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TIIVISTELMÄ 

Saloranta, E. 2018. Polvenojennusvoiman ja voimantuottotehon yhteys vähän liikkuvien 70–
85-vuotiaiden miesten ja naisten kävelynopeuteen. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän 
yliopisto, gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma, 61 s. 

Lihasvoima, voimantuottoteho ja liikkumiskyky heikkenevät ikääntyessä. Luurankolihasten 
voimantuotto on aiempien tutkimusten mukaan yhteydessä iäkkäiden ihmisten liikkumisky-
kyyn, kuten kävelynopeuteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vähän tai enintään 
kohtalaisesti liikkuvien kotona asuvien iäkkäiden ihmisten lihasvoiman ja voimantuottotehon 
yhteyksiä kävelynopeuteen. 

Tutkimus perustuu Promoting Safe Walking among Older People -tutkimuksen (PASSWORD) 
alkumittausaineistoon. Tutkimukseen rekrytoitiin satunnaisotannalla väestörekisteristä 70–85-
vuotiaita kotona asuvia jyväskyläläisiä (n=146, 59 miestä ja 87 naista). Dominoivan jalan iso-
metrinen polvenojennusvoima mitattiin voimadynamometrillä (Good Strength, Metitur Ltd, Pa-
lokka, Suomi), ja analyyseissä käytettiin polvenojennuksen vääntömomenttia. Kummankin ala-
raajan ojentajalihasten voimantuottoteho mitattiin Power Rig -laitteella, ja analyyseissä käytet-
tiin parasta suoritusta. Tavanomainen kävelynopeus mitattiin 20 metrin matkalta ja maksimaa-
linen kävelynopeus 10 metrin matkalta valokennojen avulla. Kehon rasvan määrä mitattiin kak-
sienergiaiseen röntgensädeabsorptiometriaan perustuvalla laitteella (DXA, LUNAR Prodigy, 
GE Healthcare). Fyysinen aktivisuus mitattiin kiihtyvyysanturilla (UKK, Tampere, Suomi) ja 
psykomotorinen nopeus Trail Making Test A -osalla. Polvenojennuksen vääntömomentin, ala-
raajan ojentajalihasten voimantuottotehon, tavanomaisen ja maksimaalisen kävelynopeuden 
välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla. Lineaarisella regressio-
analyysillä selvitettiin erikseen polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan ojentajalihas-
ten voimantuottotehon yhteyksiä tutkittavien tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeu-
teen. Regressiomallit vakioitiin iällä, sukupuolella, kehon rasvan määrällä, fyysisellä aktiivi-
suudella ja psykomotorisella nopeudella. 

Lineaarisissa regressiomalleissa iäkkäiden ihmisten polvenojennuksen vääntömomentti oli yh-
teydessä tavanomaiseen (β=0.174, p=0.048) ja maksimaaliseen kävelynopeuteen (β=0.345, 
p<0.001), ja yhteydet säilyivät tilastollisesti merkitsevinä vakioiduissa malleissa (β=0.383, 
p=0.003; β=0.366, p=0.003). Alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho oli yhteydessä tavan-
omaiseen (β=0.287, p=0.003) ja maksimaaliseen kävelynopeuteen (β=0.427, p<0.001), ja yh-
teydet olivat tilastollisesti merkitseviä vakioiduissa malleissa (β=0.518, p<0.001; β=0.520, 
p<0.001). 

Suurempi polvenojennusvoima ja suurempi alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho ovat 
yhteydessä kotona asuvien vähän liikkuvien iäkkäiden ihmisten suurempaan tavanomaiseen ja 
maksimaaliseen kävelynopeuteen. Poikkileikkausasetelman vuoksi ei voida kuitenkaan päätellä 
lihasvoiman ja alaraajan lihasten voimantuottotehon sekä kävelynopeuden välisiä syy-seuraus-
suhteita. Lihasvoima ja voimantuottoteho ovat tärkeitä iäkkäiden ihmisten liikkumiskyvylle. 

Asiasanat: lihasvoima, liikkumiskyky, iäkkäät, ikääntyminen, gerontologia 



  

 

ABSTRACT 

Saloranta, E. 2018. The association of knee extension strength and leg extension power with 
walking speed in sedentary men and women aged 70–85 years. Faculty of Sport and Health 
Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Gerontology and Public Health, 61 pp. 

Muscle strength, muscle power and mobility declines during aging. According to previous stud-
ies skeletal muscle force production is associated with older people’s mobility such as walking 
speed. The purpose of this study is to investigate associations between muscle strength and 
power with walking speed in community-dwelling sedentary or at most moderately physically 
active older people. 

The study is based on the baseline data of Promoting Safe Walking among Older People -study 
(PASSWORD). People aged 70–85 years old living in Jyväskylä were recruited randomly from 
the Finnish National Registry (n=146, 59 men and 87 women). Dominant isometric knee ex-
tension strength was measured with a dynamometry (Good Strength, Metitur Ltd, Palokka, Fin-
land) and knee extension torque was used in analysis. Leg extensor muscle power was measured 
by Power Rig from both legs and the best result was used in analysis. Walking speed was meas-
ured at usual pace over a distance of 20 meter and at maximal pace over a distance of 10 meter 
by photocells. Total body fat mass was measured by dual-energy x-ray absorptiometry (DXA, 
LUNAR Prodigy, GE Healthcare). Physical activity was assessed by an accelerometer (UKK, 
Tampere, Finland) and psychomotor speed was measured by Trail Making Test Part A. The 
associations between knee extension torque, leg extensor muscle power, usual and maximal 
walking speed were examined by Pearson correlation coefficients. The associations between 
knee extension torque and leg extensor muscle power and walking speed measures were ana-
lysed in separate linear regression analysis. The regression models were adjusted with age, sex, 
total body fat, physical activity and psychomotor speed. 

In linear regression models knee extension torque was associated with usual (β=0.174, p=0.048) 
and maximal walking speed (β=0.345, p<0.001) and the associations were statistically signifi-
cant in the adjusted models (β=0.383, p=0.003; β=0.366, p=0.003). Leg extensor muscle power 
was associated with usual (β=0.287, p=0.003) and maximal walking speed (β=0.427, p<0.001) 
and the associations were statistically significant in the adjusted models (β=0.518, p<0.001; 
β=0.520, p<0.001). 

Higher knee extension strength and higher leg extensor muscle power are associated with higher 
usual and maximal walking speed among sedentary community-dwelling older people. Because 
of cross-sectional design conclusions of causality cannot be made. Muscle strength and power 
are important for older adults’ mobility. 

Key words: muscle strength, mobility, aged, aging, gerontology                                                                                                                             
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1 JOHDANTO 

Lihasvoima heikkenee ikääntyessä (Frontera ym. 2000; Goodpaster ym. 2006; Hughes ym. 

2001; Metter ym. 1997; Metter ym. 1999; Rantanen ym. 1998) ja voimantuottoteho, eli kyky 

tuottaa voimaa tietyllä nopeudella (Kraemer & Newton 2000), laskee jopa lihasvoimaa jyrkem-

min ja aiemmin (Metter ym. 1997). Nämä voimantuoton muutokset johtuvat mm. hermolihas-

järjestelmän ikääntymismuutoksista (Hunter ym. 2016). Iäkkäiden ihmisten heikko lihasvoima 

on yhteydessä esimerkiksi kaatumisiin (Tinetti & Kumar 2010), kaatumisten aiheuttamiin mur-

tumiin (Luukinen ym. 1997), ja se ennustaa laitoshoitoon joutumista ja kuolleisuutta (Legrand 

ym. 2014; Rantanen ym. 2000). Heikko voimantuottoteho on yhteydessä esimerkiksi iäkkäiden 

ihmisten huonompaan itsearvioituun toimintakykyyn (Foldvari ym. 2000) ja alhainen voiman-

tuottoteho ennustaa liikkumiskyvyn rajoitteiden ilmaantumista (Hicks ym. 2012). 

Hyvä liikkumiskyky on tärkeää iäkkäille ihmisille, sillä esimerkiksi kadun ylittämiseen turval-

lisesti tarvitaan riittävää nopeutta (Langlois ym. 1997). Ikäännyttäessä kävelynopeus kuitenkin 

laskee (Bohannon 1997, Ishizaki ym. 2011), mihin on monia syitä (Kwon ym. 2007). Poikki-

leikkaustutkimusten mukaan ikääntyessä maksimaalinen kävelynopeus vaikuttaa heikkenevän 

tavanomaista kävelynopeutta nopeammin (Autenrieth ym. 2013; Ko ym. 2010). Hitaamman 

kävelynopeuden on todettu olevan yhteydessä toiminnanrajoitteisiin ja niiden ilmaantumiseen 

(Cesari ym. 2014), huonompaan elämänlaatuun (Rantakokko ym. 2010), laitoshoitoon joutu-

miseen (Montero-Odasso ym. 2005) ja kuolleisuuteen (Cheung ym. 2015; Studenski ym. 2011). 

Iäkkäiden ihmisten vähäinen fyysinen aktiivisuus on yhteydessä hitaampaan kävelynopeuteen 

(Sallinen ym. 2011a), ja tavanomaisen kävelynopeuden ollessa alle 0.7–1.0 m/s iäkkäillä ihmi-

sillä on suurempi riski terveydentilan heikentymiseen (Cesari ym. 2005; Cheung ym. 2015; 

Montero-Odasso ym. 2005). 

Lihasvoiman ja voimantuottotehon yhteyttä kotona asuvien iäkkäiden ihmisten kävelynopeu-

teen on tutkittu melko paljon, ja aikaisempien tutkimusten mukaan sekä lihasvoima, että voi-

mantuottoteho, ovat yhteydessä iäkkäiden ihmisten suurempaan kävelynopeuteen (esim. Bean 

ym. 2003; Hayashida ym. 2013; Sallinen ym. 2011a). Lisäksi voimantuottotehon on jopa to-

dettu olevan lihasvoimaa voimakkaammin yhteydessä iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen 
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(Bean ym. 2003; Garcia ym. 2011). Sekä lihasvoiman, että voimantuottotehon yhteyttä iäkkäi-

den ihmisten tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen on kuitenkin tutkittu vähän 

samoissa aineistoissa, ja kyseisissä tutkimuksissa on tutkittu joko liikkumisrajoitteisia tai fyy-

sisesti aktiivisia iäkkäitä ihmisiä (Bean ym. 2002; Garcia ym. 2011). Vastaavia tutkimuksia 

kotona asuvista vähän liikkuvista iäkkäistä ihmistä ei ole kuitenkaan tehty. Lisäksi aiemmissa 

tutkimuksissa ei ole ollut satunnaisotosta tai yhteyksiä on tarkasteltu ainoastaan korrelaatioker-

toimien avulla (Bean ym. 2002; Garcia ym. 2011). Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena 

on selvittää lihasvoiman ja voimantuottotehon yhteyttä kotona asuvien vähän tai enintään koh-

talaisesti liikkuvien iäkkäiden ihmisten tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen. 
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2 IÄKKÄIDEN IHMISTEN LUURANKOLIHASTEN VOIMANTUOTTO  

2.1 Hermo-lihasjärjestelmän rakenne ja sen ikääntymismuutokset 

Hermo-lihasjärjestelmä rakentuu yli 600 luurankolihaksesta ja niitä ohjaavista hermoista (Mero 

ym. 2007, 37). Luurankolihakset rakentuvat lihassoluista, joita luokitellaan ihmisellä olevan 

kahta päätyyppiä: hitaita I-tyypin ja nopeita II-tyypin lihassoluja (Lexell ym. 1983). Ihmisen 

II-tyypin lihassolut voidaan ryhmitellä edelleen IIa ja IIx-tyypin lihassoluihin niiden sisältä-

mien myosiiniraskasketjuproteiinin (myosin heavy chain, MHC) isoformien perusteella (MHC 

I, MHC IIa ja MHC IIx) (Smerdu ym. 1994). Lihassoluissa voi olla joko yhtä, kahta tai kaikkia 

näitä kolmea eri myosiiniraskasketjuproteiinin isoformia (Andersen ym. 1999), ja tarkan luo-

kittelun sijaan lihassolutyyppejä on kuvailtu jatkumona I-tyypin lihasoluista IIx-tyypin lihasso-

luihin (Galpin ym. 2012; Staron ym. 1983).  Eri lihassolutyyppien osuudet eri lihaksissa eroavat 

toisistaan, ja lisäksi lihassolujakaumassa on yksilöiden välisiä eroja (McArdle ym. 2015, 374). 

