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TIIVISTELMÄ 

Hicks Sonia, Juoksualustan vaikutus näytösvoimistelun trampettihypyn vauhdinottoon, 

Johdatus omatoimiseen tutkimustyöhön —seminaarityö, Jyväskylän yliopisto. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla kanden eri vauhdinottoalustan vaikutusta 

näytösvoimistelun trampettihyppyyn ja sen vauhdinottoon. Tässä tutkimuksessa 

tutkittiin kuuden voimistelijan (19 ± 4 v, 1.61 ± 0.02 m ja 58.4 ± 3.3 kg) 

trampettihyppysuorituksia juostaessa tartanilla ja voimistelumatolla. Lihasaktiivisuuksia 

tallennettiin viidestä jalan lihaksesta (rectus femoris, biceps femoris, tibialis anterior, 

soleus ja gastrocnemius) ja ne synkronoitiin reaktiovoiman kanssa, joka rekisteröitiin 10 

m pitkältä voimalevyltä. Samalla mitattiin valokennoilla vauhdinoton nopeus ja 

videokuvan avulla voltin korkeus. Reaktiovoiman ja nopeuden avulla laskettiin 

askelpituus. Alustojen välillä ei löytynyt merkitsevää eroa keskiarvovoimassa eikä 

lihasaktiivisuuksissa. Vertikaalisessa maksimivoimassa ja voimantuottonopeudessa 

mitattiin tartanin ponnistuksessa merkitsevästi suuremmat arvot kuin matolla. 

Vauhdinoton nopeudessa ja voltin korkeudessa ei ollut alustojen välillä merkitseviä 

eroja, mutta lähes kaikki voimistelijasta olivat nopeampia tartanilla. Lopputulokseen, eli 

kaksoisvolttihyppyyn, ei alustoilla ollut merkitystä, mutta hyvä kaksoisvolttihyppy 

edellyttää vähintään 7 m•s 4 vauhdinoton nopeuden. 

Avainsanat: EMG, reaktiovoima, vauhdinottoalusta, näytösvoimistelu
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1 JOHDANTO 

Näytösvoimistelu on Suomessa varsin uusi joukkuevoimistelulaji. Se koostuu kolmesta 

telineestä, joista yksi on trampetti. Trampettihyppy suoritetaan juoksuvauhdista, 

minitrampoliinilta ponnistaen, matoille hypäten. Hypyn aikana on tarkoitus suorittaa 

jokin liike, jolla on tietty vaikeusarvo. Trampettihyppy koostuu neljästä vaiheesta: 

vauhdinotto, ponnistus, ilmalento ja alastulo. Tämä kirjallisuuskatsaus kuvailee 

hyppysuorituksen eri vaiheita, niihin vaikuttavia tekijöitä ja erityisesti vauhdinoton 

merkitystä hyppysuoritukseen. Vauhdinotossa voimistelija pyrkii saavuttamaan riittävän 

nopeuden, jotta hypyn alastulo tulisi matoille eikä takaisin trampetille. Kilpailuissa voi 

joukkue valita käyttääkö voimistelumattoa vai pelkkää lattiaa vauhdinottoalueella. 

Perustana kaikelle liikkumiselle on hermo-lihasjärjestelmä ja sen toiminta. Niin 

juoksemisessa kuin hyppimisessäkin keskushermostosta lähtevä viesti aktivoi lihakset 

toimimaan Aistinreseptorit taas aistivat lihaksen voiman, venytyksen ja pituuden 

muutokset ja siten säätelevät lihasten toimintaa. Lihasaktiivisuutta voidaan mitata 

elektromyografian avulla ihon pinnalta. Venymis-Iyhenemissyklus ja esiaktiivisuus 

vaikuttavat voimantuottoon ja liikkumiseen. Juoksemisessa jalan ojentajalihakset 

aktivoituvat ennen kontaktia ja kontaktivaiheessa tapahtuu ns. venymis-

Iyhenemissyklus, jolloin jänteisiin ja lihaksiin varastoutunutta elastista energiaa voidaan 

mandollisesti hyödyntää. 

Juoksualustalla voi olla vaikutusta henno-lihasjärjestelmän toimintaan. Pehmeämmän 

alustan on havaittu vaimentavan iskuja paremmin ja kuormitus on pienempää. Kovalla 

alustalla taas lihasaktiivisuus on suurempaa. Joitain eroja on myös havaittu 

askelpituuksissa ja —frekvensseissä. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään tartanin ja voimistelumaton eroja sekä niiden vaikutusta 

näytösvoimistelun trampettihypyn vauhdinottoon ja suoritukseen.
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2 NÄYTÖSVOIMISTELUN TRAMPETTI 

Näytösvoimistelu on pohjoismainen joukkuevoimistelulaji, joka on kehitetty perinteisen 

joukkue-, vapaa- ja telinevoimistelun pohjalta omaksi lajikseen. Se koostuu kolmesta 

telineestä, joista kukin arvostellaan erikseen. Telineet ovat vapaaohjelma, mattosarja ja 

trampettihypyt. Joukkueen koko vaihtelee 6-12 voimistelijaan. Vapaaohjelman 

suorittavat kaikki joukkueen voimistelijat, matolla ja trampetilla on mukana vähintään 

kuusi voimistelijaa, jotka suorittavat kolme mandollisimman vaikeaa kierrosta. 

Kierrosten liikkeet valitaan siten, että samalla kierroksella suoritettavat hypyt kuuluvat 

samaan liikeryhmään ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Trampettihypyissä 

voimistelijoiden välisen etäisyyden tulee olla mandollisimman lyhyt. Eli liikkeet tulee 

suorittaa ns. hyvällä virralla. (Laitinen 1996.) Trampetilla vaaditaan kaksi avustajaa, 

joiden tulee seisoa alastulomatoilla vastaanottamassa ja varmistamassa voimistelijoiden 

turvallista alastuloa hypyistä. Kierrosten maksimipistemäärät määräytyvät suoritettavien 

liikkeiden vaikeuden mukaan. (Nordiska mästerskap 1994.) 

2.1 Trampettihypyn osa-alueet 

Näytösvoimistelussa trampetti käsittää vähintään 25 metrin mittaisen 

vauhdinottoalueen, kaltevan minitrampetin ja hyppypöydän tai —arkun sekä 

alastulomatot (Nordiska mästerskap 1994). Kaikissa trampettihypyissä voidaan erottaa 

neljä eri vaihetta: 1) vauhdinotto, 2) ponnistus trampetille ja irtautuminen trampetilta, 3) 

lentovaihe sekä 4) alastulo (Kuvasarja 1) (Fahlen ym. 1994).
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KUVA 1. Trampetti hypyn neljä vaihetta: a) vauhdinotto, bl) ponnistus trampetille, 

b2) irtautuminen trampetilta, c) ilmalento ja d) alastulo. (mukaeltu Fahlen ym. 1994) 

2.2 Trampettihyppysuoritukseen vaikuttavat tekijät 

Trampettisuoritukseen vaikuttavat vauhdinoton nopeus, ponnistus trampetille ja 

vartalon asento ja jäykkyys ponnistusvaiheessa. Ponnistuksen trampetille tulee olla 

pitkä ja matala. Jalat tuodaan trampetille ennen painopistettä, tavallaan liikesuuntaa 

vastaan. Oikea-aikainen käsiveto ja tiukka, jännitetty hiukan taitossa oleva 

vartalonasento vaikuttavat hypyn korkeuteen. (Fahlen ym. 1994.) Lentovaihe, jonka 

tulisi olla mandollisimman korkea ja lyhyt, on kestoltaan noin kaksi sekuntia. Sen 

aikana voimistelijan tulee suorittaa liike ja valmistautua tasapainoista alastuloa varten. 

