa suorittamaan 15 viikon tehokiinteytyssuunnitelmaa!

Mitä on kiinteytyminen?

Rasvaa vähemmäksi, erottuvammat lihakset, sixpack näkyviin, vaatekoko pienemmäksi. 
Kuulostaa melkein samalta kuin laihduttaminen, mutta sillä pienellä erolla, että 
kiinteytyessä pyritään säilyttämään saavutettu lihasmassa, vaikka paino putoaakin.

Tähän tarkoitukseen soveltuu erinomaisesti

Aerobinen yhdistelmäharjoittelu

Aerobinen yhdistelmäharjoittelu on lihaskuntoharjoittelun ja aerobisen harjoittelun 
yhdistämistä samaan harjoituskokonaisuuteen. Jotta lihaskunto-osuus saadaan tukemaan 
erityisesti kiinteytymistä tavoitteena, suoritetaan se kiertoharjoitteluna ja pitkillä 
sarjapituuksilla.

Kiertoharjoittelussa suoritat useita liikkeitä peräkkäin lähes ilman taukoa. Tässä 
kiinteyttävässä treenissä liikkeet on vielä valittu niin, että ne kuormittavat monipuolisesti 
ja vuorotellen kehosi eri lihasryhmiä. Tästä syystä sydämesi joutuu lyhyessä ajassa 
toimittamaan hapekasta verta eri puolille kehoa, syke nousee ja kaloreita kuluu enemmän. 
Samalla kehittyy yleinen lihaskuntosi ja hapenkuljetuselimistösi.

Harjoitusviikot koostuvat kiertoharjoitteluna tehtävistä salitreeneistä ja muutamasta 
matalasykkeisestä cardioharjoituksesta.

Päivitys treenisuunnitelmaan

Treenisuunnitelman alkuperäsen version miinuspuolena on ollut se, että ruuhkaisella 
salilla sen suorittaminen on ollut hankalaa, koska kiertoharjoitteluun tarvitaan useita 
laitteita yhtäaikaa. Laitteiden varaaminen omaan käyttöön on kieltämättä hieman 
hankalaa, jos salilla on paljon kävijöitä.

Tein suunnitelmasta toisen version, jossa liikevalinnat ovat sellaisia, että niiden suoritus 
onnistuu helposti muutamalla parilla käsipainoja tms. ilman että täytyy varata viittä eri 
kuntosalilaitetta.

Uusi versio on otsikoitu ohjeissa ja treenipäiväkirjoissa otsikolla "Versio 2". 

TEHOKIINTEYTYS 15 VIIKKOA - ALEKSI HENTILÄ 4



Viikot 1 - 5:
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Viikoilla 1 - 5 on kaksi salikertaa viikossa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 2 - 3 matalasykkeistä 
("jutteluvauhti") vähintään 45 minuutin cardioliikuntakertaa (juoksu, pyöräily, reipas 
kävely tms.) viikossa.

Treenikierto on seuraavanlainen:

Päivä 1: Salitreeni 1
Päivä 2: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 3: Lepo
Päivä 4: Salitreeni 2
Päivä 5: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 6: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia TAI Lepo
Päivä 7: Lepo

Käytetyt liikkeet:
• Kyykky / jalkaprässi - pakarat, etureidet
• Ylätalja - Leveä selkälihas, epäkäs, hauis
• Polven ojennus laitteessa - Etureidet
• Hauis käsipainolla - Hauis
• Polven koukistus laitteessa - Takareidet
• Punnerrukset - Rinta, ojentajat, olkapäät, core
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http://youtu.be/AFUaeNmPocM
http://youtu.be/CP0oRP5We9c
https://www.youtube.com/watch?v=npYWLQ2J_90
http://youtu.be/8XcVxzv_DBU
http://youtu.be/3z3eiXgIemI
http://youtu.be/F488k67BTNo


Käytetyt liikkeet Versio 2:
Tarvitset liikkeisiin muutaman parin käsipainoja, raskaimmat kyykkyyn, askelkyykkyyn 
ja hyvää huomenta- liikkeeseen, keskimmäiset kulmasoutuun ja kevyimmät 
hauiskääntöön.