Iäkkäiden ihmisten lihassoluista alle puolet on sellaisia, joissa esiintyy vain yhtä myosiiniras-

kasketjuproteiinin isoformia (Andersen ym. 1999; Klitgaard ym. 1990), kun taas nuoremmilla 

ihmisillä tämä osuus on selvästi yli puolet (Klitgaard ym. 1990). Tämän vuoksi iäkkäiden ih-

misten lihassolujen jaottelu I- ja II-tyypin lihassoluihin ei ole välttämättä relevanttia (Andersen 

ym. 1999). Iäkkäillä ihmisillä on enemmän MHC I:stä ja MHC IIa:ta sisältäviä yhdistelmäli-

hassoluja, kuin nuoremmilla ihmisillä (Andersen ym. 1999; D’Antona ym. 2003). Lisäksi iäk-

käiden ihmisten lihassoluissa on suhteellisesti enemmän MHC IIx:ää ja vähemmän MHC IIa:ta, 

kuin nuoremmilla ihmisillä (D’Antona ym. 2003). 

Yhtä liikehermoa ja sen hermottamia lihassoluja kutsutaan motoriseksi yksiköksi, joka on 

hermo-lihasjärjestelmän toiminnallinen yksikkö (Clamann 1969; Enoka 1995). Yhdessä moto-

risessa yksikössä kaikki liikehermosolun hermottamat lihassolut ovat supistumisominaisuuk-

siltaan samanlaisia, ja motoriset yksiköt voidaan luokitella eri lihassolutyyppien ja ominaisuuk-

sien tavoin seuraavasti: hidas ja väsymystä kestävä I-tyyppi, nopea ja väsymystä kestävä IIa-

tyyppi sekä nopea ja väsyvä IIx-tyyppi (Burke ym. 1973; McArdle ym. 2015, 396). Eri moto-

risissa yksiköissä yhden liikehermon hermottamien lihassolujen määrä vaihtelee, ja motoristen 
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yksiköiden lukumäärä eri lihaksissa vaihtelee (Fleck & Kraemer 2014, 98; McArdle ym. 2015, 

374). 

Ikääntyessä lihasmassa vähenee ja lihasten poikkipinta-ala pienenee (Frontera ym. 2000; Good-

paster ym. 2006; Hughes ym. 2001; Lindle ym. 1997). Esimerkiksi ulomman reisilihaksen poik-

kipinta-ala on suurimmillaan 25-vuotiaana, mihin verrattuna 50-vuotiaana saman lihaksen 

poikkipinta-ala on 10 % pienempi ja 80-vuotiaana 50 % pienempi (Lexell ym. 1988). Lihasten 

poikkipinta-alan pienentyminen johtuu sekä hitaiden, että erityisesti nopeiden lihassolujen 

poikkipinta-alan ja lukumäärän vähenemisestä (Lexell ym. 1988). Motoriset yksiköt vähenevät 

ikääntyessä (Campbell ym. 1973), ja erityisesti II-tyypin motoristen yksiköiden surkastuminen 

selittää nopeiden II-tyypin lihassolujen vähenemistä (Doherty ym. 1993). Liikehermojen tuhou-

tuessa jäljellä olevat lihassolut ryhmittyvät uudelleen (Lexell & Downham 1991), minkä vuoksi 

iäkkäiden ihmisten motoriset yksiköt ovat suurempia kuin nuorempien ihmisten (Campbell 

1973; Fling ym. 2009). 

2.2 Luurankolihasten voimantuotto ja sen ikääntymismuutokset 

Luurankolihakset ovat tahdonalaisesti supistuvia lihaksia, joiden tehtävä on saada aikaan liik-

keitä ja vastustaa painovoimaa (McArdle ym. 2015, 306, 356). Lihassolut supistuvat, kun lihas-

soluun kulkeutuu liikehermoja pitkin sähköisiä impulsseja (Frontera & Ochala ym. 2015). Kun 

lihas supistuu ja lyhenee, se tuottaa voimaa konsentrisesti, ja pidentyessä lihas tuottaa eksent-

ristä voimaa (Enoka 1996; Knuttgen & Kraemer 1987). Näitä lihastyötapoja, joissa lihaspituus 

muuttuu, voidaan kutsua myös dynaamiseksi voimaksi (Knuttgen & Kraemer 1987). Lihasvoi-

maa voidaan mitata myös isokineettisesti, jossa liikkeen suoritusnopeus pysyy tasaisena koko 

suorituksen ajan (Ahtiainen & Häkkinen 2007, 142). Lisäksi lihas voi tuottaa voimaa staattisesti 

eli isometrisesti, kun lihaspituus ei muutu (Enoka 1996; Knuttgen & Kraemer 1987), ja isomet-

ristä voimaa voidaan mitata eri nivelkulmilla (Ahtiainen & Häkkinen 2007, 139). Lihaksen ky-

kyä tuottaa voimaa tietyssä ajassa kutsutaan voimantuottotehoksi (Kraemer & Newton 2000). 
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Lihasten voimantuottoon vaikuttavat käyttöönotettavien eli rekrytoitavien motoristen yksiköi-

den lukumäärä: mitä enemmän niitä rekrytoidaan, sitä enemmän lihas pystyy tuottamaan voi-

maa (Clamann 1969; Enoka 1995). Nopeat motoriset yksiköt tuottavat enemmän voimaa kuin 

I-tyypin lihassoluja sisältävät hitaat motoriset yksiköt (McArdle ym. 2015, 396), joten vähän 

voimaa vaativissa liikkeissä käytetään hitaita motorisia yksiköitä, ja suurempaa voimantuottoa 

tarvittaessa rekrytoidaan myös nopeita motorisia yksiköitä (Fleck & Kraemer 2014, 97; 

McArdle ym. 2015, 399). Eri lihassolutyyppien voimantuottonopeuteen vaikuttavat lihassolu-

jen sisältämät myosiiniraskasketjuproteiinin isoformit (Harridge ym. 1996). 

Iäkkäämmillä ihmisillä on vähemmän lihasvoimaa verrattuna nuorempiin ihmisiin (Ko ym. 

2012; Lauretani ym. 2003; Skelton ym. 1994). Lihasvoiman on todettu olevan suurimmillaan 

noin 20–40 vuoden iässä (Kallman ym. 1990; Larsson ym. 1979; Lindle ym. 1997) pysyen 

kuitenkin lähes samalla tasolla aina 50-vuotiaaksi asti (Larsson ym. 1979). Pitkittäistutkimuk-

sissa on voitu osoittaa lihasvoiman heikkenevän ikääntyessä (Frontera ym. 2000; Goodpaster 

ym. 2006; Granic ym. 2016; Hughes ym. 2001; Ishizaki ym. 2011; Metter ym. 1997; Metter 

ym. 1999; Rantanen ym. 1998; Rantanen ym. 1997). Esimerkiksi käden puristusvoima heikke-

nee keski-iästä alkaen noin prosentin vuodessa 27 vuoden seurannassa (Rantanen ym. 1998) ja 

polvenojennus- ja koukistusvoima noin 11–17 % yhden vuosikymmenen aikana (Hughes ym. 

2001). Lihasvoima heikkenee sitä enemmän, mitä iäkkäämmistä ihmisistä on kyse (Rantanen 

ym. 1998). 

Lihasvoiman heikkeneminen ikääntyessä on kuitenkin yksilöllistä, sillä esimerkiksi eräässä 

seurantatutkimuksessa 15 %:lla yli 60-vuotiaista henkilöistä lihasvoima ei muuttunut yhdeksän 

vuoden aikana (Kallman ym. 1990). Lisäksi eri lihasryhmien voimantuoton ikääntymismuutok-

sista on ristiriitaisia tutkimustuloksia. On viitteitä siitä, että lihasvoiman heikkeneminen olisi 

erilaista eri lihasryhmissä (Frontera ym. 2000; Hughes ym. 2001; Rantanen ym. 1997). Esimer-

kiksi yli 65-vuotiaiden miesten alaraajojen lihasvoima heikkeni enemmän kuin yläraajojen li-

hasvoima 12 vuoden aikana (Frontera ym. 2000), kun taas naisten yläraajojen lihasvoima heik-

keni alaraajojen lihasvoimaa enemmän kymmenen vuoden seurannassa (Hughes ym. 2001). 
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Iäkkäiden ihmisten voimantuottoteho on jopa voimakkaammin yhteydessä ikään kuin lihas-

voima (Häkkinen ym. 1998; Izquierdo ym. 1999; Lauretani ym. 2003), ja voimantuottotehon 

on osoitettu laskevan lihasvoimaa nopeammin (Metter ym. 1997). Ikään yhteydessä oleva voi-

mantuottotehon muutos voi olla jopa 3.5 % vuodessa, kun on tutkittu yli 65-vuotiaita ihmisiä 

(Skelton ym. 1994). Voimantuottotehon on todettu olevan yhteydessä keski-ikäisten ja iäkkäi-

den ihmisten lihasvoimaan (Bean ym. 2003; Ostchega ym. 2004; Ostchega ym. 2000; Rantanen 

& Avela 1997; Sipilä ym. 2004; Skelton ym. 1994). Esimerkiksi alaraajojen lihasvoima selittää 

65–70 % yli 70-vuotiaiden naisten voimantuottotehosta (Fielding ym. 2002). 

Lihaksen ja lihassolujen poikkipinta-alan pienentyminen ikääntyessä on yhteydessä lihasvoi-

man vähenemiseen (Frontera ym. 2000). Koska nopeat II-tyypin lihassolut tuottavat enemmän 

voimaa, kuin hitaat I-tyypin lihassolut (D’Antona ym. 2003; Harridge ym. 1996), nopeiden 

lihassolujen pienempi määrä voi selittää lihasvoiman heikkenemistä (Häkkinen ym. 1998; Lars-

son ym. 1979; Lexell & Downhamn 1992). Iäkkäiden ihmisten lihasvoima vähenee kuitenkin 

lihasmassaa nopeammin (Goodpaster ym. 2006), eikä iäkkäiden ihmisten voimantuottotehon 

heikentyminen johdu pelkästään lihasmassan vähenemisestä (Reid ym. 2014), vaan niiden taus-

talla on neuraalisia ja lihaksen laadullisia ikääntymismuutoksia (Enoka 1997; Goodpaster ym. 

2006). Esimerkiksi iäkkäiden ihmisten IIa-lihassolut eivät supistu niin nopeasti (Krivickas ym. 

2001) ja motoriset yksiköt eivät aktivoidu maksimaalisessa supistuksessa niin paljon kuin nuo-

rempien ihmisten (Kamen ym. 1995), jolloin kyky maksimaaliseen tahdonalaiseen lihassupis-

tukseen saattaa heikentyä (Knight & Kamen 2008). Lisäksi iäkkäiden ihmisten motoristen yk-

siköiden suurempi koko voi selittää eroja aktivoitumisessa (Fling ym. 2009). Vastavaikuttaja-

lihaksen aktivoituminen voi heikentää vaikuttajalihaksen aktivoitumista (Izquierdo ym. 1999), 

mikä voi selittää iäkkäiden ihmisten alhaisempaa lihasvoimaa. 

2.3 Iäkkäiden ihmisten luurankolihasten voimantuottoon yhteydessä olevia tekijöitä 

Luurankolihasten voimantuottoon on yhteydessä monia tekijöitä. Esimerkiksi perimä vaikuttaa 

iäkkäiden ihmisten lihasvoimaan (Reed ym. 1991; Tiainen ym. 2004) ja voimantuottotehoon 

(Tiainen ym. 2005). Ikääntyessä tapahtuu hormonaalisia muutoksia, kuten testosteronipitoi-

suuksien laskua (Lapauw ym. 2008), ja matalat sukupuolihormonipitoisuudet ovat yhteydessä 
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miesten alhaisempaan lihasvoimaan (Schaap ym. 2005). Tässä luvussa tarkastellaan erityisesti 

sukupuolen, kehon koostumuksen, fyysisen aktiivisuuden ja sairauksien yhteyksiä iäkkäiden 

ihmisten voimantuottoon. 

Sukupuoli. Iäkkäillä miehillä on enemmän lihasvoimaa ja suurempi voimantuottoteho verrat-

tuna iäkkäisiin naisiin (esim. Goodpaster ym. 2006; Hughes ym. 2001; Inoue ym. 2017; Ishizaki 

ym. 2011; Rantanen & Avela 1997; Skelton ym. 1994) osittain siksi, että miehillä on enemmän 

lihasmassaa kuin naisilla (esim. Janssen ym. 2000). Iäkkäiden miesten lihassolut supistuvat no-

peammin, mikä voi myös selittää sukupuolten välisiä eroja voimantuotossa (Krivickas ym. 