(Laitinen 1996.) 

Telinevoimistelussa hypyn vauhdinoton juoksunopeus määrää 90% hypyn 

vaikeustasosta. Tutkimuksissa on mitattu eri vaikeustasoisille hypyille vaadittavia 

horisontaalinopeuksia ja esimerkiksi urhovoltti suorinvartaloin vaatii 8m . s-1 ja tsukahara 

koko kierteellä 7,6m . s laudalletulonopeuden. (Nissinen 1990.)
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2.3 Vauhtijuoksun merkitys trampettisuoritukseen 

Vauhdinoton aikana tulisi saavuttaa mandollisimman suuri nopeus. Nopeasta 

juoksuvauhdista hyppyyn saadaan eteenpäin vievä voima niin, että alastulo tapahtuu 

matoille eikä kohtisuoraan alas trampetille. Vauhdinoton aikana katse on trampetissa. 

(Fahlen ym. 1994.) Vauhdinotossa voimistelija pyrkii kasvattamaan voimaa jokaisella 

askeleella ja näin nopeus kasvaa. Eli pyritään saavuttamaan vauhdinoton aikana 

mandollisimman suuri horisontaaliliikemäärä. Ponnistusvaiheen, joka kestää 

trampettihypyissä noin 0.2 s., on tarkoitus muuttaa vauhdinotossa saavutettu 

horisontaaliliikemäärä vertikaali- ja rotaatioliikemääräksi. (Kuva 2) 

Horisontaaliliikemäärä pienenee ponnistusvaiheessa säilyen kuitenkin koko 

lentovaiheen ajan. Mitä suurempi horisontaaliliikemäärä on sitä korkeampia hyppyjä 

pystytään suorittamaan, jos ponnistus tekniikka ja vartalon jäykkyys ovat kohdallaan. 

(Bjorn 1994.) 

KUVA 2. Horisontaaliliikemäärän muuttuminen vertikaaliliikemääräksi trampettihypyn 

ponnistusvaiheessa. (mukaeltu Bjorn 1994)



Telinevoimistelun hypyssä on havaittu 25-metrin juoksuvauhdilla olevan suurempi 

merkitys hypyn onnistumiseen kuin 0.14-sekunnin lautakontaktilla (Takei 1990). Takei 

(1990) on tutkimuksissaan saanut seuraavanlaisia arvoja huipputelinevoimistelijoiden 

hypyistä; horisontaalinopeus laudalle tultaessa oli keskimäärin 7.5•s -1 ja 

vertikaalinopeus oli 1.29m . s-1 ; kontaktiaika laudalla 0.13s. Kaikilla koehenkilöillä 

horisontaalinopeus laski laudalla. Laudalle tultaessa keskimääräinen horisontaalivoima 

oli -1158 N ja vertikaalivoima 2970 N.
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3 HERMO-LIHASJÄRJESTELMÄN 	 RAKENNE	 JA 

TOIMINTA 

3.1 Keskus- ja ääreishermosto 

Hermosto jaetaan kahteen pääosaan: keskushermostoon ja ääreishermostoon. 

Keskushermostoon kuuluvat aivot, selkäydin ja aivohermot. Ääreishermosto sisältää 

se1käydinhermot ja autonomisen hermoston hermot. (Nienstedt ym. 1995.) 

Keskushermostosta viedään käskyjä joko motorisia hermoja tai sensorisia hermoja 

pitkin. Keskushermoston tärkein tehtävä on kontrolloida kehon liikkumista, joka 

tapahtuu säätelemällä luurankolihasten supistumista, sileiden lihasten supistumista 

sisäelimissä sekä rauhasten eritystä. Motoristen hermojen (säätelevät luurankolihasten 

supistumista) rinnalla kulkee autonominen hermosto. (Guyton 2000.) Autonominen 

hermosto jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan. Sympaattinen kiihdyttää 

ja parasympaattinen hidastaa elimistön toimintoja. (Nienstedt ym. 1995.) 

Ääreishermoston reseptoreista tuodaan viestejä keskushermostoon aistin- eli sensorisia 

hermoja pitkin. Ne tuovat tietoa mm. lihaspituuden muutoksista (lihasspindeli) sekä 

lihasvoiman muutoksista (Golgin jänne-elin). Tämä reflektorinen järjestelmä voi myös 

fasilitoida (helpottaa) tai inhiboida (estää) supistumiskäskyjen kulkua hermostosta 

lihaksiin. Lihaksen tandonalainen supistumiskäsky alkaa aivoista saapuen hermoratoja 

pitkin selkäytimeen, josta sähköinen käsky synaptoituu motorisia liikehermoja (a-

motoneuroni) pitkin lihakseen. Mitä enemmän ja nopeammin aivoista pystytään 

lähettämään supistumiskäskyjä lihakseen sitä enemmän ja nopeammin ko. lihas pystyy 

tuottamaan voimaa. (Häkkinen 1990.) 

3.2 Motorinen yksikkö 

Motoneuroni jakautuu useisiin päätehaaroihin, jotka liittyvät hermolihasliitoksen 

välityksellä kukin yhteen lihassoluun. Yksi motoneuroni, sen aksoni päätehaaroineen ja 

niiden hermottamat lihassolut muodostavat motorisen yksikön. Motorisen yksikön koko
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riippuu sen toiminnasta. Mitä suuremmasta voimantuotosta on kyse, sitä enemmän 

lihassoluja kuuluu yhden motoneuronin piiriin. Ihmisellä on motorisia yksikköjä eri 

lihaksissa eri määriä vaihdellen muutamasta kymmenestä yli tuhanteen. Motorisia 

yksiköitä on kolme erilaista: nopea väsyvä, nopea väsymystä sietävä ja hidas. Yksiköt 

ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan erilaiset, mutta hermoston ohjaustoiminta kuitenkin 

määrää lihassolujen toimintaa. (Mero 1997.) Nopeat motoriset yksiköt tuottavat 

enemmän voimaa ja nopeammin sekä relaksoituvat nopeammin kuin hitaat motoriset 

yksiköt. Toisaalta nopeat yksiköt väsyvät nopeammin kuin hitaat. Nopeuslajeissa 

voimantuotto tapahtuu ensisijaisesti nopeilla motorisilla yksiköillä. Hitaat motoriset 

yksiköt ovat puolestaan käytössä kestävyyttä vaativissa suorituksissa. (Häkkinen 1990.) 