• Kyykky käsipainoilla - pakarat, etureidet
• Kulmasoutu käsipainoilla - leveä selkälihas, epäkäs, hauis
• Askelkyykky käsipainoilla - pakarat, etureidet, takareidet
• Hauiskääntö käsipainoilla - hauis
• Hyvää huomenta - liike käsipainoilla - pakarat, takareidet, suorat selkälihakset
• Punnerrukset - rinta, ojentaja, olkapää, core

Salitreenit voit ladata tästä: 
Versio 1
Versio 2

Alussa on siis 15 minuutin aerobinen osuus (juoksumatto, soutulaite, crosstrainer, 
kuntopyörä tms.) Tämän jälkeen on lihaskunto-osuus ja loppuun taas 15 minuutin 
aerobinen osuus. Liikkeet on valittu niin, että peräkkäiset liikkeet kuormittavat lihaksia 
eri puolilla kehoa, joten sydän joutuu todella hommiin toimittaessaan hapekasta verta 
ympäri kehoa.

Sarjapainoilla voit säädellä lihaskunto-osuuden kuormittavuutta, mutta valitse ne 
jokatapauksessa niin, että saat liikkeet suoritettua vaivatta ja puhtaalla tekniikalla. Tässä 
ei ole tarkoitus rasittaa lihasta maitohapoille asti.

Lihaskunto-osuuden painotus viikoilla 1-5 on pääosin jaloissa, mutta myös yläselkä, 
käsivarret ja rintalihakset saavat rasitusta.
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https://exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/DBSquat
https://www.youtube.com/watch?v=HE5IBnWYEq4
https://www.youtube.com/watch?v=nw8VwSFHu-o
https://exrx.net/WeightExercises/Biceps/DBCurl
https://www.youtube.com/watch?v=Dmcs6fMRmz8
http://i2.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/11/Aerobinen-yhdistelm%C3%A4harjoittelu-vko-1-5.jpg
https://i1.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2020/06/Viikot-1-5-versio-2.jpg


Viikot 6 - 10:

TEHOKIINTEYTYS 15 VIIKKOA - ALEKSI HENTILÄ 8



Viikoilla 6 - 10 on edelleen kaksi salikertaa viikossa, mutta ne ovat hieman 
kuormittavampia kuin viikkojen 1-5 treenit. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 2 - 3 
matalasykkeistä ("jutteluvauhti") vähintään 45 minuutin cardioliikuntakertaa (juoksu, 
pyöräily, reipas kävely tms.) viikossa.

Treenikierto on seuraavanlainen:

Päivä 1: Salitreeni 1
Päivä 2: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 3: Lepo
Päivä 4: Salitreeni 2
Päivä 5: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 6: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia TAI Lepo
Päivä 7: Lepo

Käytetyt liikkeet:
• Maastaveto - Pakarat, etureidet, alaselkä
• Pystypunnerrus - Olkapäät, ojentajat
• Pohjeliike seisten - Pohkeet
• Vatsarutistukset - Suora vatsalihas
• Pohjeliike istuen - Pohjeet
• Vartalon kierto paino sylissä - Vinot vatsalihakset
• Selän ojennukset laitteessa - Pakarat, takareidet, alaselkä
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http://youtu.be/r90llRkDiek
http://youtu.be/2IDRlpmJ3d4
http://youtu.be/7yEe1lKApGE
http://youtu.be/c9B4oRwNhoo
http://youtu.be/JbyjNymZOt0
http://youtu.be/Pfu62AVucJo
http://youtu.be/AY3pJ6DxQTc


Käytetyt liikkeet versio 2:
Tarvitset levytangon maastavetoon ja suorin jaloin maastavetoon, lisäksi muutamat 
käsipainot.