2001). Iäkkäiden miesten lihasmassa vähenee kuitenkin nopeammin kuin naisten (Goodpaster 

ym. 2006), minkä vuoksi miesten lihasvoima heikkenee ikääntyessä nopeammin kuin naisten 

(Ishizaki ym. 2011). 

Antropometria ja kehon koostumus. Suurempi kehon painoindeksi on yhteydessä keski-ikäisten 

ja iäkkäiden ihmisten suurempaan lihasvoimaan, mutta painoindeksi ei kuitenkaan anna tietoa 

kehon koostumuksesta (Keevil ym. 2015). Kehon rasvan on todettu myös olevan yhteydessä 

iäkkäiden ihmisten suurempaan lihasvoimaan ja -massaan, mutta huonompaan lihasten laatuun 

eli lihasmassaan suhteutettuun voimantuottoon (Koster ym. 2011). Lisäksi kehon rasva ennus-

taa iäkkäiden ihmisten rasvattoman massan ja lihasvoiman vähenemistä (Koster ym. 2011). 

Ikääntyessä lihaksiin kertyy rasvaa (Delmonico ym. 2009), mikä heikentää iäkkäiden ihmisten 

voimantuottotehoa (Reid ym. 2014). Lihaksessa olevan suuremman rasvan määrän on todettu 

olevan yhteydessä myös pienempään lihasvoimaan (Goodpaster ym. 2001) lihasten heikomman 

aktivoitumisen vuoksi (Yoshida ym. 2012). 

Sairaudet ja tulehdustekijät. Lihasvoima heikkenee enemmän niillä iäkkäillä ihmisillä, joilla 

on paljon kroonisia sairauksia (Rantanen ym. 1998). Esimerkiksi aivohalvaus, diabetes, nivel-

tulehdus, sepelvaltimotauti sekä sydän- ja verisuonisairaudet ovat yhteydessä puristusvoiman 

heikkenemiseen (Rantanen ym. 1998). Näiden lisäksi astma ja korkea verenpaine ennustavat 

lihasvoiman heikentymistä (Stenholm ym. 2012). Jotkin sairaudet, kuten diabetes, ovat yhtey-

dessä iäkkäiden ihmisten fyysisen aktiivisuuden vähentymiseen (Clarke ym. 2017), mikä voi 
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selittää lihasvoiman heikkenemistä. Tulehdustekijät, kuten interleukiini-6 (IL-6) ja tuumorinek-

roositekijä α (TNF-α), ovat myös yhteydessä iäkkäiden ihmisten alhaisempaan lihasvoimaan ja 

lihasmassaan (Visser ym. 2002), sekä lihasvoiman heikentymiseen (Schaap ym. 2009). 

Elintavat. Ikääntyessä inaktiivisuus lisääntyy ja raskas fyysinen aktiivisuus vähenee (Smith ym. 

2015). Fyysisesti aktiivisilla iäkkäillä ihmisillä on enemmän lihasvoimaa ja suurempi voiman-

tuottoteho verrattuna vähän liikkuviin ihmisiin (Rantanen ym. 1997). Vähäinen liikkuminen 

ennustaa lihasvoiman heikentymistä (Granic ym. 2016; Stenholm ym. 2012), kun taas fyysisesti 

aktiivisten iäkkäiden ihmisten lihasvoima heikkenee hitaammin (Granic ym. 2016). Fyysinen 

aktiivisuus onkin merkittävää lihasvoiman ylläpitämisessä (Rantanen ym. 1997). Muista elin-

tavoista esimerkiksi tupakointi ennustaa iäkkäiden ihmisten nopeampaa lihasvoiman heikkene-

mistä (Stenholm ym. 2012). Ravitsemuksella on myös merkitystä iäkkäiden ihmisten lihasvoi-

maan (Robinson ym. 2008), sillä esimerkiksi ravinnostaan enemmän proteiinia saavien iäkkäi-

den ihmisten lihasmassa säilyy paremmin verrattuna heihin, joiden proteiininsaanti on alhai-

sempaa (Houston ym. 2008). Suurempi seerumin D-vitamiinipitoisuus on myös yhteydessä iäk-

käiden ihmisten suurempaan lihasvoimaan (Houston ym. 2012). 
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3 IÄKKÄIDEN IHMISTEN LIIKKUMISKYKY 

Liikkumiskyvyllä tarkoitetaan kykyä liikuttaa itseään paikasta toiseen turvallisesti ilman apua 

(Satariano ym. 2012). Liikkuminen voi olla esimerkiksi kävelyä, sängystä ylös nousua ja päi-

vittäisten toimintojen tekemistä (Satariano ym. 2012). Tässä tutkielmassa liikkumiskyvyllä tar-

koitetaan erityisesti kävelemistä. Tässä luvussa käsitellään liikkumiskyvyn ikääntymismuutok-

sia, liikkumiskykyyn yhteydessä olevia tekijöitä sekä liikkumiskyvyn mittaamista.  

3.1 Liikkumiskyvyn ikääntymismuutokset 

Liikkumiskyky heikkenee ikääntyessä (Sakari ym. 2010; Stenholm ym. 2015; Tiainen ym. 

2015). Iäkkäämmät ihmiset kävelevät nuorempia ihmisiä hitaammin, kun on tutkittu sekä ta-

vanomaista (Bohannon 2008; Himann 1988; Ko ym. 2010), että maksimaalista kävelynopeutta 

(Aranda-García ym. 2015; Bohannon 2008; Bohannon 1997; Garcia ym. 2011; Himann 1988; 

Ko ym. 2012; Rantanen & Avela 1997; Ruggero ym. 2013; Sallinen ym. 2011a). Poikkileik-

kaustutkimusten mukaan maksimaalinen kävelynopeus vaikuttaisi heikentyvän tavanomaista 

kävelynopeutta nopeammin (Autenrieth ym. 2013; Ko ym. 2010). Pitkittäistutkimuksissa iäk-

käiden ihmisten tavanomaisen kävelynopeuden on todettu heikkenevän keskimäärin 0.004 m/s 

vuodessa (Kwon ym. 2009) ja maksimaalisen kävelynopeuden keskimäärin 0.017–0.027 m/s 

vuodessa (Artaud ym. 2015; Ishizaki ym. 2011). 

Iäkkäät ihmiset kävelevät lyhyemmillä askeleilla ja suuremmalla askeltiheydellä verrattuna 

nuorempiin ihmisiin (Callisaya ym. 2009; DeVita & Hortobagyi 2000; Ko ym. 2010). Lii-

keanalyysillä on todettu, että iäkkäiden ihmisten askelpituus lyhenee (Callisaya ym. 2013).  Eri-

tyisesti iäkkäiden naisten askeltiheys vaikuttaisi suurenevan ikääntyessä (Callisaya ym. 2008), 

mutta muutosta ei pitkittäistutkimuksessa havaittu (Callisaya ym. 2013), mikä voi johtua lyhy-

estä seuranta-ajasta. Lisäksi iäkkäiden ihmisten askelleveys eli jalkaterien etäisyys toisistaan 

kävelyn aikana on suurempi verrattuna nuorempiin ihmisiin (Callisaya ym. 2013). Pidemmillä 

askeleilla ja nopeammalla askelsyklillä kävelevillä iäkkäillä ihmisillä on todettu olevan pie-

nempi riski kävelynopeuden heikentymiseen (Jerome ym. 2015). 
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3.2 Iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn yhteydessä olevia tekijöitä 

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn on yhteydessä monia eri tekijöitä, kuten perimä (Carmelli 

ym. 2000; Pajala ym. 2005; Tiainen ym. 2007), sukupuolihormonien taso (Schaap ym. 2005) 

ja seerumin D-vitamiinipitoisuus (Houston ym. 2012). Tässä luvussa käsitellään tarkemmin su-

kupuolen, kehon rakenteen ja koostumuksen, tasapainon, aistitoimintojen, reaktioajan, liikku-

vuuden, kognitiivisen toimintakyvyn, sairauksien ja fyysisen aktiivisuuden yhteyksiä iäkkäiden 

ihmisten liikkumiskykyyn. 

Sukupuoli. Iäkkäät naiset suoriutuvat huonommin liikkumiskyvyn testeistä kuin iäkkäät miehet 

(Butler ym. 2009). Esimerkiksi iäkkäiden miesten maksimaalinen kävelynopeus on suurempi 

kuin iäkkäiden naisten (Bohannon ym. 1997; Ishizaki ym. 2011; Rantanen & Avela 1997; Sa-

kari-Rantala ym. 1998; Sallinen ym. 2011a). Naisten tavanomainen kävelynopeus saattaa myös 

olla alhaisempi kuin miesten (Bohannon 2008; Tiedemann ym. 2005), mutta kaikissa tutkimuk-

sissa eroja ei ole havaittu (Inoue ym. 2017). Erot miesten ja naisten kävelynopeudessa voivat 

johtua siitä, että iäkkäät miehet kävelevät pidemmillä askeleilla ja pienemmällä askeltiheydellä 

naisiin verrattuna (Callisaya ym. 2008). 

Antropometria ja kehon koostumus. Kehon rakenteella ja koostumuksella on merkitystä iäkkäi-

den ihmisten liikkumiskykyyn. Esimerkiksi pidemmät ihmiset kävelevät nopeammin, mutta pi-

tuuden merkitys vähenee iän myötä, sillä pidempien ihmisten kävelynopeus heikkenee nope-

ammin seurannassa (Elbaz ym. 2018). Kehon painoindeksi kuvaa painon ja pituuden suhdetta, 

ja suurempi kehon painoindeksi on yhteydessä iäkkäiden ihmisten alhaisempaan tavanomaiseen 

(Bohannon 2008; Fragala ym. 2012; Inoue ym. 2017) ja maksimaaliseen kävelynopeuteen (Sal-

linen ym. 2011a). Vaikka kehon painoindeksi korreloi hyvin kehon rasvaprosentin kanssa (Fle-

gal ym. 2009), se ei kuitenkaan anna tarkkaa tietoa kehon koostumuksesta, sillä painoindeksi 

ei kerro rasvan ja rasvattoman massan osuuksista kehon painosta. On esimerkiksi todettu, että 

rasvan kertyminen reisilihakseen ja lihasmassan väheneminen ennustavat tavanomaisen käve-

lynopeuden hidastumista (Beavers ym. 2013). Lisäksi suuremman kehon rasvaprosentin ja suu-

remman kehon rasvan määrän on osoitettu olevan yhteydessä iäkkäiden ihmisten huonompaan 

tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen (Cawthon ym. 2011; Sallinen ym. 2011b). 



  

11 

 

Tasapaino. Tasapaino voidaan määritellä asennonhallinnaksi eli tasapainon saavuttamiseksi ja 

ylläpitämiseksi eri asentojen ja toimintojen aikana (Pollock ym. 2000). Asennonhallinta vaatii 

motorista koordinaatiota, ja on riippuvainen mm. tasapainoelimestä ja näöstä (Ringsberg ym. 

1999). Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä huonompi tasapaino on (Lord ym. 1994). Tasapainoa 

tarvitaan liikkumisessa (Rantanen ym. 1999; Rantanen ym. 2001; Ringsberg ym. 1999; Tiede-

mann ym. 2005), ja esimerkiksi suurempi huojunta ja huonompi tasapaino ovat yhteydessä iäk-

käiden ihmisten hitaampaan kävelynopeuteen (Callisaya ym. 2009; Sakari ym. 1998; Sallinen 

ym. 2011a; Tiedemann ym. 2005) ja askelpituuteen (Callisaya ym. 2009). Huono tasapaino 

myös ennustaa kävelynopeuden hidastumista (Rantanen ym. 2001; Sakari ym. 2010). Hyvä li-

hasvoima voi kuitenkin pienentää iäkkäiden ihmisten kävelykyvyn heikentymisen riskiä, 

vaikka olisi huono tasapaino (Rantanen ym. 2001). Toisaalta hyvä tasapaino voi korvata heik-

koa lihasvoimaa, kun tarkastellaan liikkumisrajoitteiden ilmaantumista (Rantanen ym. 2001). 