3.3 Luurankolihakset 

Hermoston ja motorisen yksiköiden lisäksi hermo-lihasjärjestelmän rakenteeseen ja 

toimintaan kuuluvat tärkeänä osana luurankolihakset, joita ihmisellä on yli 600 (Mero 

1997). Luurankolihas muodostuu lihassolukimpuista, jotka puolestaan rakentuvat 

yksittäisistä lihassoluista. Lihassolu koostuu useista vierekkäisistä myofibrillisauvoista, 

jotka ovat pituussuunnassa jakautuneet lukuisiin peräkkäisiin sarkomeereihin. (Kuva 3) 

Vierekkäiset sarkomeerit erottaa toisistaan Z-levy. (Häkkinen 1990.) Sarkomeeri on 

lihassolun toiminnallinen yksikkö. Se sisältää proteiineja aktiinia ja myosiinia. (Mero 

1997.) Lihassupistuminen alkaa aktiopotentiaalin kulkiessa motoneuronia pitkin 

lihassoluun, jossa se synaptoituu ja asetyylikoliinin avulla aktiopotentiaali siirtyy 

lihassolukalvolle. Aktiopotentiaalin aiheuttama depolarisaatio vapauttaa Ca 2+, joka 

aktivoi aktiini- ja myosiinifilamenttien liukumisen toisten lomaan aiheuttaen 

lihassupistumisen. Relaksaatio tapahtuu, kun solun sisäinen kalsium pitoisuus vähenee. 

(Guyton 2000.) 

Lihassoluja on pääasiassa kahta eri tyyppiä: nopeita ja hitaita. Nopeat reagoivat 

nopeasti, mutta väsyvät myös nopeasti. Hitaat ovat hitaita reagoimaan, kestäviä ja 

väsymättömiä. (Nienstedt ym. 1995.) Komin (1984) mukaan ihmisen luurankolihaksissa 

supistumisnopeuteen ja voiman kehittymiseen vaikuttavat lihaksen rakenne, motorisen 

yksikön tyyppi ja lihassolutyyppi.
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Poikkisitto 

KUVA 3. Lihaksen rakenne (Häkkinen 1990) 

3.4 Lihasaktiivisuus 

Keskushermosto säätelee lihaksen tandonalaista voimantuottoa muuttelemalla 

motoristen yksiköiden toimintataajuuksia eli syttymisfrekvenssejä ja toimivien 

motoristen yksiköiden lukumäärää (Viitasalo 1989). Mitä useampi motorinen yksikkö 

on käytössä ja mitä suurempi on niiden syttymistiheys, sitä enemmän on 

lihasaktiivisuutta. 

Lihasten aktivoitumista voidaan mitata ihon pinnalta erityisillä aktiopotentiaaleja 

rekisteröivillä elektrodeilla. Rekisteröitävää signaalia kutsutaan elektromyografiaksi 

(EMG). Rekisteröity EMG-signaali edustaa ko. lihaksen toimivien motoristen 

yksiköitten yhteisaktiivisuutta. EMG-signaalia voidaan käyttää mm. kuvaamaan 

kokonaisvaltaisesti mitattavan lihaksen aktivoitumistasoa, -määrää ja -nopeutta. 

(Häkkinen 1990.) Juoksemisessa jalan ojentajalihakset aktivoituvat ennen kontaktia 

maahan ja lihasaktiivisuustaso on suurimmillaan kontaktivaiheessa (Komi 1984).
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3.5 Aistinelimet 

Sensoriset reseptorit eli tuntoreseptorit lihaksissa ja jänteissä ovat herkkiä venytykselle, 

voimalle ja paineelle. Näitä pääte-elimiä kutsutaan proprioseptoreiksi ja ne osallistuvat 

liikkeen ja liikkumisen säätelyyn. Tärkeimmät näistä hermo-lihasjärjestelmän 

aistinelimistä ovat lihasspindelit ja Golgin jänne-elimet. (Mero 1997.) 

3.5.1 Lihasspindelit 

Lihasspindelit välittävät sensorista tietoa lihassolujen pituuden ja voiman muutoksista. 

Niiden päätehtävänä on vastata lihaksen venytykseen. (Mero 1997.) Lihasspindelit ovat 

sukkulanmuotoisia ja sijaitsevat yhdensuuntaisesti luurankolihaksen fiibereiden kanssa. 

Ne ovat oikeastaan kokoelma pienoislihassoluja suljettuna kapseliin. Näitä 

lihassukkulan sisällä olevia soluja kutsutaan intrafusaalisoluiksi ja ulkopuolisia 

ekstrafusaalisoluiksi. Intrafusaalisoluja on kahta eri tyyppiä: tumaketjusoluja ja 

tumasäkkisoluja. Koska lihasspindelit ovat sensorisia reseptoreita, niillä on 

afferenttihermoja, jotka tuovat tietoa lihaksesta lähettämällä signaaleja selkäytimeen. 

(Enoka 1994.) Aivojen aktivoimat gammamotoneuronit säätelevät lihasspindelin 

herkkyyttä eri lihaspituuksilla. Lihasspindelin toiminnallinen merkitys keskittyy 

venytysrefleksiin. Se antaa suoritukseen lisävoimaa jäykkyyden avulla, jolloin kestetään 

paremmin törmäysvaihe. Venytysrefleksiä pystytään hyödyntämään eri urheilulajeissa 

kuten esim. pikajuoksussa ja telinevoimistelussa, jossa törmäyksiä tulee paljon. 

Refleksin ollessa poissa toiminnasta lihasjäykkyydet ovat pienempiä kuin refleksin 

ollessa toiminnassa. (Mero 1997.) 

3.5.2 Golgin jänne-elin 

Golgin jänne-elin vastaa ärsykkeisiin, joita tulee joko vasteena lihaksen lyhenemisessä 

synnyttämälle voimalle tai vasteena lihaksen passiivisen venytyksen synnyttämälle 

voimalle (Mero 1997). Golgin jänne-elimessä on vain yksi afferentti hermoyhteys eikä 

yhtään efferrenttiä yhteyttä. Afferenttineuronin sensorinen pääte sisältää kapselin ja sen 

haarat ympäröi useita kollageenisäikeitä, jotka sulkevat sisäänsä kalvojänteen. On 

arvioitu, että yhdessä tyypillisessä Golgin jänne-elimen kapselissa on noin kymmenen 

lihassolua, ja että jokaista lihassolua hermottaa eri alfamotoneuroni. Kun lihasta 

venytetään kollageenisäikeet puristavat ja ärsyttävät jänne-elimen afferenttihermoa.
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(Enoka 1994.) Afferenttihermoa pitkin lähtee signaaleja selkäytimeen, josta käsky 

jatkuu refleksi-inhibiitiona kuormitettuun lihakseen. Golgin jänne-elimen päätehtävä on 

suojella lihasta ja sen sidekudoksia loukkaantumisilta, joita ylisuuret kuormitukset 

voivat saada aikaan. (Mero 1997.) 

3.6 Säätelyjärjestelmä 

Normaali liikkumisessa kuten juoksussa ja hyppimisessä ihmiseen kohdistuu 

reaktiovoimia tai ulkopuolisia voimia, jolloin eksentrinen lihastoiminta edeltää 

konsentrista lihassupistusta. Vuoroittainen eksentrinen ja konsentrinen lihastoiminta 

muodostaa luonnollisen lihastyötavan, jota kutsutaan venymis-lyhenemissykliksi. 