• Maastaveto levytangolla - Pakarat, etureidet, suorat selkälihakset
• Pystypunnerrus käsipainoilla - Olkapäät, ojentajat
• Pohjeliike - Pohkeet
• Vatsarutistukset - Suorat vatsalihakset
• Ojentajat käsipainolla - Ojentajat
• Vartalon kierto paino sylissä - Vinot vatsalihakset
• Suorin jaloin maastaveto levytangolla - Pakarat, takareidet, suorat selkälihakset

Salitreenit voit ladata tästä:
Versio 1
Versio 2

Alussa on siis 15 minuutin aerobinen osuus (juoksumatto, soutulaite, crosstrainer, 
kuntopyörä tms.) Tämän jälkeen on lihaskunto-osuus ja loppuun taas 15 minuutin 
aerobinen osuus. Liikkeet on valittu niin, että peräkkäiset liikkeet kuormittavat lihaksia 
eri puolilla kehoa, joten sydän joutuu todella hommiin toimittaessaan hapekasta verta 
ympäri kehoa.

Sarjapainoilla voit säädellä lihaskunto-osuuden kuormittavuutta, mutta valitse ne 
jokatapauksessa niin, että saat liikkeet suoritettua vaivatta ja puhtaalla tekniikalla. Tässä 
ei ole tarkoitus rasittaa lihasta maitohapoille asti.

Lihaskunto-osuuden painotus viikoilla 6-10 on pääosin pohkeissa, alaselässä ja vatsoissa, 
mutta myös pakarat, etureidet ja hartiat saavat rasitusta.
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https://exrx.net/WeightExercises/GluteusMaximus/BBDeadlift
https://exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/DBShoulderPress
https://www.youtube.com/watch?v=wxwY7GXxL4k
https://exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch
https://www.youtube.com/watch?v=nRiJVZDpdL0
https://www.youtube.com/watch?v=Pfu62AVucJo
https://youtu.be/zpW4ju4MHmc?t=238
http://i2.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/11/Kiinteytysviikot-6-10.jpg
https://www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2020/06/Viikot-6-10-versio-2.jpg


Viikot 11-15:
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Viikoilla 11 - 15 tulee mukaan kolmas salikerta viikossa. Salitreenin liikkeet ovat nyt isoja 
perusliikkeitä ja niitä tehdään 4 kierrosta, joten liikkeitä ei tarvitse olla niin montaa kuin 
aiemmilla viikoilla. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kaksi matalasykkeistä ("jutteluvauhti") 
vähintään 45 minuutin cardioliikuntakertaa (juoksu, pyöräily, reipas kävely tms.) viikossa.

Treenikierto on seuraavanlainen:

Päivä 1: Salitreeni 1
Päivä 2: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 3: Lepo
Päivä 4: Salitreeni 2
Päivä 5: Matalasykkeinen cardio väh. 45 minuuttia
Päivä 6: Salitreeni 3
Päivä 7: Lepo

Käytetyt liikkeet:
• Kyykky/jalkaprässi - Pakarat, etureidet
• Penkkipunnerrus (voi tehdä myös käsipainoilla) - Rinta, ojentajat, olkapäät
• Maastaveto - Pakarat, etureidet, alaselkä
• Vatsarutistus taljassa - Suora vatsalihas

Käytetyt liikkeet versio 2:
Tarvitset kaksi paria käsipainoja: raskaammat kyykkyyn, kevyemmät 
penkkipunnerukseen. Lisäksi tarvitset penkin ja levytangon.