Näkö ja kuulo. Näköä tarvitaan liikkeiden suunnittelemiseen, ja se antaa tietoa kehon asennosta 

ja kehonosien liikkeistä (Patla 1997). Huono näkö (Aartolahti ym. 2013; Kulmala ym. 2011) ja 

huono kuulo ovat myös yhteydessä iäkkäiden ihmisten heikompaan liikkumiskykyyn, kuten 

kävelynopeuteen (Mikkola ym. 2015; Tiedemann ym. 2005; Viljanen ym. 2009). Kuulovaurio 

ennustaa kävelynopeuden hidastumista ja liikkumisvaikeuksien ilmaantumista (Viljanen ym. 

2009). 

Reaktioaika. Iäkkäillä ihmisillä on huonompi reaktioaika verrattuna nuorempiin ihmisiin (Lord 

& Ward 1994). Reaktioajan on osoitettu yhteydessä iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen (Cal-

lisaya ym. 2009; Lord ym. 1996; Tiedemann ym. 2005) ja sitä määrittäviin tekijöihin, kuten 

askelpituuteen ja -tiheyteen (Callisaya ym. 2009). Huono reaktioaika ennustaa iäkkäiden ihmis-

ten liikkumiskyvyn heikentymistä (Sakari ym. 2010). 

Liikkuvuus. Liikkuvuus on yhteydessä iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn. Esimerkiksi erot 

iäkkäiden ja nuorten ihmisten nilkan ja lonkan liikkuvuudessa selittävät kävelynopeudessa ha-

vaittavia eroja (DeVita & Hortobogayi 2000; Ko ym. 2012). Nilkan, polven ja lonkan liikku-

vuus on yhteydessä myös kotona asuvien iäkkäiden ihmisten fyysiseen suorituskykyyn (Jung 
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& Yamasaki 2016). Iäkkäiden ihmisten huono lonkan ja polven liikkuvuus ennustaa liikkumis-

kyvyn rajoitteita ja liikkumiskyvyn, kuten kävelynopeuden, heikkenemistä (Gibbs ym. 1996; 

Sakari ym. 2010; Stenholm ym. 2015). 

Aerobinen kapasiteetti. Liikkuminen vaatii riittävää sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa, 

kuten hapenottokykyä (Alexander ym. 2003). Aerobinen kapasiteetti laskee ikääntyessä kiih-

tyen myöhemmässä iässä (Fleg ym. 2005; Hollenberg ym. 2006). Heikko aerobinen kapasiteetti 

on yhteydessä esimerkiksi iäkkäiden ihmisten hitaampaan tavanomaiseen kävelynopeuteen 

(Buchner ym. 1996). 

Sairaudet ja tulehdustekijät. Terveysongelmista kärsivät iäkkäät ihmiset kävelevät hitaammin 

(Bendall ym. 1989; Sallinen ym. 2011a). Esimerkiksi hengityselinsairaudet, tuki- ja liikunta-

elinsairaudet ja -vammat sekä masennusoireet ovat yhteydessä iäkkäiden ihmisten alhaisem-

paan maksimaaliseen kävelynopeuteen (Sallinen ym. 2011a). Tulehdustekijöillä on myös mer-

kitystä liikkumiseen, sillä esimerkiksi korkeampi seerumin interleukiini-6 -taso ennustaa iäk-

käiden ihmisten kävelynopeuden hidastumista (Verghese ym. 2011). 

Kognitiivinen toimintakyky. Kognitiiviset toiminnot ovat prosesseja, jotka liittyvät tiedon vas-

taanottoon, käsittelyyn ja varastointiin (Hänninen 2013, 210). Toiminnanohjaus sen sijaan mää-

ritellään prosesseiksi, jotka yhdistävät yksinkertaisimmat kognitiiviset toiminnot monimutkai-

siksi tavoitteiksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi, eli toisin sanoen toiminnanohjauksella tar-

koitetaan tiedonkäsittelyn ohjausta (Hänninen 2013, 210). Toiminnanohjauksella on havaittu 

olevan merkitystä iäkkäiden ihmisten liikkumiseen, sillä esimerkiksi heikompi toiminnanoh-

jaus korreloi lyhyempään askelpituuteen (Martin ym. 2012) ja epätasaisempaan kävelyyn 

(Hausdorff ym. 2005). Paremman toiminnanohjauksen on osoitettu olevan yhteydessä myös 

iäkkäiden ihmisten suurempaan kävelynopeuteen (Martin ym. 2012; Watson ym. 2010), mutta 

yhteyttä ei ole havaittu kaikissa tutkimuksissa (Ble ym. 2005; Hobert ym. 2011). Toiminnan-

ohjauksen lisäksi esimerkiksi Trail Making Test A -testillä mitatun paremman psykomotorisen 

nopeuden on todettu olevan yhteydessä iäkkäiden ihmisten parempaan maksimaaliseen käve-

lynopeuteen (Soumaré ym. 2009). Kognitiivisista toiminnoista parempi sanallinen sujuvuus 
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(Holtzer ym. 2006; Holtzer ym. 2012) ja muisti ovat myös yhteydessä iäkkäiden ihmisten suu-

rempaan kävelynopeuteen (Holtzer ym. 2006; Holtzer ym. 2012; Watson ym. 2014). Mini Men-

tal State Examination -testillä (MMSE) mitatun muistin on todettu joissakin tutkimuksissa ole-

van yhteydessä maksimaaliseen kävelynopeuteen (Garcia-Pinillos ym. 2016), mutta kaikissa 

tutkimuksissa yhteyttä ei ole havaittu (Hausdorff ym. 2005). 

Elintavat. Elintavoilla ovat myös merkitystä iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen (Chakravarty 

ym. 2012; Hirsch ym. 1997; Koster ym. 2007; Sallinen ym. 2011a). Esimerkiksi vähäinen fyy-

sinen aktiivisuus on yhteydessä sekä iäkkäiden ihmisten alhaisempaan tavanomaiseen (Ruggero 

ym. 2013), että maksimaaliseen kävelynopeuteen (Aranda-García ym. 2015; Ruggero ym. 

2013; Sallinen ym. 2011a). Rasittava fyysinen aktiivisuus suojaa liikkumisvaikeuksilta enem-

män verrattuna kevyeen fyysiseen aktiivisuuteen, mutta kevyesti aktiivisilla ihmisillä on pie-

nempi riski liikkumisvaikeuksien ilmaantumiseen verrattuna inaktiivisiin ihmisiin (Visser ym. 

2005). Erityisesti kävelemistä sisältävä fyysinen aktiivisuus suojaa liikkumisrajoitteilta (Visser 

ym. 2005). Alhaisen fyysisen aktiivisuuden lisäksi alkoholinkäytön ja tupakoinnin on todettu 

olevan yhteydessä iäkkäiden ihmisten alhaisempaan maksimaaliseen kävelynopeuteen (Salli-

nen ym. 2011a). 

3.3 Kävelynopeus iäkkäiden ihmisten liikkumiskyvyn mittarina 

Iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyä voidaan tutkia monien subjektiivisten tai objektiivisten me-

netelmien avulla (Guralnik & Ferrucci 2003; Simonsick ym. 2001). Esimerkiksi koettua liikku-

miskykyä voidaan arvioida kysymällä, kykeneekö tutkittava kävelemään itsenäisesti 500 m tai 

2 km (Sainio ym. 2006). Liikkumiskykyä ja tasapainoa voidaan mitata Timed Up and Go -

testillä (TUG), jossa tutkittava nousee ylös tuolilta, käy kävellen kääntymässä kolmen metrin 

päässä ja palaa takaisin tuolille istumaan ja tästä suorituksesta otetaan aika (Podsiadlo & 

Richardson 1991).  Alaraajojen suorituskykyä mittaava Short Physical Performance Battery -

testi (SPPB) sisältää kävelynopeus-, tasapaino- ja tuolilta ylösnousuosiot (Guralnik ym. 1994). 

Liikkumiskykyä voidaan mitata myös pelkän kävelynopeuden avulla, ja se ennustaa toiminta-

kyvyn rajoitteita lähes yhtä hyvin kuin SPPB-testi (Guralnik ym. 2000). 
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Kävelynopeustesteissä voidaan mitata tavanomaista tai maksimaalista kävelynopeutta. Tavan-

omaista kävelynopeutta mitattaessa tutkittavia kehotetaan kävelemään tavanomaista vauhtia 

tietty matka, kun taas maksimaalisessa kävelytestissä tutkittavia ohjeistetaan kävelemään niin 

nopeasti ja turvallisesti kuin mahdollista kuitenkin juoksematta (esim. Garcia ym. 2011). Tut-

kimuksissa tavanomaista kävelynopeutta on mitattu mm. 2.4–40 metrin matkoilta (Bean ym. 

2003; Buchner ym. 1996) ja maksimaalista kävelynopeutta 4–40 metrin tai jopa 400 metrin 

matkoilta (Garcia ym. 2011; Kim ym. 2016; Ringsberg ym. 1999; Zane ym. 2017).  Toisaalta 

kävelynopeutta voidaan mitata siten, että tutkittavia ohjeistetaan kävelemään jokin tietty aika, 

jonka aikana kävelty matka mitataan (Zane ym. 2017). Kävelytestien toistettavuus on hyvä 

(Garcia ym. 2011; Peters ym. 2013; Sipilä ym. 1996), ja toistettavuus on sitä parempi, mitä 

pidempi käveltävä matka ja suurempi kävelynopeus testeissä ovat, kun on mitattu tavanomaista 

ja maksimaalista kävelynopeutta 4, 6 ja 10 metrin matkoilta (Kim ym. 2016). 
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4 LIHASVOIMAN JA VOIMANTUOTTOTEHON YHTEYS IÄKKÄIDEN 

IHMISTEN KÄVELYNOPEUTEEN 

Lihasvoiman yhteyttä iäkkäiden ihmisten tavanomaiseen kävelynopeuteen on selvitetty useissa 

tutkimuksissa (Bean ym. 2002; Bean ym. 2003; Bohannon ym 2008; Buchner ym. 1996; Cal-

lisaya ym. 2009; Cuoco ym. 2004; Ferrucci ym. 1997; Fragala ym. 2016; Garcia ym. 2011; 

Inoue ym. 2017; Kwon ym. 2001; Suzuki ym. 2001; Tiedemann ym. 2005; Zane ym. 2017). 

Lähes kaikkien tutkimusten mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä iäkkäiden ihmisten 

suurempaan tavanomaiseen kävelynopeuteen. Yhdessä tutkimuksessa lihasvoiman ja kävelyno-

peuden välinen yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä, mikä voi johtua pienestä otoskoosta 

(Cuoco ym. 2004). Lisäksi joissakin tutkimuksissa on mitattu lihasvoimaa eri lihasryhmistä eri 

tavoin, joista kaikki lihasvoiman indikaattorit eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhtey-

dessä kävelynopeuteen (Fragala ym. 2016; Garcia ym. 2011; Muehlbauer ym. 2018). Aiem-

missa tutkimuksissa on mitattu eri lihasryhmien isometristä (Bean ym. 2002; Bean ym. 2003, 

Callisaya ym. 2009; Ferrucci ym. 1997; Fragala ym. 2016; Inoue ym. 2017; Suzuki ym. 2001; 

Tiedemann ym. 2005), isokineettistä (Bohannon 2008; Buchner ym. 1996; Garcia ym. 2011; 

Zane ym. 2017) ja dynaamista voimaa (Cuoco ym. 2004; Fragala ym 2016; Inoue ym. 2017; 

Kwon ym. 2001). Aiempien tutkimusten mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä myös 

iäkkäiden ihmisten suurempaan maksimaaliseen kävelynopeuteen, kun on mitattu isometristä 

(Aranda-García ym. 2015; Hayashida ym. 2014; Miyazaki ym. 2013; Ringsberg ym. 1999; Sa-

kari-Rantala ym. 1998; Suzuki ym. 2001) ja isokineettistä lihasvoimaa (Garcia ym. 2011; 

Muehlbauer ym. 2018; Zane ym. 2017). 

Lihasvoiman on ajateltu olevan keskeinen kävelynopeutta määrittävä tekijä (Sakari ym. 2010). 

Lihasvoiman ja kävelynopeuden välinen yhteys ei kuitenkaan ole lineaarinen, vaan voiman-

tuoton lisääntyminen tietyn tason yli ei enää paranna iäkkäiden ihmisten liikkumista (Buchner 

ym. 1996; Tiedemann ym. 2005). Lihasvoiman merkitys kävelemisessä korostuukin erityisesti 

silloin, kun se on heikentynyt riittävästi (Ferrucci ym. 2016). Vaikka lihasvoiman väheneminen 

ennustaa kävelynopeuden hidastumista (Gibbs ym. 1996), absoluuttinen lihasvoima selittää 

liikkumiskykyä paremmin kuin se, kuinka paljon se vähenee seurannassa (Hicks ym. 2012). 