(Komi 1984.) Lihaksessa ensin tapahtuva venytys (eksentrinen lihastoiminta) tuottaa 

elastista energiaa, jota voidaan käyttää lisävoimana välittömästi seuraavaan 

lihassupistumiseen (konsentrinen työ) (Häkkinen 1990). Juoksussa törmäysvaihe 

aiheuttaa lihaksessa venytystä ja sitä seuraava työntövaihe taas lyhentää lihasta, jolloin 

venymis-lyhenemissykli on käytössä ja elastista energiaa voidaan hyödyntää (Komi 

1984).

KUVA 4. Gastrocnemius lihaksen voima-pituus ja voima-nopeus käyrät juoksun (nopeus 

5.87m. s-1 ) kontaktivaiheen aikana. (Komi & Kyröläinen 1996)



Juoksun kontaktivaiheessa tapahtuu voimakas voiman kasvu venytysvaiheen aikana ja 

pieni pituuden muutos tarkastaessa voima-pituus suhdetta. Voima-nopeus käyrällä 

näkyy venytysvaiheen voiman kasvun tehostaminen konsentrisessa vaiheessa. (Kuva 4) 

(Komi & Kyröläinen 1996.) Tehokas elastisten osien hyödyntäminen edellyttää 

lyhenevän lihaksen nopeaa supistumista ja venytettävän lihaksen aktiivisuutta (Mero 

1997). Kun aktiivista lihasta venytetään, nousee myös lihasspindelien ja Golgin jänne-

elinten aktiivisuus. Venytyksen suuruus määrää kumpi näistä reflekseistä dominoi. 

(Komi 1984.) 

Ennen kontaktia on työstä vastaavissa lihaksissa aktiivisuutta, ns. esiaktiivisuutta. 

Esiaktiivisuudessa lihaksen jäykkyys lisääntyy valmistauduttaessa törmäykseen. Tämä 

luo edellytyksen tehokkaalle refleksitoiminnalle ojentajalihasten eksentrisessä 

vaiheessa. (Mero 1997.)
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4 JUOKSUALUSTAN VAIKUTUS HERMO-

LIHASJÄRJESTELMÄN TOIMINTAAN JA JUOKSUN 

KINETIIKKAAN 

Eri alustojen oletetaan vaikuttavan maahan kohdistuviin reaktiovoimiin ja käytössä 

olevien lihasten aktiivisuuteen (Komi ym. 1987). Reaktiovoimassa ei kuitenkaan 

tapandu yhtä paljon vaihtelua kuin lihasaktiivisuudessa juostaessa erilaisilla alustoilla 

(Komi & Gollhofer 1991). Komin ja Gollhoferin (1991) mukaan lukuun ottamatta 

asfaltilla juostessa tapahtuvaa notkandusta törmäyksen jälkeen ei reaktiovoimakäyrässä 

tapahtunut merkittävää eroa juoksualustojen välillä. EMG aktiivisuudessa ei myöskään 

havaittu suuria eroja paitsi tibialis anterior lihaksessa aktiivisuus oli suurempaa ennen 

kontaktia tartan ja hiilimurska alustoilla. (Komi & Gollhofer 1991.) Ferrisin ym. (1999) 

tutkimuksen mukaan kontaktiajassa, huippureaktiovoimissa ja askelfrekvenssissä ei 

tapahtunut muutoksia pehmeän ja kovan alustan välillä. Lisäksi juoksunopeuden ero 

pehmeän ja kovan alustan välillä oli vain 1 %. Ainoa ero oli askeleen törmäysvaiheessa, 

jossa kovalla alustalla mitattiin suurempia reaktiovoimia. (Ferris ym. 1999.) 

Vaikka suuria eroja alustojen välillä ei tutkimuksissa ole löydetty, on pehmeällä 

alustalla juostaessa huomattu jarruttavassa vaiheessa lasketun impulssin kasvua ja 

työntövaiheessa lasketun impulssin laskua. Myös EMG aktiivisuudessa on havaittu 

hiukan nousua juostaessa kovalla alustalla. (Komi & Gollhofer 1991.) Havaksen ja 

Kärkkäisen (1995) tutkimuksen mukaan maastossa juostessa lihasaktiivisuudet olivat 5 - 

10 % suuremmat kuin polulla, joka viittaa erittäin pehmeän ja epätasaisen alustan 

lisäävän lihasaktiivisuutta. Kovalla alustalla on myös keskimääräinen (Dixon ym. 2000) 

dynaaminen kuormitus suurempaa kuin pehmeällä alustalla juostessa (Kim & Voloshin 

1992). Kimin ja Voloshinin (1992) tutkimuksen mukaan ruohikolla ja tartanilla 

juostessa oli kehon läpi kulkevien törmäysaaltojen amplitudit korkeampia (25 % ja 5 %) 

kuin asfaltilla. 

Avojaloin juoksu saa aikaan suuremmat törmäysvoimat kannan koskiessa maahan kuin 

kengillä juostessa (Komi ym.1987). Kantapäähän kohdistuvissa törmäysnopeuksissa on 

havaittu eroja eri alustojen välillä juostaessa avojaloin (Nigg & Yeadon 1987).
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Avojaloin on myös mitattu suurempia esiaktiivisuuksia pohjelihaksessa ja huomattu 

yhteys esiaktiivisuuden ja törmäysvoiman välillä. Askelpituus oli lyhyempi ja 

askelfrekvenssi suurempi juostessa avojaloin. (Komi ym. 1987.) 

Juostaessa tasaisella vauhdilla ja tasaisella alustalla vaikuttaa juoksualustan jäykkyys 

juoksun askelpituuteen ja askeleen kontaktiaikaan. Vaikka jalan jäykkyys (ennen 

kontaktia tapahtuvaa esiaktiivisuutta jalan lihaksissa) ei vaihtele juoksunopeuden 

mukaan, ihmiset muuttavat jalan jäykkyyttä juostessa erilaisilla alustoilla. (Ferris ym 

1999.) Mitä enemmän esiaktiivisuutta on lihaksissa sitä suurempi on jalan jäykkyys 

(Mero 1997). Alustan jäykkyys määräytyy sen joustavuuden mukaan eli kun alustaan 

kohdistuu voima, se antaa periksi tietyn verran. Mitä vähemmän alusta antaa periksi sitä 

jäykempi se on. (Nigg & Yeadon 1987.) Alustojen ominaisuuksia testataan 

keinotekoisilla urheilijoilla, jotka mittaavat pinnan jousto-, kimmoisuus-, luisto- ja 

voimaominaisuuksia (Kolitzus 1984). Pehmeillä alustoilla juostaessa jalan jäykkyys on 

pienempi. Tällä tavoin jalan jäykkyyttä muuttamalla voi juoksija juosta samalla tavalla 

alustan jäykkyydestä riippumatta. Tietokonesimulaation avulla todettiin, pois 

suljettaessa jalan jäykkyys, juoksijan massakeskipisteessä muutoksia ja horisontaali-

sekä vertikaalinopeuksien muutoksia kovan ja pehmeän alustan välillä. Myös 

kontaktiaika ja reaktiovoima erosi alustojen välillä pois suljettaessa jalan jäykkyys. 