• Kyykky käsipainoilla - Pakarat, etureidet
• Penkkipunnerrus käsipainoilla -  Rinta, ojentaja, olkapäät
• Maastaveto levytangolla - Pakarat, etureidet, suorat selkälihakset
• Vatsarutistus penkissä - Suorat vatsalihakset

Salitreenit voit ladata tästä:
Versio 1
Versio 2

Alussa edelleen 15 minuutin aerobinen osuus (juoksumatto, soutulaite, crosstrainer, 
kuntopyörä tms.) Tämän jälkeen on lihaskunto-osuus ja loppuun taas 15 minuutin 
aerobinen osuus. Liikkeet ovat isoja perusliikkeitä, joten edelleen kuormitetaan sydäntä ja 
verenkiertoelimistöä monipuolisesti.

Sarjapainoilla voit säädellä lihaskunto-osuuden kuormittavuutta, mutta valitse ne 
jokatapauksessa niin, että saat liikkeet suoritettua vaivatta ja puhtaalla tekniikalla. Tässä 
ei ole tarkoitus rasittaa lihasta maitohapoille asti.
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http://youtu.be/AFUaeNmPocM
http://youtu.be/CP0oRP5We9c
http://youtu.be/pUac_TbaUVM
http://youtu.be/r90llRkDiek
http://youtu.be/xyFGYx5kNPY
https://exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/DBSquat
https://exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/DBBenchPress
https://exrx.net/WeightExercises/GluteusMaximus/BBDeadlift
https://youtu.be/QHMiWIF6sn4?t=112
http://i0.wp.com/www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2014/11/Aerobinen-yhdistelm%C3%A4harjoittelu-vko-11-15.jpg
https://www.treeniohjelma.org/wp-content/uploads/2020/06/Viikot-11-15-versio-2.jpg


Lihaskunto-osuuden painotus viikoilla 11-15 on pääosin pakaroissa, mutta isot 
perusliikkeet kuormittavat monipuolisesti lähes kaikkia lihaksia. 
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Huomioita treenisuunnitelmasta

Ravinto

Kun tavoitteena on kiinteytys, on suurin vaikutus onnistumiselle ruokavaliolla. Pidä 
huoli, että vietät tämän 15 viikkoa miinuskaloreilla, n. -500 kcal/ päivä. Suurempi 
miinuskaloreiden määrä ei ole tarpeen. Pyri saamaan kalorivaje aikaan hiilihydraatteja 
karsimalla (pastat, potut, risit -> kasviksiin, ei vaaleaa leipää/sokeria jne).

Jos tarvitset apua ruokavalion kanssa, tsekkaa Keventäjän käsikirja (e-kirja 19,9€. Maksu 
tapahtuu 30 päivän kuluttua kirjan tilauksesta JOS olet sisältöön tyytyväinen). 

Matalasykkeinen cardio

Voisi kuvitella, että kun juoksee kieli vyön alla täysiä, olisi lenkki tehokkaampi.. Riippuu 
mitä tavoitellaan, jos nopeuskestävyyttä / maksimikestävyyttä, niin kovavauhtiset lenkit 
ovat ok. MUTTA kun tavoitteena on polttaa rasvaa, on matalasykkeinen lenkki 
tehokkaampi. Matalammalla sykkeellä palaa nimittäin rasvaa enemmän kuin korkealla 
sykkeellä, jolloin energia otetaan pääosin hiilihydraateista.

Sopiva syke on sellainen, jossa pystyt jutella kaverillesi hengästymättä kummemmin. Eli 
reipas kävely / todella rauhallinen lenkkeily. 
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http://www.treeniohjelma.org/keventajan-kasikirja/


Lopuksi

Onnittelut treenisuunnitelman läpikäymisestä! Toivottavasti treeni oli mielekästä ja 
tulokset odotuksiesi mukaisia.

Seuraavaksi kannattaa kokeilla Sohvalta bikinikuntoon 12kk suunnitelmaa tai 
Salimimmin level up 12kk suunnitelmaa.
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http://www.treeniohjelma.org/treenisuunnitelmat/#sohvalta-bikinikuntoon
http://www.treeniohjelma.org/treenisuunnitelmat/#salimimmin-level-up
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