Lihasvoima korreloi voimakkaammin iäkkäiden ihmisten maksimaaliseen kävelynopeuteen 
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verrattuna tavanomaiseen kävelynopeuteen (Garcia ym. 2011), mikä voi johtua siitä, että mak-

simaalista nopeutta kävellessä tarvitaan enemmän lihasvoimaa. 

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten alaraajojen lihasten voimantuottotehon yhteyttä tavanomai-

seen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen on selvitetty muutamissa tutkimuksissa, joiden mu-

kaan suurempi voimantuottoteho on yhteydessä suurempaan tavanomaiseen kävelynopeuteen 

(Bean ym. 2002; Bean ym. 2003; Cuoco ym. 2004; Garcia ym. 2011). Esimerkiksi eräässä tut-

kimuksessa alaraajan voimantuottoteho selitti 38–41 % tavanomaisen kävelynopeuden vaihte-

lusta (Bean ym. 2003). Suurempi voimantuottoteho on yhteydessä myös iäkkäiden ihmisten 

suurempaan maksimaaliseen kävelynopeuteen, kun alaraajojen lihasten voimantuottotehoa on 

mitattu dynaamisesti (Cuoco ym. 2004; Rantanen & Avela 1997; Sallinen ym. 2011a) ja isoki-

neettisesti (Garcia ym. 2011). 

Voimantuottotehon ja kävelynopeuden välinen yhteys ei ole välttämättä lineaarinen (Rantanen 

& Avela 1997), vaan voimantuottotehon kasvaessa kävelynopeus kasvaa tiettyyn pisteeseen 

saakka, kunnes voimantuottotehon lisääntyminen ei enää nopeuta kävelemistä niin voimak-

kaasti. Lisäksi voimantuottoteho vaikuttaa olevan voimakkaammin yhteydessä maksimaaliseen 

kävelynopeuteen kuin tavanomaiseen kävelynopeuteen (Garcia ym. 2011). Lihasvoiman ja voi-

mantuottotehon merkitystä kävelynopeuteen on myös vertailtu. Aiempien tutkimusten mukaan 

alaraajan lihasten voimantuottoteho on voimakkaammin yhteydessä iäkkäiden ihmisten tavan-

omaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen kuin lihasvoima (Bean ym. 2003; Garcia ym. 

2011), mikä viittaa siihen, että voimantuottoteho voi olla kävelynopeudelle tärkeämpää kuin 

lihasvoima.  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vähän tai enintään kohtalaisesti liikkuvien ko-

tona asuvien iäkkäiden ihmisten lihasvoiman ja voimantuottotehon yhteyksiä kävelynopeuteen. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Onko polvenojennusvoimalla yhteyttä 70–85-vuotiaiden miesten ja naisten tavanomaiseen 

ja maksimaaliseen kävelynopeuteen?  

2. Onko alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteholla yhteyttä 70–85-vuotiaiden miesten ja 

naisten tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen? 

 



  

18 

  

6 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

6.1 Tutkittavat ja tutkimusasetelma 

Tutkielmassa hyödynnettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa käynnissä olleen Promoting 

Safe Walking Among Older People -tutkimuksen (PASSWORD, rekisterinumero ISRCTN 

523880) alkumittausaineistoa. PASSWORD-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kognitiivi-

sen ja fyysisen harjoittelun vaikutuksia kotona asuvien vähän tai enintään kohtalaisesti liikku-

vien 70–85-vuotiaiden jyväskyläläisten kävelynopeuteen, kognitioon ja kaatumisiin. 

PASSWORD-tutkimukseen otetaan tilastollisten laskelmien ja aiemman kirjallisuuden perus-

teella mukaan 310 tutkittavaa, joista 146 ensimmäisen tutkittavan alkumittausaineistoa analy-

soidaan tässä tutkielmassa. Kyseessä on poikkileikkausasetelma, jonka avulla voidaan selvittää 

eri muuttujien välisiä yhteyksiä. Tutkimusasetelmista tämä on kuitenkin heikoin, sillä sen 

avulla ei voida selvittää muutoksia tai syy-seuraussuhteita (Hulley ym. 2013, 87). 

Tutkimukseen rekrytoitiin satunnaisotannalla 70–85-vuotiaita ihmisiä Jyväskylän kaupungin 

väestörekisteristä. Aluksi kohderyhmälle postitettiin kirje, joka sisälsi tiedotteen tutkimuksesta, 

sekä ilmoituksen tulevasta tutkimukseen liittyvästä puhelinhaastattelusta. Puhelinnumerot saa-

tiin valtakunnallisesta tietokannasta. Puhelinhaastattelussa selvitettiin haastateltavien liikku-

miskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja kroonisia sairauksia standardoitujen kysymysten avulla. Tut-

kimuksen sisäänottokriteerien (taulukko 1) mukaan tutkimukseen soveltuvat osallistujat saivat 

olla kohtalaisesti fyysisesti aktiivisia alle 150 minuuttia viikossa, ja heidän ei ollut saanut har-

rastaa säännöllistä vastusharjoittelua edeltävän vuoden aikana. Lisäksi osallistujien piti kyetä 

kävelemään vähintään 500 metriä ilman apua, eikä heillä saanut olla vakavia kroonisia sairauk-

sia. 

Puhelinhaastattelujen perusteella tutkimukseen soveltuvat ja siihen haluavat tutkittavat kutsut-

tiin Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveyslaboratorioon alkumittauksiin. Alkumittausten 

alussa selvitettiin tutkittavien aliravitsemuksen riskiä, masennusta (Geriatric Depression Scale, 

GDS) ja kognitiivista toimintakykyä (Mini Mental State Examination, MMSE ja Consortium 
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to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease, CERAD), sekä tarkennettiin terveydentila sai-

raanhoitajan ja tarvittaessa lääkärin tarkastuksessa poissulkukriteerien varmistamiseksi. Yh-

teensä 146 tutkittavaa saatiin mukaan tutkimukseen sen ensimmäisen rekrytointivaiheen aikana 

helmi–toukokuussa 2017. 

TAULUKKO 1. PASSWORD-tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit 

Ikä 70–85 vuotta 
 
Asuu kotona (itsenäisesti Jyväskylän kaupungin alueella) 
 
Kykenee kävelemään yhtäjaksoisesti 500 metriä ilman apua (keppi on sallittu) 
 
Vähän tai enintään kohtalaisesti fyysisesti aktiivinen (alle 150 minuuttia kävelyä viikossa ja ei säännöllistä 
vastusharjoittelua) 
 
MMSE ≥24 
 
Tietoinen suostumus osallistumiseen 

Poissulkukriteerit 

Vaikea krooninen sairaus tai lääkitys, joka vaikuttaa kognitiiviseen ja/tai fyysiseen toimintakykyyn: 
-hoitoa vaatinut syöpä viimeisen vuoden aikana (paitsi basaliooma ja syövät, jotka on parannettu tai joilla on 
hyvä ennuste) 
-vakavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (esim. nivelrikko; osteoporoottinen murtuma) 
-vaikea keuhko-, munuais- tai sydän- ja verisuonitauti; diabetes, johon insuliinilääkitys 
-vakava psykoottinen häiriö, kognitiivinen heikentymä tai kognitioon vaikuttava sairaus (esim. Alzheimerin 
tauti, dementia, poikkeava CERAD-pistemäärä) 
-vakava neurologinen sairaus tai häiriö (esim. Parkinsonin tauti), aivohalvaus tai aivoverenvuoto 
 
Taustalla olevat sairaudet, jotka todennäköisesti rajoittavat elinaikaa ja/tai intervention turvallisuutta. ACSM:n 
mukaiset fyysisen harjoittelun tai kävelytestien kontraindikaatiot 
 
Muu lääkinnällinen, fysiatrinen tai käyttäytymistekijä, jonka päätutkija tai tutkimuksen lääkäri toteaa osallistu-
misen yhteydessä tai kyvyssä noudattaa intervention protokollaa 
 
Liiallinen ja säännöllinen alkoholinkäyttö (naisilla yli 7 annosta viikossa ja miehillä yli 14 annosta viikossa) 
 
Kommunikaatiovaikeus näkö- tai kuulo-ongelmien vuoksi 
 
Kykenemätön tai haluton antamaan tietoista suostumusta tai hyväksymään satunnaistamista jompaankumpaan 
tutkimusryhmään 
 
Kotitaloudessa on toinen PASSWORD-tutkimukseen osallistuva henkilö 

MMSE= Mini Mental State Examination Test; CERAD=Consortium to Establish a Registry for 

Alzheimer’s Disease; ACSM=American College of Sports Medicine 
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Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen lautakunta antoi PASSWORD-tutkimukselle puolta-

van lausunnon. Tutkittavat antoivat tietoisen suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen kir-

jallisesti. Lisäksi tutkimukseen osallistumiseen liittyvät keskeiset asiat käytiin tutkittavan 

kanssa suullisesti läpi. Tutkittavilla oli oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen milloin 

tahansa. Tutkimuksessa oli fyysisen suorituskyvyn mittauksia, jotka edellyttävät aina eettisen 

toimikunnan lausuntoa. PASSWORD-tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. 

6.2 Tutkimusmenetelmät 

6.2.1 Päätulosmuuttujat 

Kävelynopeus. Tavanomainen kävelynopeus mitattiin yhden kerran 20 metrin matkalta, ja tut-

kittavia ohjeistettiin kävelemään tavanomaista vauhtiaan. Maksimaalisessa kävelynopeustes-

tissä osallistujia ohjeistettiin kävelemään 10 metrin matka niin nopeasti kuin mahdollista juok-

sematta, ja tulokseksi kirjattiin kahdesta mittauksesta paras. Maksimaalisen kävelytestin tois-

tettavuus on 5 % (Sipilä ym. 1996). Sekä tavanomaisessa, että maksimaalisessa kävelynopeus-

testissä kävelyyn kuluva aika mitattiin valokennojen avulla. Tavanomaista kävelynopeutta mi-

tattaessa suoritus aloitettiin valokennojen kohdalta, ja maksimaalista kävelynopeutta mitatta-

essa suoritus aloitettiin kolme metriä ennen valokennoja ja lopetettiin valokennojen jälkeen. 

Kävelyyn kuluneen ajan perusteella saatiin laskettua tutkittavien kävelynopeus (m/s): matka 

(m) / aika (s). 

Polvenojennusvoima. Isometrinen polvenojennusvoima mitattiin Newtoneina (N) voimadyna-

mometrillä (Good Strength, Metitur Ltd, Palokka, Suomi). Mittaukset suoritettiin dominoivan 

käden puoleisesta jalasta niin, että tutkittava istui voimadynamometrissä siten, että lonkkanive-

lissä oli 90 asteen kulma ja polvinivelessä 120 asteen kulma. Mitattavan puolen nilkka kiinni-

tettiin tiukasti anturiin. Mittauksen aikana oli tarkoituksena pyrkiä ojentamaan jalkaa suoraksi. 

Suoritusta harjoiteltiin 2–3 kertaa, minkä jälkeen tehtiin vähintään kolme maksimaalista pon-

nistusta. Mikäli kolmas suoritus tuotti korkeimman voiman, suoritusta toistettiin niin kauan, 

kunnes tulos ei enää parantunut. Mittaaja kannusti tutkittavaa koko suorituksen ajan, ja suori-

tusten välillä oli 30 sekunnin tauko. Säären pituus mitattiin polven nivelraosta nilkassa olleen 
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remmin puoliväliin asti. Analyyseissä käytettiin polvenojennuksen vääntömomenttia, jonka yk-

sikkö oli Newtonmetri (Nm), ja se laskettiin parhaan polvenojennusvoimatuloksen ja säären 

pituuden perusteella seuraavalla kaavalla: voima (N) × säären pituus (m) × cos30° (Portegijs 

ym. 2008).  Kolmen tutkittavan polvenojennusvoimaa ei saatu mitattua, sillä lääkäri ei joko 

antanut tutkittavalle lupaa osallistua mittaukseen (n=1), tai laitteessa ilmeni teknisiä ongelmia 

mittauspäivänä (n=2). Hyväksyttävä mittaustulos saatiin 143 tutkittavalta. Mittauksen toistet-

tavuus on 6 % (Rantanen ym. 1997). 

Alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho. Kummankin jalan voimantuottoteho mitattiin yk-

sitellen watteina (W) vakiovastuksella Power Rig -laitteella (Nottingham Leg Extensor Power 

Rig, Bassey & Short 1990). Aluksi tutkittavaa ohjeistettiin istumaan laitteessa olevalle istui-

melle ja asettamaan jalat polkimille. Tämän jälkeen häntä pyydettiin ojentamaan jalat suoraksi, 

ja istuimen etäisyys polkimista mitattiin. Lähtötilanteessa jalka oli koukussa ja tarkoituksena 

oli ojentaa toinen jalka suoraksi mahdollisimman nopeasti. Mittaus tehtiin yksitellen kummal-

lakin jalalla, ja ensin mitattiin oikean jalan voimantuottoteho. Tutkittava sai harjoitella suori-

tusta 2–3 kertaa omaa tahtia, sekä mittaajan kanssa pari kertaa siten, että mittaaja ohjeisti tut-

kittavaa. Mittauksen aikana tutkittavan tuli ojentaa jalka suoraksi mahdollisimman nopeasti. 

Varsinaisia mittauksia toistettiin vähintään kolme kertaa, kunnes tulos ei enää parantunut. Suo-

ritusten välissä oli noin 30 sekunnin tauko, ja paras mittaustulos hyväksyttiin analyyseihin. Kai-

kilta tutkittavilta ei saatu mitattua molempien jalkojen ojennustehoa, sillä tutkimuksen lääkäri 

ei joko antanut lupaa mittaukseen (n=6) tai mittauslaitteessa ilmeni teknisiä vikoja mittausti-

lanteessa (n=16). Kolmelta tutkittavalta mitattiin vain oikean jalan voimantuottoteho, sillä va-

senta jalkaa ei saatu mitattua teknisten vikojen vuoksi (n=2) tai tutkittava ei kyennyt tekemään 

suoritusta toisella jalalla (n=1). Yhteensä 124 tutkittavalta saatiin mitattua hyväksyttävästi vä-

hintään toisen alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho. Mittauksen toistettavuus on 8 % 

(Portegijs ym. 2005). 

6.2.2 Taustamuuttujat 

Tutkittavien paino ja pituus mitattiin perinteisillä menetelmillä laboratoriossa, ja niiden perus-

teella laskettiin kehon painoindeksi kaavalla: kg / m2. Kehon rasvaprosentti ja rasvan määrä 
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(kg) mitattiin kaksienergiaiseen röntgensädeabsorptiometriaan (DXA) perustuvalla laitteella 

(LUNAR Prodigy, GE Healthcare). Tutkittavat asetettiin pöydälle selinmakuulle ja heidät skan-

nattiin DXA-laitteella. Analyyseissä käytetään kehon rasvan määrää. Osallistujien sairauksiin 

liittyviä tietoja kysyttiin tutkittavilta itseltään ja tutkimuksen lääkäri tarkisti kyseiset tiedot jul-

kisen terveydenhuollon Effica-järjestelmästä. Diagnoosit perustuivat kansainvälinen toiminta-

kyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitukseen (ICF-luokitus, International Classifi-

cation of Functioning, Disability and Health), ja niiden lukumäärä laskettiin. 

Dominoivan käden isometristä puristusvoimaa mitattiin Newtoneina (N) istuma-asennossa voi-

madynamometrillä kyynärpää 90 asteen kulmassa (Good Strength, Metitur, Ltd, Palokka, 

Suomi). Tutkittavia pyydettiin puristamaan laitteessa olevaa kahvaa mahdollisimman lujaa. En-

nen varsinaisia mittauksia tutkittava sai harjoitella suoritusta 3–5 kertaa. Varsinainen mittaus 

toistettiin vähintään kolme kertaa, kunnes tulos ei enää parantunut. Suorituksen aikana mittaaja 

kannusti tutkittavaa. Mittausten välissä oli 30 sekunnin tauko ja parasta mittaustulosta käytettiin 

analyyseissä (Portegijs ym. 2008). Yhteensä 145 tutkittavalta mitattiin puristusvoima, sillä yh-

den osallistujan puristusvoimaa ei mitattu lääkärin lausunnon vuoksi. Puristusvoimatestin tois-

tettavuus on 6 % (Rantanen ym. 1997).  

Kognitiivista toimintakykyä mitattiin Mini Mental State Examination -kyselyllä (MMSE), 

jonka maksimipistemäärä on 30. Testin tulos muodostuu maksimipistemäärän ja tehtyjen vir-

heiden erotuksesta, jolloin suurempi pistemäärä merkitsee parempaa kognitiivista toimintaky-

kyä. Psykomotorista nopeutta mitattiin Trail Making Test A ja B -mittarin A-osalla (Reitan 

1958). A-osassa yhdistettiin numeroita piirtämällä viivoja 1:stä 25:een järjestyksessä mahdol-

lisimman nopeasti ja mahdollisimman oikein, ja tehtävän suorittamisesta otettiin aika. Mitä vä-

hemmän aikaa tehtävään tekemiseen kului, sitä parempi psykomotorinen nopeus oli. Yksi tut-

kittava ei kyennyt tekemään testiä kipeän käden vuoksi, joten tulos saatiin 145 tutkittavalta. 

Fyysistä aktiivisuutta mitattiin kiihtyvyysanturilla (UKK, Tampere, Suomi), joka mittaa kiih-

tyvyyttä (g) kolmessa kohtisuoraan olevassa suunnassa sata kertaa sekunnissa (100 Hz). Tut-

kittavia ohjeistettiin laittamaan mittari vyötärölle ja pitämään sitä seitsemänä peräkkäisenä päi-

vänä valveillaoloajan pois lukien suihkussa, saunassa tai muualla vedessä ollessaan. Mittarit 
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palautettiin tutkimuskeskukseen postitse tai henkilökohtaisesti, ja liikemittareihin kertynyt tieto 

tallennettiin levylle RM42 Data Upload -ohjelmalla ja kiihtyvyysanturin keräämä raakadata 

analysoitiin Matlab-ohjelmalla. Kolmessa kohtisuorassa suunnassa mitatun kiihtyvyyden pe-

rusteella laskettiin kiihtyvyyden resultantti jokaista mittauspistettä kohti kaavalla R = 

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 , missä 𝑥 , 𝑦  ja 𝑧  kuvaavat kiihtyvyyttä kolmessa eri suunnassa mittauspis-

teessä 𝑖 (Vähä-Ypyä ym. 2015b). Kuvassa 1 on esimerkki kävelyn aikana mitatusta resultantti-

kiihtyvyyssignaalista. 

 

KUVA 1. Kiihtyvyysanturilla (UKK, Tampere, Suomi) mitattua resultanttikiihtyvyyssignaalia 

kävelyn aikana. 

Jokaista viiden sekunnin aikajaksoa kohti laskettiin keskiamplitudipoikkema (mean amplitude 

deviation, MAD), joka kuvaa kunkin aikajakson keskimääräistä dynaamisen kiihtyvyyden vaih-

telua ja se laskettiin kaavalla MAD =  ∑ |𝑟  − �̅�|, missä 𝑛 = mittauspisteiden lukumäärä, 𝑟i = 

resultantti mittauspisteessä 𝑖, �̅� = tarkasteltavan aikajakson resultantin keskiarvo (Aittasalo ym. 

2015; Vähä-Ypyä ym. 2015b). Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että fyysinen aktiivisuus 

voidaan luokitella keskiamplitudipoikkeamien mukaan neljään eri luokkaan vastaamaan seu-

raavia fyysisen aktiivisuuden tasoja: inaktiivisuus (0–0.0167 g), kevyt aktiivisuus (0.0167–

0.091 g), kohtalainen aktiivisuus (0.091–0.414 g) ja rasittava aktiivisuus (yli 0.414 g) (Vähä-
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Ypyä ym. 2015a; Vähä-Ypyä ym. 2015b). Näihin raja-arvoihin perustuen laskettiin, kuinka 

monta minuuttia eri aktiivisuustasoilla kertyi keskimäärin vuorokaudessa silloin, kun tutkittavat 

olivat pitäneet kiihtyvyysanturia mittausjakson aikana. Kohtalaisen ja rasittavan aktiivisuuden 

minuuttimäärät laskettiin yhteen, ja niitä käytettiin analyyseissä. Analyyseihin hyväksyttiin ne 

mittaukset, joissa kiihtyvyysanturia oli pidetty vähintään 10 tuntia vuorokaudessa vähintään 

kolmena päivänä (n=130). 

6.3 Tilastolliset menetelmät ja analyysit             

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 24.0 -ohjelmalla. Päätulos- ja taustamuuttujista laskettiin 

keskiarvot ja keskihajonnat koko otokselle, sekä miehille ja naisille erikseen. Riippumattomien 

otosten t-testillä tarkasteltiin miesten ja naisten välisiä eroja jatkuvien muuttujien osalta. Muut-

tujien normaalijakautuneisuutta selvitettiin tilastollisesti Kolmogorov-Smirnov -testin avulla 

miehille ja naisille erikseen. Päätulosmuuttujat olivat jatkuvia, joten niiden välisiä riippuvuuk-

sia tarkasteltiin hajontakuvioista, sekä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla 

aluksi miehille ja naisille erikseen. Päätulosmuuttujien väliset korrelaatiot olivat samansuuntai-

sia sekä miehillä, että naisilla, joten korrelaatiokertoimet laskettiin vielä koko otokselle. Pol-

venojennusvoiman ja voimantuottotehon yhteyksiä kävelynopeusmuuttujiin tarkasteltiin hajon-

takuvioista. 

Lineaarisella regressioanalyysillä selvitettiin polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan 

ojentajalihasten voimantuottotehon yhteyksiä tutkittavien tavanomaiseen ja maksimaaliseen 

kävelynopeuteen. Polvenojennuksen vääntömomentti ja alaraajan ojentajalihasten voimantuot-

toteho korreloivat keskenään voimakkaasti (r = 0.78, p<0.001), joten multikollineaarisuuden 

vuoksi regressiomallit tehtiin kummallekin selittävälle tekijälle erikseen. Koska miesten ja nais-

ten polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon yhtey-

det tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen olivat kyseisten muuttujien välisten 

korrelaatiokertoimien perusteella samansuuntaisia, miehet ja naiset sisällytettiin samoihin ana-

lyyseihin. 
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Regressiomallit vakioitiin iällä, sukupuolella, kehon rasvan määrällä, fyysisellä aktiivisuudella 

ja psykomotorisella nopeudella. Vakioivat tekijät määriteltiin aiemman tutkimuskirjallisuuden 

perusteella. Regressioanalyyseissä oli mukana ne tapaukset (n=109–129), joilta oli saatu kaikki 

analyyseissä tarvittavat mittaustulokset. Heistä miehiä oli 45–55 ja naisia 63–74. Tilastollisen 

merkitsevyyden tasoksi määritettiin p<0.05 kaikissa tilastollisissa testeissä. 
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7 TULOKSET 

Tutkittavien taustatiedot on koottu taulukkoon 2. Tutkittavien ikä oli keskimäärin 73.6 vuotta. 

Miesten ja naisten pituus, paino, rasvaprosentti ja puristusvoima erosivat tilastollisesti merkit-

sevästi toisistaan. Sen sijaan iässä, kehon painoindeksissä, kehon rasvan määrässä, diagnoosien 

lukumäärässä, MMSE-pistemäärässä ja psykomotorisessa nopeudessa ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja sukupuolten välillä. Miehet olivat keskimäärin enemmän paikallaan kuin nai-

set, ja naisilta mitattiin keskimäärin miehiä enemmän kevyttä aktiivisuutta vuorokauden aikana. 

TAULUKKO 2. Tutkittavien taustatiedot (n=130–146). Taulukon luvut ovat keskiarvoja ja su-

lussa olevat arvot ovat keskihajontoja. 