(Ferris ym. 1999.) 

Nigg ja Antonin (1995) mukaan on todisteita, että osa juoksun kontaktivaiheen 

kineettisestä energiasta varastoituu elastiseen kudokseen lentovaiheen aikana. Myös 

tietynlaiset alustat voivat varastoida ja palauttaa energiaa ihmisen liikkuessa niiden 

päällä. Alustan viskoosiset ominaisuudet ja kantapään rasvakudoksen viskositeetti 

vähentävät työn määrää. Tätä ajatusta tukee useiden avojaloin juoksevien pitkän matkan 

juoksijoiden erinomaiset suoritukset. (Nigg & Anton 1995.) Cavanaghin ym. (1984) 

kantapään ominaisuuksien tutkimuksessa jopa 85 % törmäys energiasta vaimenee 

törmäyksen aikana. Näiden tulosten mukaan kantapää on siis erittäin tehokas iskun 

vaimennin.
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5 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kanden eri alustan vaikutusta 

trampettihypyn vauhdinottoon. Kilpailutilanteessa sai valita käyttäälcö voimistelumattoa 

vai ei, eli selvitettiin onko alustalla merkitystä suorituksen lopputulokseen. Vauhdinoton 

trampetille tulonopeutta vertailtiin alustojen välillä ja tarkasteltiin juoksun 

askelpituuksia sekä suoritetun kaksoisvoltin korkeutta. 

Tutkimusongelmat: 

1. Onko juoksualustojen välillä eroja vauhdinoton kuormittavuudessa? 

2. Onko reaktiovoimissa tai lihasaktiivisuuksissa havaittavia eroja juostaessa kandella 

eri alustalla? 

3. Onko eri juoksualustojen välillä vaikutusta trampetille tulonopeuteen ja juoksun 

askelpituuteen? 

4. Onko alustalla merkitystä trampettisuorituksen lopputulokseen? 

Hypoteesit: 

1. Tartan on kuormittavampi kuin voimistelumatto, koska se on kovempi alusta. 

2. Tartanilla voimat ovat ja lihasaktiivisuudet suuremmat. 

3. Juoksualustalla on merkitystä trampetille tulonopeuteen ja juoksun askelpituuteen. 

4. Alustalla on merkitystä lopputulokseen.



6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1 Koehenkilöt 

Kuusi voimistelijanaista toimivat vapaaehtoisina koehenkilöinä. He olivat aktiivisia 

näytösvoimistelijoita, jotka olivat harrastaneet lajia vähintään kaksi vuotta ja 

harjoitelleet kaksoisvolttihyppyjä vähintään vuoden. Koehenkilöt olivat iältään 19 ± 4 

vuotiaita, pituudeltaan 1,61 ± 0,02 m ja painoltaan 58,4 ± 3,3 kg. (Taulukko 1) Ennen 

mittaustilannetta koehenkilöt allekirjoittivat suostumuksen (liite 1) ja heille selitettiin 

tutkimusasetelma ja tutkimuksen tarkoitus. 

TAULUKKO 1. Koehenkilöiden iät ja antropometriset tiedot sekä keskiarvot ja keskihajonnat 

(±SD). 

KH
Pituus 

(m)

Paino 

(kg)

Ikä 

(v) 

1 1,61 62,1 21,5 

2 1,57 53,5 22,3 

3 1,62 57,1 16,6 

4 1,63 56,7 15,3 

5 1,62 58,8 14,5 

6 1,61 62,0 23,5 

ka 1,61 58,4 19,0 

sd 0,02 3,3 3,9

6.2 Koeasetelma ja menetelmät 

Koehenkilöille kerrottiin tutkimuksen tarkka kulku ennen mittausta ja he saivat 

verrytellä ja kokeilla trampetilta hyppäämistä vapaasti. Mittausten aikana koehenkilöt 

päättivät itse, milloin suoritus alkaa ja kuinka pitkä palautus on. Jokainen voimistelija 

suoritti kuusi täysivauhtista kaksoisvolttihyppyä trampetilta. Kolme hyppyä suoritettiin 
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juosten tartanilla ja kolme juosten tartanin päälle asetetulla voimistelumatolla. 

VoimisteIumaton pituus oli 25 m, paksuus 2 cm ja jäykkyys 28 N/cm 2 (liite 2). 

Voimistelumatto antaa kalibrointisaksilla puristettaessa periksi 4,5 kertaa niin paljon 

kuin tartan. Trampetti oli 9 vuotta vanha Tanskalaisen MD-sportin valmistama. 

Trampetin kulma oli 20 °. Trampettihyppysuoritus tehtiin avojaloin ja jokainen 

voimistelija sai itse päättää juoksuvauhtinsa pituuden. Vauhdinottoalustojen alla oli 10 

m pitkä voimalevy (TR-testi, Suomi ja Kistler, Sveitsi: luonnollinen taajuus >150 Hz) 

jonka päältä koehenkilöt juoksivat hypätessään trampetilta. Reaktiovoimia rekisteröivä 

voimalevy oli sijoitettu ennen trampettia, jolloin koehenkilöiden kolme viimeistä 

askelta osuivat sen päälle. Lihasten aktiivisuutta mitattiin electromyografia (EMG) 

menetelmällä oikeasta jalasta. Vauhdinoton nopeus mitattiin valokennoilla (New Test, 

Oulu), joiden väli oli 5 m ja ne olivat sijoitettu alkaen 3 m trampetista. Koko 

hyppysuoritus kuvattiin videokameralla, josta tehtiin yksinkertainen liikeanalyysi. 

6.2.1 Electromyografia (EMG) 

Electromyografinen (EMG) aktiviteetti mitattiin telemetrisesti (ME 3000P, MEGA, 

Kuopio) pintaelektrodeilla (geelitetyt elektrodit, AG/AGCL, Niko, Tanska) oikean jalan 

rectus femoris (RF), biceps femoris (BF), tibialis anterior (TA), soleus (SO) ja 

gastrocnemius (GA) lihaksista. Elektrodien välinen etäisyys oli 30mm ja ne asennettiin 

pitkittäissuuntaisesti lihasten motorisen pisteen ja distaalisen jänteen puoliväliin. EMG 

signaalin vahvistus oli 1000 Hz (Glonner Biomes 2000; bandwidth 3 - 360 Hz / 3 dB -1 ) 

ja se oli synkronoitu voimalevyltä rekisteröidyn voiman kanssa. EMG laite asennettiin 

tukevasti kiinni koehenkilön selkään, jotta se ei häiritsisi suoritusta. Pinta-EMG on 

reliaabeli menetelmä hermo-lihasjärjestelmän toiminnan tutkimuksissa ja sen 

toistettavuus on korkea (Gollhofer ym. 1990). Molemmilla alustoilla tehdyt suoritukset 

tehtiin samoilla elektrodiasetuksilla, jotta ne olisivat verrattavissa toisiinsa. 

6.2.2 Liikeanalyysi 

Kaksoisvoltti-hyppy kuvattiin videokameralla (kuvanopeus 24 kuvaa tunnissa) alkaen 

noin kolme metriä ennen trampettia ja päättyen alastuloon. Koehenkilöille laitettiin 

lonkkanivelen kohdalle markkeri. Ennen suoritusta tehtiin skaalaus ja skaalaustolpat
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näkyivät taustalla kaikkien suoritusten aikana. Kamera oli 9 m suoritustasosta, tolpat 1,2 

m suoritustasosta, tolppien väli 4,50 m ja tolppien korkeus 3,67 m. Nauhoitetun kuvan 

pohjalta tehtiin yksinkertainen liikeanalyysi käyttäen kalvoa ja ruutupaperia apuna. 

Voltin korkeus laskettiin skaalauskuvan avulla. 

6.3 Analysointi 

Kaikki paitsi yksi suoritus hyväksyttiin myöhempää analyysiä varten. Suoritusten 

reaktiovoimasta ja EMG:stä erotettiin oikean jalan kontaktit fcodas-ohjelmalla. EMG 

aktiviteetit tasasuunnattiin, aikanormalisoitiin ja integroitiin 2 vaiheessa: esiaktiivisuus 

100ms ennen kontaktia ja kontaktiaika. Kontaktin alku ja loppu määriteltiin 

vertikaalivoiman signaalin avulla. Kaikki rekisteröidyt signaalit keskiarvostettiin, jotta 

saatiin lihasaktiivisuusmallit molemmille vauhdinottoalustoille. 

Tuloksia analysoitaessa selvisi, että puolet koehenkilöistä ponnistivat vasemmalla 

jalalla trampetille. Tätä ei huomattu mittaus vaiheessa ja koska kaikilla koehenkilöillä 

oli elektrodit oikeassa jalassa ei viimeistä kontaktia, eli ponnistusta, voitu huomioida 

näiltä kolmelta koehenkilöltä. Joten kaikissa tuloksissa kolmannessa kontaktissa on 

koehenkilöiden määrä (n) kolme. 

6.3.1 Tilastolliset menetelmät 

Keskiarvo ja keskihajonta laskettiin kaikille muuttujille. Muuttujien välisten erojen 

merkitsevyyttä analysoitiin kaksisuuntaisella t-testillä. Merkitsevyyden taso oli p < 0,05 

kaikissa testeissä.
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7 TULOKSET 

Maksimivoimassa ei havaittu ensimmäisessä ja toisessa kontaktissa alustojen välistä 

eroa, mutta kolmannessa kontaktissa, eli ponnistusvaiheessa, tartanilta mitattiin 

merkitsevästi suurempia voimia kuin matolla (4293 ± 30 N tartanilla ja 3371 ± 218 N 

matolla; p = 0,0019). Voimantuottonopeudet olivat hyvin samantapaiset. 

Ponnistusvaiheessa tartanilla mitatut voimantuottonopeudet olivat merkitsevästi 

suurempia kuin matolla (995013 ± 85735 N•s4 tartanilla ja 382077 ± 9706 N•s4 

matolla; p = 0,0059). (Kuvio 5) Keskiarvovoimassa ei havaittu eroa alustojen välillä 

(1651 ± 80 N tartanilla ja 1587 ± 122 N matolla). (Kuvio 6) 

KUVIO 5. Keskiarvo (±SD) maksimivoima ja voimantuotto tartanilla (tumma) ja 

voimistelumatolla (vaalea) kolmen viimeisen kontaktin aikana.
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KUVIO 6. Keskiarvo (-±SD) keskiarvovoima tartanilla (tumma) ja voimistelumatolla (vaalea) 

kolmen viimeisen kontaktin aikana. 

EMG:ssä ei havaittu alustojen välistä merkitsevää eroa. Kuitenkin gastrocnemius- ja 

tibialis anterior- lihasten aktiivisuuksissa oli pieniä eroja alustojen välillä 

ponnistusvaiheen kontaktissa. Gastrocnemiuslihaksen EMG aktiivisuus oli hiukan 

suurempaa tartanilla. Tibialis anterior lihaksen kontaktivaiheen aktiivisuus oli hiukan 

suurempaa matolla. (Kuviot 7a ja b) 

Rectus fem oris, esiaktiivisuus (mV) Rectus femoris, kontakti (mV) 

0,4 0,4 

0,2 -

irl
0,2 - 

0 0
1	 2	 3

,	 , 
1	 2	 3 

Biceps femoris, esiaktiivisuus (mV) Biceps femoris, kontakti (mV) 

0,8 

0,4 -

0,8 

0,4 

0
1	 2	 3 1	 2	 3

KUVIO 7a. Rectus femoris ja biceps femoris lihasten EMG aktiivisuudet esiaktiivisuus ja 

kontaktivaiheissa tartanilla (tumma) ja voimistelumatolla (vaalea) kolmessa kontaktivaiheessa. 
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KUVIO 7b. Tibialis anterior, soleus ja gastrocnemius lihasten EMG aktiivisuudet esiaktiivisuus 

ja kontaktivaiheissa tartanilla (tumma) ja voimistelumatolla (vaalea) kolmessa 

kontaktivaiheessa. 

Kuten alustojen välisistä EMG tuloksista voi päätellä ei suuria eroja löytynyt myöskään 

lihasaktiivisuusmalleista eikä reaktiovoimakäyrästä. (Kuvio 8) Tartanin voimakäyrästä 

voidaan kuitenkin havaita selkeä piikki kontaktivaiheen alussa, kun taas juoksumaton 

voimakäyrä on pyöreämpi.
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-

KUVIO 8. Reaktiovoimakäyrä ja lihasaktiivisuusmallit rectus femoris, biceps femoris, tibialis 

anterior, soleus ja gastrocnemius lihaksista tartanilla (ohut viiva) ja matolla (paksu viiva).
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Juoksuvauhdissa ei ollut merkitsevää eroa alustojen välillä (6,90 ± 0.30 m•s 4 tartanilla 

ja 6,80 ± 0,29 m. s-1 matolla) mutta yksittäisillä koehenkilöillä oli hiukan eroja alustojen 

välillä. Suurimmalla osalla vauhdinoton nopeus oli suurempi tartanilla kuin 

voimistelumatolla. Lopputulokseen eli kaksoisvolttihyppyyn ei juoksualustalla ollut 

merkitystä. Hypyn korkeudet olivat kutakuinkin samat (2,72 m tartanilla, 2,69 m 

matolla). (Kuvio 9) Myöskään askelpituuksissa ei ollut eroja alustojen välillä (1,71 ± 

0,01 cm tartanilla ja 1,70 ± 0,02 cm matolla). 

KUVIO 9. Yksittäisten koehenkilöiden juoksunopeudet ja kaksoisvolttihypyn korkeudet 

tartanilla (tumma) ja matolla (vaalea).
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8 POIIDINTA 

Tulokset osoittivat ettei alustojen välillä ole merkittävää eroa vauhdinotossa trampetille. 

Reaktiovoimissa ja lihasaktiivisuuksissa ei havaittu ensimmäisessä ja toisessa 

kontaktissa alustojen välistä eroa, mutta kolmannessa kontaktissa, tartanilla mitattiin 

merkitsevästi suurempia maksimivoimia ja voimantuottonopeutta kuin matolla. 

Keskiarvovoimassa ei kuitenkaan ollut eroa. Gastrocnemius- ja tibialis anterior- lihasten 

aktiivisuuksissa oli pieniä eroja alustojen välillä kolmannessa kontaktissa. 