 Kaikki 
(n=130–146) 

Miehet 
(n=56–59) 

Naiset 
(n=74–87) 

p-arvo 

Ikä (vuosia) 73.6 (4.0) 74.0 (4.2) 73.4 (3.8) 0.386 

Paino (kg) 75.4 (14.0) 83.6 (12.5) 69.9 (12.2) <0.001 

Pituus (cm) 166.0 (8.7) 173.6 (6.1) 160.9 (6.2) <0.001 

Kehon painoindeksi (kg/m2) 27.3 (4.5) 27.7 (3.6) 27.1 (5.0) 0.386 

Kehon rasvan määrä (kg) 27.1 (8.8) 26.1 (8.4) 27.8 (9.0) 0.268 

Kehon rasvaprosentti (%) 35.5 (7.9) 30.6 (6.4) 38.8 (7.1) <0.001 

Diagnoosit ICF-luokituksen mukaan (lkm) 2.8 (1.6) 2.9 (1.5) 2.8 (1.7) 0.632 

Mini Mental State Examination (pisteitä) 28 (1.5) 27 (1.2) 28 (1.6) 0.228 

Trail Making Test A (s) 44.4 (13.2) 44.7 (12.6) 44.2 (13.7) 0.829 

Puristusvoima (N) 260.7 (104.7) 351.4 (96.8) 200.3 (54.0) <0.001 

Fyysinen aktiivisuus (min/mittarin pitoaika vuo-
rokaudessa) 

    

 Inaktiivisuus 598.6 (87.8) 624.8 (86.9) 578. 8 (83.8) 0.003 

 Kevyt 223.7 (67.8) 205.4 (60.8) 237.6 (69.8) 0.007 

 Kohtalainen 32.3 (21.1) 31.3 (21.4) 32.9 (21.1) 0.670 

 Rasittava 0.1 (0.6) 0.1 (0.9) 0.3 (0.1) 0.252 

ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health 
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Tutkittavien tavanomainen kävelynopeus oli keskimäärin 1.3 m/s ja maksimaalinen kävelyno-

peus 1.9 m/s. Polvenojennuksen vääntömomentin keskiarvo oli 101.3 Nm ja alaraajan ojenta-

jalihasten voimantuottotehon keskiarvo oli 125.3 W. Miesten ja naisten tavanomaisessa käve-

lynopeudessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta miesten maksimaalisen kävelyno-

peuden, polvenojennuksen vääntömomentin ja voimantuottotehon keskiarvot olivat tilastolli-

sesti merkitsevästi suurempia kuin naisten vastaavat arvot (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Tutkittavien kävelynopeuden, polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan 

ojentajalihasten voimantuottotehon keskiarvot ja keskihajonnat (n=124–146). 

 Kaikki 
(n=124–146)  

Miehet 
(n=48–59) 

Naiset 
(n=76–87) 

p-arvo 

Kävelynopeus (m/s)     

 Tavanomainen 1.3 (0.2) 1.3 (0.2) 1.3 (0.2) 0.945 

Maksimaalinen 1.9 (0.4) 2.0 (0.5) 1.9 (0.3) 0.040 

Polvenojennuksen vääntömomentti (Nm) 101.3 (37.9) 134.0 (32.8) 79.5 (21.6) <0.001 

Alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho (W)  125.3 (57.2) 174.2 (48.4) 94.5 (37.6) <0.001 

 

 

Polvenojennuksen vääntömomentin, voimantuottotehon, tavanomaisen ja maksimaalisen käve-

lynopeuden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien avulla 

(taulukko 4). Tutkittavien polvenojennuksen vääntömomentti ja alaraajan ojentajalihasten voi-

mantuottoteho korreloivat tilastollisesti merkitsevästi sekä tavanomaisen, että maksimaalisen 

kävelynopeuden kanssa. Lisäksi polvenojennuksen vääntömomentti ja voimantuottoteho olivat 

yhteydessä toisiinsa, ja tavanomainen ja maksimaalinen kävelynopeus korreloivat keskenään 

tilastollisesti merkitsevästi. 
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TAULUKKO 4. Polvenojennuksen vääntömomentin, alaraajan voimantuottotehon, kävelyno-

peuden ja taustamuuttujien väliset korrelaatiot (n=110–146). Arvot ovat Pearsonin tulomo-

menttikorrelaatiokertoimia ja suluissa olevat arvot p-arvoja. 

 Tavanomainen 
kävelynopeus 

Maksimaalinen 
kävelynopeus 

Polvenojennuk-
sen vääntömo-
mentti 

Alaraajan ojen-
tajalihasten voi-
mantuottoteho 

Maksimaalinen kävelyno-
peus 

 0.69 (<0.001) 1   

Polvenojennuksen vääntö-
momentti 

 0.21 (0.010)   0.38 (<0.001) 1  

Alaraajan ojentajalihasten 
voimantuottoteho 

 0.32 (<0.001)  0.44 (<0.001)  0.78 (<0.001) 1 

Ikä -0.23 (0.006) -0.31 (<0.001) -0.28 (0.001) -0.20 (0.030) 

Kehon rasvan määrä -0.33 (<0.001) -0.28 (0.001) -0.04 (0.651) -0.09 (0.259) 

Fyysinen aktiivisuus  0.32 (<0.001)  0.40 (<0.001) -0.02 (0.804)  0.13 (0.177) 

Psykomotorinen nopeus  -0.23 (0.005) -0.22 (0.007) -0.13 (0.119) -0.23 (0.010) 

 
 
  
Polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon yhteydet 

tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen olivat hajontakuvioiden perusteella line-

aarisia (kuva 2 a–d). 
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b 
 

 

 

KUVA 2 a–d. Polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan ojentajalihasten voimantuotto-

tehon yhteydet 70–85-vuotiaiden henkilöiden tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeu-

teen (n=124–143). Nm = newtonmetri, m/s = metriä sekunnissa, W = watti, r = Pearsonin tulo-

momenttikorrelaatiokerroin. 

7.1 Polvenojennuksen vääntömomentin yhteys iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen 

Polvenojennuksen vääntömomentti selitti 3 % tutkittavien (n=129) tavanomaisen kävelynopeu-

den vaihtelusta (β=0.174, p=0.048). Kun regressiomalli vakioitiin iällä, sukupuolella, kehon 

rasvan määrällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella, yhteys säilyi tilas-

tollisesti merkitsevänä (β=0.383, p=0.003). Mitä suurempi voimantuottoteho oli, sitä suurempi 

a 

c d 

r = 0.38 (p<0.001) 

r = 0.32 (p<0.001) 

r = 0.44 (p<0.001) 

r = 0.21 (p=0.010) 
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oli tutkittavien tavanomainen kävelynopeus. Koko malli selitti 29 % tavanomaisen kävelyno-

peuden vaihtelusta (taulukko 5). 

TAULUKKO 5. Polvenojennuksen vääntömomentin yhteys 70–85-vuotiaiden henkilöiden ta-

vanomaiseen kävelynopeuteen (Lineaarinen regressioanalyysi, n=129) 

 Malli 1  Malli 2 

 b β p-arvo R2  b β p-arvo R2 

Polvenojennuksen vääntö-
momentti 

0.001 0.174 0.048 0.030   0.002  0.383 0.003 0.286 

Naissukupuoli      -0.126 -0.316 0.011  

Ikä      -0.001 -0.022 0.813  

Kehon rasvan määrä      -0.007 -0.300 <0.001  

Fyysinen aktiivisuus       0.002  0.210 0.016  

Psykomotorinen nopeus      -0.003 -0.177 0.026  

F(6,122) = 8.135, p<0.001 

b = standardoimaton regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin, R2 = estimoidun 

mallin selitysaste. Malli 1: vakioimaton. Malli 2: vakioitu iällä, sukupuolella, kehon rasvan 

määrällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella. 

Polvenojennuksen vääntömomentti selitti 12 % tutkittavien (n=129) maksimaalisen kävelyno-

peuden vaihtelusta (β=0.345, p<0.001). Kun malli vakioitiin iällä, sukupuolella, kehon rasvan 

määrällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella, yhteys oli edelleen tilastol-

lisesti merkitsevä (β=0.366, p=0.003). Mitä suurempi polvenojennuksen vääntömomentti oli, 

sitä suurempi oli tukittavien maksimaalinen kävelynopeus. Koko mallin selitysaste oli 37 % 

(taulukko 6). 
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TAULUKKO 6. Polvenojennuksen vääntömomentin yhteys 70–85-vuotiaiden henkilöiden 

maksimaaliseen kävelynopeuteen (Lineaarinen regressioanalyysi, n=129) 

 Malli 1  Malli 2 

 b β p-arvo R2  b β p-arvo R2 

Polvenojennuksen vääntö-
momentti 

0.003 0.345 <0.001 0.119   0.004  0.366 0.003 0.370 

Naissukupuoli      -0.074 -0.094 0.414  

Ikä      -0.014 -0.145 0.102  

Kehon rasvan määrä      -0.010 -0.232 0.003  

Fyysinen aktiivisuus       0.005  0.284 0.001  

Psykomotorinen nopeus      -0.005 -0.158 0.035  

F(6, 122) = 11.956, p<0.001 

b = standardoimaton regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin, R2 = estimoidun mal-

lin selitysaste. Malli 1: vakioimaton. Malli 2: vakioitu iällä, sukupuolella, kehon rasvan mää-

rällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella. 

7.2 Alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon yhteys iäkkäiden ihmisten käve-

lynopeuteen 

Alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho selitti 8 % tutkittavien (n=109) tavanomaisen kä-

velynopeuden vaihtelusta (β=0.287, p=0.003). Kun malli vakioitiin iällä, sukupuolella, kehon 

rasvan määrällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella, voimantuottoteho 

oli yhä tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tavanomaiseen kävelynopeuteen (β=518, 

p<0.001). Mitä suurempi alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho oli, sitä suurempi oli tut-

kittavien tavanomainen kävelynopeus. Koko malli selitti 34 % tavanomaisen kävelynopeuden 

vaihtelusta (taulukko 7). 
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TAULUKKO 7. Alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon yhteys 70–85-vuotiaiden hen-

kilöiden tavanomaiseen kävelynopeuteen (Lineaarinen regressioanalyysi, n=109) 

 Malli 1  Malli 2 

 b β p-arvo R2  b β p-arvo R2 

Alaraajan ojentajalihasten 
voimantuottoteho 

0.001 0.287 0.003 0.082   0.002  0.518 <0.001 0.340 

Naissukupuoli       -0.155 -0.398 0.001  

Ikä       0.001  0.018 0.843  

Kehon rasvan määrä      -0.006 -0.290 0.001  

Fyysinen aktiivisuus       0.002  0.174 0.058  

Psykomotorinen nopeus      -0.002 -0.120 0.044  

F(6,102) = 8.773, p<0.001 

b = standardoimaton regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin, R2 = estimoidun mal-

lin selitysaste. Malli 1: vakioimaton. Malli 2: vakioitu iällä, sukupuolella, kehon rasvan mää-

rällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella. 

Alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tutkitta-

vien (n=109) maksimaaliseen kävelynopeuteen selittäen 18 % maksimaalisen kävelynopeuden 

vaihtelusta (β=0.427, p<0.001). Kun malli vakioitiin iällä, sukupuolella, kehon rasvan määrällä, 

pituudella, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella, yhteys säilyi tilastollisesti 

merkitsevänä (β=0.520, p<0.001). Mitä suurempi alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho 

oli, sitä suurempi oli tutkittavien maksimaalinen kävelynopeus. Koko malli selitti yhteensä 43 

% maksimaalisen kävelynopeuden vaihtelusta (taulukko 8). 
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TAULUKKO 8. Alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon yhteys 70–85-vuotiaiden hen-

kilöiden maksimaaliseen kävelynopeuteen (Lineaarinen regressioanalyysi, n=109) 

 Malli 1  Malli 2 

 b β p-arvo R2  b β p-arvo R2 

Alaraajan ojentajalihasten 
voimantuottoteho 

0.003 0.427 <0.001 0.182   0.004  0.520 <0.001 0.431 

Naissukupuoli      -0.179 -0.227 0.043  

Ikä      -0.011 -0.102 0.228  

Kehon rasvan määrä      -0.011 -0.257 0.002  

Fyysinen aktiivisuus       0.005  0.255 0.003  

Psykomotorinen nopeus      -0.003 -0.094 0.239  

F(6,102) = 12.888, p<0.001 

b = standardoimaton regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin, R2 = estimoidun mal-

lin selitysaste. Malli 1: vakioimaton. Malli 2: vakioitu iällä, sukupuolella, kehon rasvan mää-

rällä, fyysisellä aktiivisuudella ja psykomotorisella nopeudella. 
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8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen mukaan polvenojennusvoima ja alaraajan ojentajalihasten voimantuotto-

teho ovat yhteydessä vähän tai enintään kohtalaisesti liikkuvien iäkkäiden ihmisten kävelyno-

peuteen. Mitä suurempi polvenojennusvoima oli, sitä suurempi oli iäkkäiden ihmisten tavan-

omainen ja maksimaalinen kävelynopeus. Suurempi alaraajan ojentajalihasten voimantuotto-

teho oli myös yhteydessä iäkkäiden ihmisten suurempaan tavanomaiseen ja maksimaaliseen 

kävelynopeuteen. Kun otettiin huomioon tutkittavien ikä, sukupuoli, kehon rasvan määrä, fyy-

sinen aktiivisuus ja psykomotorinen nopeus, polvenojennusvoima ja alaraajan ojentajalihasten 

voimantuottoteho olivat edelleen tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä iäkkäiden ihmisten 

suurempaan kävelynopeuteen. 