Gastrocnemiuslihaksen EMG aktiivisuus oli suurempaa tartanilla. Tibialis anterior 

lihaksen kontaktivaiheen aktiivisuus oli suurempaa matolla. Lihasaktiivisuusmallit ja 

reaktiovoimakäyrät olivat samantapaiset molemmilla alustoilla. Tartanin voimakäyrästä 

voidaan kuitenkin havaita selkeä piikki kontaktivaiheen alussa, kun taas juoksumaton 

voimakäyrä on pyöreämpi. Juoksuvauhdissa ei ollut merkitsevää eroa alustojen välillä. 

Kuitenkin suurimmalla osalla koehenkilöistä oli vauhdinoton nopeus suurempi tartanilla 

kuin voimistelumatolla. Lopputulokseen eli kaksoisvolttihyppyyn ei juoksualustalla 

ollut merkitystä. 

Tutkimuksen tulokset eivät juurikaan eronneet aikaisempien tämänkaltaisten 

tutkimusten tuloksista. Vastaavaa tutkimusta trampettihypyistä tai sen vauhdinotosta ei 

ole tehty, joten suoraa vertausta on mandotonta tehdä. Kuten Komin ja Gollhoferin 

(1991) tutkimuksessa ei reaktiovoimakäyrässä tapahtunut merkittävää eroa alustojen 

välillä lukuun ottamatta tartanilla juostaessa tapahtuvaa notkandusta törmäyksen 

j älkeen. Tämä johtuu s äätelyj ärjestelmän suojelumekanismista ylisuurissa 

kuormituksissa. Tartanilla kontakti aiheutti hetkellisen refleksi-inhibiition 

kuormitettuun 1ihakseen. 

Aikaisempien tutkimusten tavoin ei myöskään EMG:ssä tapahtunut muutoksia alustojen 

välillä. Tibialis anteriorin suurempaa esiaktiivisuutta tartanilla (Komi & Gollhofer 

(1991) ei havaittu tässä tutkimuksessa. Sen sijaan ponnistuksen kontaktivaiheessa 

gastrocnemius lihaksen aktiivisuus oli suurempaa tartanilla kuin matolla. Tämä selittyy 

suuremmalla	 reaktiovoimalla ja hiukan	 suuremmalla juoksunopeudella.
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Ponnistusvaiheessa koehenkilöiden lukumäärä (n) oli pienempi kuin muissa 

kontakteissa, joten mitään suuria johtopäätöksiä ei sen perusteella yoida tehdä. 

Lihasaktiivisuusmallit olivat hyvin samansuuntaiset molemmilla alustoilla pieniä 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Kovemmalla alustalla eli tartanilla juostaessa ei havaittu 

lihasaktiivisuuksissa nousua kuten Komin ja Gollhoferin tutkimuksessa (1991). Eikä 

myöskään jalan jäykkyydessä eli esiaktiivisuuksissa näkynyt merkittävää eroa alustojen 

välillä kuten Ferris ym. tutkimuksessa (1999). Pientä nousua oli havaittavissa rectus 

femoriksen esiaktiivisuudessa tartanilla ja tibialis anteriorin esiaktiivisuus nousi 

tartanilla aikaisemmin kuin matolla. 

Merkittävää eroa ponnistusvaiheen maksimivoimassa ja voimantuotossa alustojen 

välillä voidaan selittää ainoastaan gastrocnemius lihaksen suuremmalla aktiivisuudella. 

Muissa lihaksissa ei näkynyt selvää aktiivisuuden nousua tartanilla ponnistusvaiheessa. 

Tosin n oli hyvin pieni tässä vaiheessa (n=3) ja, jotta siitä voidaan vetää jotain 

johtopäätöksiä, täytyy tehdä jatkotutkimuksia. 

Hypyn lopputulokseen, kaksoisvolttiin, ei alustoilla ollut merkitystä. Juoksunopeudet, 

askelpituudet ja voltin korkeudet olivat hyvin samanlaiset molemmilla alustoilla. 

Viidellä kuudesta koehenkilöstä oli juoksunopeus suurempi tartanilla kuin matolla, 

mutta tämä ei välttämättä tuottanut korkeampaa volttia. Voltin korkeuteen vaikuttavat 

ponnistuskulma, hypyn tekniikka ja vartalon jäykkyys. Joillakin suurempi juoksunopeus 

aiheutti ponnistuskulman muutoksen tai viimeinen askel tuli liian lähelle, jolloin 

ponnistus meni ns. läpi. Silloin kun kaikki osuu kohdalleen ja tekniikka on hyvä, on 

nopeammasta vauhdinotosta hyötyä ja voltin korkeus nousee. Kandella koehenkilöllä 

oli selkeästi nopeimmat juoksunopeudet (7,30 ja 7,42 m•s -1 ) ja heidän kaksoisvoltti-

hyppynsä nousivat korkeimmalle (2,93 ja 2,97 m). Toinen heistä oli selvästi kevyin 

kaikista ja hänen hyppytekniikkansa oli hyvä, kun taas toinen oli painavin ja 

hyppytekniikka keskinkertainen. Suurimmat reaktiovoimat mitattiin painavammalta, 

mutta hän ponnisti vasemmalla jalalla, eikä häneltä näin ollen saatu ponnistusvaihetta 

mukaan analysointiin. Kun vertaillaan näitä kahta koehenkilöä, voidaan sanoa, että 

voimistelijan koolla ei ole merkitystä, kunhan tekniikka on kunnossa ja juoksunopeus 

hyvä. Mutta hiukan painavammalla voimistelijalla on ns. massaa millä hypätä 

trampetilta ja hän pystyy saavuttamaan suuremman voltin korkeuden huonommalla
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tekniikalla. Voidaan sanoa että juoksunopeudella on merkitys suorituksen 

lopputulokseen, sillä kanden yhtä painavan koehenkilön juoksunopeuksien erot (7,42 vs 

6,80 m.s-1) vaikuttivat voltin korkeuteen (2,97 vs 2,60 m). 

Vertailtaessa trampettihypyn ja telinevoimistelun hypyn vauhdinoton nopeuksia, olivat 

ne keskiarvoltaan kutakuinkin samat. Takein (1990) ja Elliotin ja Mitchellin (1991) 

suorittamissa tutkimuksissa on naisten urhonhypyssä mitattu vauhdinoton nopeudeksi 

6,75 mjs-1 , miesten urhonhypyssä 7,50 m•s 4 ja naisten yurchenko-hypyssä (arabialais 

lähtöinen hyppy) 5,3 m . s 1 . Takein (1991) tutkimuksessa on mitattu miesten urhovoltti-

hypylle vauhdinoton nopeudeksi 8,19 ms 1 . Tässä tutkimuksessa mitattiin vauhdinoton 

nopeus tartanilla 6,90 m .s-1 ja matolla 6,80 Nopeudet ovat suunnilleen samat kuin 

naisten urhonhypyssä ja kandella nopeimmalla koehenkilöllä läheni miesten 

urhonhypyn nopeuksia. Voidaan päätellä, että hyvä kaksoisvoltti-hyppy trampetilta 

edellyttää vähintään 7 m . s-1 vauhdinoton nopeuden.



28 

LÄHTEET 

Bjørn, M. 1994. Bogen om springgymnastik. Danske gymnastik- og idrxtsforeninger. 

10-19. 

Cavanagh, P., Valiant, G. & Misevich, K. 1984. Biological aspects of modelling 

shoe/foot interaction during running. In Frederick, E. (Ed.) Sport shoes and 

playing surfaces. U.S.A. Human Kinetics. 24-46. 

Dixon, S. J., Collop, A. C. & Batt, M. E. 2000. Surface effects on ground reaction 

forces and lower extremity kinematics in running. Medicine and Science in Sports 

and Exercise. 32(11), 1919-1926. 

Elliot, B. & Mitchell, J. 1991. A biomechanical comparison of the yurchenko vault and 

two associated teaching drills. International journal of sport biomechanics. Vol. 7, 

No. 1, 91-107. 

Enoka, . 1994. Neuromechanical basis of kinesiology. Human kinetics. 134-143. 

Fahlen, A., Myrsell, C-A., Nyberg, M., Sterner, T. & Sundin, N-0. 1994. Trampett 

boken. Svenska Gymnastikfördundet. 

Ferris, D., Liang, K. & Farley, C. 1999. Runners adjust leg stiffness for their first step 

on a new running surface. Journal of biomechanics. 32, 787-794. 

Gollhofer, A., Horstmann, G. A., Schmidtbleicher, D. & Schönthal, D. 1990. 

reproducibility of electromyographic patterns in strech-sortening type 

contractions. European journal of applied physiology. 60, 7-14. 

Guyton, A. & Hall, J. 2000. Textbook of medical physiology. Tenth edition. U.S.A. 67- 

71. 

Havas, E. & Kärkkäinen, 0-P. 1995. The effects of running speed and surface on 

muscle activity — a field study in orienteering. In XVth congress of the 

International Society of Biomechanics, Jyväskylä. 370-371. 

Häkkinen, K. 1990. Voimaharjoittelun perusteet. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino. 11- 

19, 27, 39-40. 

Kim, W. & Voloshin, A. S. 1992. Dynamic loading during running on various surfaces. 

Human Movement Science 11, 675-689. 

Kolitzus, H. 1984. Functional standards for playing surfaces. In Frederick, E. (Ed.) 

Sport shoes and playing surfaces. U.S.A. Human Kinetics. 98-118.



29 

Komi, P. 1984. Physiological and biomechanical correlations of muscle function: 

effects of muscle structure and strech-shortening cycle on force and speed. 

Exercise and sport sciences reviews. Vol.12, 81-121. 

Komi, P., Gollhofer, A., Schmidtbleicher, D. & Frick, U. 1987. Interaction between 

man and shoe in running: Considerations for a more comprehensive measurement 

approach. Internationel journal of sports medecine. 8, 196-202. 

Komi, P. & Gollhofer, A. 1991. Biomechanics of man-shoe-surface interaction. 

Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto. 

Komi, P. & Kyröläinen, H. 1996. Medical efficiency of stretch-shortening cycle 

exercise. In Marconet, P., Saltin., B., Komi, P. & Poortmans, J. (Ed.) Human 

muscular function during dynamic exercise. 46-47. 

Laitinen, H. 1996. Näytösvoimisteluohjaajan starttipaketti. Pro-gradu tutkielma, 

Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. 

Mero, A., Nummela, A. & Keskinen, K. 1997. Nykyaikainen urheiluvalmennus. 

Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino. 50-64, 127-129. 

Nienstedt, W., Hänninen, 0., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. 1995. Ihmisen fysiologia ja 

anatomia. Porvoo. WSOY. 144. 

Nissinen, M. 1990. Tieteellisen valmennuksen hyväksikäyttö käytännön 

valmennuksessa sekä uudet metodit harjoittelun seurantaan. Julkaisematon 

moniste. Telinevoimistelun kansainvälinen valmentajaseminaari: Lapin 

urheiluopisto. 

Nigg, B. & Yeadon, M. 1987. Biomechanical aspects of playing surfaces. Journal of 

sports sciences. 5, 117-145. 

Nigg, B. & Anton, M. 1995. Energy aspects for elastic and viscous shoe soles and 

playing surfaces. Medicine and science in sports and exercise. Vol. 27, No. 1. 92- 

97. 

Nordiska Mästerskap. 1994. Tekniskt Reglemente. Stockholm: Nordens 

Gymnastikförbund. 

Takei, Y. 1990. Techniques used by elite women gymnasts performing the handspring 

vault at the 1987 Pan American Games. International Journal of Sport 

Biomechanics. Vol. 6, 29-55. 

Takei, Y. 1991. A comparison of techniques used in performing the men' s compulsory 

gymnastic vault at the 1998 Olympics. International journal of sport 

biomechanics. Vol. 7, No. 1, 54-75.



Viitasalo, J. 1989. Hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta. In Suomen 

Olympiakomitea (Ed.) Suomalainen Valmennusoppi 2, Harjoittelu. Jyväskylä. 

Gummerus. 41.



rrE 

SUOS TUMUS KOEHENKILÖKSI 

Kansainväliset sopimukset ihmistutkimuksista edellyttävät, että tutkittaville selvitetään tutkimuksiin 
liittyvät riskit ja hyödyt. Selvityksen jälkeen tutldttavan antaa kirjallisen suostumuksensa toimia 
koehenkilönä. 

Koehenkilölle kerrotaan suullisesti mittauksen asetelma, mittausmenetelmät ja niihin liittyvät 
mandolliset riskitekijät. 

Vastineeksi koehenkilönä toimimisesta tutkittava saa kaiken mandollisen mittauksissa selville 
saatavan tiedon itsestään. Tutkijat kirjoittavat mittaustuloksista tieteellisiä tutkimusraportteja. He 
ovat myös vahniita selvittämään yksityiskohtaisemmin mittauksia, niihin liittyviä riskejä ja niistä 
saatavaa hyötyä. 

Osallistuminen mittauksiin on täysin vapaaehtoista ja tutkittava voi kieltäytyä mistä tahansa 
kokeesta tai keskeyttää sen halutessaan. 

Olen tutustunut suoritettavaan tutkimukseen, erityisesti sen mittauksiin ja olen ymmärtänyt 
mittauksen tarkoituksen siihen liittyvine riskeineen. Olen terve ja suostun toimimaan tutkimuksessa 
koehenkilönä minulle annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi annan luvan tulosteni käytölle 
tieteellisissä tutkimusraporteissa. 

Jyväskylässä 	  	
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Property Method DIN Typical value Unit 

Denslty 53420 30 kg/m3 

Tensile strength 53571 28 N/cm2 

Elongation 53571 157 

Tear resistance 53575 1,39 N/mm 

Compressive strength, deflection 50 % 53577 73 kPa 

Thermal conductivity +10 "C 53612 0,0377 W/Km 

Water absorption 24 d 53428 < 1.0 vol-% 

Water vapour transmission 53429 1,55 g/m2d 

Coefficient of vapour diffusion resista 53429 2500 

Recommended workIng temperature -50 - 95 oC 

Fire resistance class
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