Tulokset tukevat aiempia tutkimustuloksia lihasvoiman yhteydestä kotona asuvien iäkkäiden 

ihmisten tavanomaiseen (esim. Bean ym. 2002; Bean ym. 2003; Buchner ym. 1996; Callisaya 

ym. 2009; Ferrucci ym. 1997; Fragala ym. 2016; Garcia ym. 2011; Inoue ym. 2017; Muehlbauer 

ym. 2018; Tiedemann ym. 2005; Zane ym. 2017) ja maksimaaliseen kävelynopeuteen (Aranda-

García ym. 2015; Garcia ym. 2011; Ringsberg ym. 1999; Zane ym. 2017). Muutamissa aiem-

missa tutkimuksissa on raportoitu lihasvoiman selittäneen noin 21–36 % tavanomaisen ja 46 % 

maksimaalisen kävelynopeuden vaihtelusta (Bean ym. 2002; Bean ym. 2003; Tiedemann ym. 

2005), kun tässä tutkimuksessa vastaavat selitysasteet olivat 3 % ja 12 %. Vaikka tutkimustu-

lokset ovat samansuuntaisia, eri tutkimusten kohderyhmät eroavat toisistaan jonkin verran, 

mikä voi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Esimerkiksi muutamassa tutkimuksessa oli mukana iäk-

käitä ihmisiä, joilla oli liikkumis- tai toiminnanrajoitteita (Bean ym. 2002; Cuoco ym. 2004; 

Ferrucci ym. 1997), ja joissakin tutkimuksissa on myös ollut mukana iäkkäiden ihmisten lisäksi 

nuorempaa aikuisväestöä (Kwon ym. 2001; Zane ym. 2017). Parissa tutkimuksessa tulokset 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Cuoco ym. 2004; Muehlbauer ym. 2018), mikä voi johtua 

pienestä otoskoosta. Monissa aiemmissa tutkimuksissa on mitattu useiden eri lihasryhmien li-

hasvoimaa eri mittausmenetelmillä. Tässä tutkimuksessa mitattiin polvenojennusvoimaa, jota 

on tutkittu monissa tutkimuksissa, ja se on osoitettu olevan yhteydessä suurempaan kävelyno-

peuteen (esim. Fragala ym. 2016; Hayashida ym. 2014; Kwon ym. 2001). Esimerkiksi isomet-

risesti ja isokineettisesti mitatun polvenojennusvoiman on todettu olevan yhteydessä iäkkäiden 
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ihmisten suurempaan tavanomaiseen (Bean ym. 2003; Bohannon ym. 2008; Buchner ym. 1996; 

Garcia ym. 2011; Inoue ym. 2017; Tiedemann ym. 2005; Zane ym. 2017) ja maksimaaliseen 

kävelynopeuteen (Garcia ym. 2011; Muehlbauer ym. 2018; Zane ym. 2017). Muehlbauer ym. 

(2018) eivät kuitenkaan raportoineet isokineettisen polvenojennusvoiman olleen tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä tavanomaiseen kävelynopeuteen, mikä voi johtua pienestä tutkittavien 

määrästä. Lonkan ojennus- ja koukistusvoiman on myös todettu olevan yhteydessä suurempaan 

kävelynopeuteen (Bean ym. 2003; Garcia ym. 2011; Inoue ym. 2017). 

Muutamissa tutkimuksissa aivan kaikki lihasvoiman indikaattorit eivät kuitenkaan olleet tilas-

tollisesti merkitsevästi yhteydessä kävelynopeuteen tai niitä ei raportoitu. Esimerkiksi yhdessä 

kohortissa puristusvoima ei ollut yhteydessä iäkkäiden naisten tavanomaiseen kävelynopeu-

teen, mutta polvenojennusvoima oli (Fragala ym. 2016). Isokineettisesti mitatun nilkan ojen-

nus- ja koukistusvoiman yhteydestä iäkkäiden ihmisten tavanomaiseen kävelynopeuteen ei ole 

myöskään saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia kaikissa tutkimuksissa (Garcia ym. 2011; 

Muehlbauer ym. 2018). On mahdollista, että kävelyn aikana tiettyjen lihasryhmien voimatasolla 

voi enemmän olla merkitystä kävelynopeuteen. Lihasvoiman yhteys kävelynopeuteen voi kui-

tenkin vaihdella eri tutkimuksissa osittain myös sen mukaan, mitä mittauslaitteita on käytetty. 

Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa kävelynopeutta on mitattu hieman eri tavoin. Esimerkiksi 

muutamissa tutkimuksissa testattava matka käveltiin edestakaisin (Kwon ym. 2001; Ringsberg 

ym. 1999), kun taas tässä ja useimmissa muissa tutkimuksissa tutkittavat kävelivät mittauksen 

aikana vain yhteen suuntaan (esim. Tiedemann ym. 2005; Zane ym. 2017).  Lisäksi osassa tut-

kimuksista kävelyyn kulunut aika mitattiin sekuntikellon avulla (esim. Miyazaki ym. 2013; 

Tiedemann ym. 2005), mikä voi aiheuttaa mittausvirhettä. Tässä tutkimuksessa aika mitattiin 

valokennojen avulla, kuten on tehty muutamissa muissakin tutkimuksissa (esim. Aranda-García 

ym. 2015; Bean ym. 2003). Tutkimusten välisistä metodologisista eroista huolimatta tämä tut-

kimus tukee käsitystä siitä, että iäkkäät ihmiset kävelevät sitä nopeammin, mitä enemmän heillä 

on lihasvoimaa. 

Tulokset alaraajan lihasten voimantuottotehon yhteydestä iäkkäiden ihmisten tavanomaiseen 

(Bean ym. 2002; Bean ym. 2003; Cuoco ym. 2004; Garcia ym. 2011) ja maksimaaliseen käve-

lynopeuteen ovat myös linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa (Garcia ym. 2011; Rantanen 

& Avela 1997; Sallinen ym. 2011a). Näiden tutkimusten mukaan voimantuottoteho selittää 26–
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38 % iäkkäiden ihmisten tavanomaisesta (Bean ym. 2002; Bean ym. 2003) ja 19–81 % maksi-

maalisesta kävelynopeuden vaihtelusta (Rantanen & Avela 1997; Suzuki ym. 2001), kun tässä 

tutkimuksessa vastaavat selitysasteet olivat 8 % ja 18 %. Bean ym. (2002) havaitsivat liikku-

misrajoitteisten iäkkäiden ihmisten alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon olevan yhtey-

dessä sekä tavanomaiseen, että maksimaaliseen kävelynopeuteen. Alaraajan ojentajalihasten 

voimantuottotehon yhteyttä vähän tai enintään kohtalaisesti liikkuvien iäkkäiden ihmisten mak-

simaaliseen kävelynopeuteen on tutkittu myös samoilla mittausmenetelmillä kuin tässä tutki-

muksessa, ja tulokset olivat samansuuntaisia (Sallinen ym. 2011a). Aiemmissa tutkimuksissa 

hyppytestillä mitattu voimantuottoteho oli yhteydessä 80- ja 85-vuotiaiden miesten ja naisten 

suurempaan maksimaaliseen kävelynopeuteen (Rantanen & Avela 1997), ja isokineettisillä lait-

teilla mitattu alaraajojen lihasten voimantuottoteho oli yhteydessä melko aktiivisten kotona asu-

vien iäkkäiden ihmisten suurempaan tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen (Gar-

cia ym. 2011). Nilkan ojennus- ja koukistusteho oli myös yhteydessä suurempaan tavanomai-

seen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen, kun tutkittiin iäkkäitä naisia, joilla oli toiminnanra-

joitteita (Suzuki ym. 2001). Vaikka tutkimustulokset ovat samansuuntaisia, voi olla, että tutkit-

taviin ja voimantuottotehon mittausmenetelmiin liittyvät erot voivat selittää eroja selitysas-

teissa. Näistä eroista huolimatta tutkimustulokset viittaavat siis kaiken kaikkiaan siihen, että 

voimantuottoteholla on merkitystä iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lihasvoiman ja voimantuottotehon yhteydet käve-

lynopeuteen eivät välttämättä ole lineaarisia, vaan lihasvoiman ja voimantuottotehon lisäänty-

essä tietyn tason yli ei lisää kävelynopeutta yhtä voimakkaasti (Buchner ym. 1996; Ferrucci 

ym. 1997; Kwon ym. 2001; Rantanen & Avela 1997; Tiedemann ym. 2005). Tutkimustulokset 

ovat kuitenkin osittain ristiriitaisia, sillä joissakin tutkimuksissa on havaittu myös lineaarinen 

yhteys lihasvoiman ja kävelynopeuden välillä (Ferrucci ym. 1997). Esimerkiksi kaikista heik-

kokuntoisimmilla iäkkäillä ihmisillä havaittu polvenojennusvoiman ja kävelynopeuden välinen 

yhteys oli lineaarinen (Ferrucci ym. 1997). Tässä tutkimuksessa lihasvoiman ja voimantuotto-

tehon yhteydet kävelynopeuteen vaikuttivat lineaarisilta hajontakuvioiden perusteella. Lineaa-

riset yhteydet voivat johtua tutkimuksen kohderyhmästä, sillä tutkimuksessa ei esimerkiksi ol-

lut mukana liikkumisrajoitteisia, eikä kaikista fyysisesti aktiivisimpia iäkkäitä ihmisiä. Sen 

vuoksi tutkittavien lihasvoimassa, voimantuottotehossa ja kävelynopeudessa ei välttämättä ol-
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lut riittävästi hajontaa, jotta ei-lineaarinen yhteys olisi havaittu tässä tutkimuksessa. Vaikka li-

hasvoiman ja voimantuottotehon merkitys voi korostua erityisesti heikkokuntoisimmilla iäk-

käillä ihmisillä, tämä tutkimus puoltaa käsitystä siitä, että lihasvoiman ja voimantuottotehon 

merkitys kävelynopeudelle on yhteistä iäkkäille ihmisille huolimatta esimerkiksi toimintaky-

kyyn liittyvistä eroista. 

Lihasvoiman ja voimantuottotehon on ajateltu olevan keskeisiä liikkumiskykyä määrittäviä te-

kijöitä. Vaikka poikkileikkaustutkimuksissa ei voi osoittaa lihasten suorituskyvyn ja kävelyno-

peuden välisiä syy-seuraussuhteita, Verbruggen & Jetten (1994) toiminnanvajauksien kehitty-

misen mallia on käytetty tutkimuksissa teoreettisena lähtökohtana (Sallinen ym. 2011a). Mal-

lissa oletetaan, että vaurio (esim. heikentynyt lihasvoima) johtaa suorituskyvyn (esim. käve-

lynopeuden) heikentymiseen. Aiempien tutkimusten mukaan sekä lihasvoima, että voimantuot-

toteho ovat voimakkaammin yhteydessä maksimaaliseen kuin tavanomaiseen kävelynopeuteen 

(Bean ym. 2003; Garcia ym. 2011), mikä havaittiin tässäkin tutkimuksessa. Tämä voi viitata 

siihen, että nopeasti kävellessä tarvitaan suurempaa lihasvoimaa ja suurempaa voimantuottote-

hoa, kuin tavanomaista nopeutta kävellessä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu myös, että 

voimantuottoteho on lihasvoimaa voimakkaammin yhteydessä iäkkäiden ihmisten tavanomai-

seen (Bean ym. 2003; Cuoco ym. 2004; Garcia ym. 2011) ja maksimaaliseen kävelynopeuteen 

(Garcia ym. 2011), mikä todettiin tässäkin tutkimuksessa. Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että 

kävellessä ei tarvita välttämättä niin suurta lihasvoimaa, vaan enemmin kykyä tuottaa voimaa 

nopeasti (Cuoco ym. 2004), minkä vuoksi voimantuottoteho voi olla iäkkäiden kävelynopeu-

delle tärkeämpää kuin maksimaalinen lihasvoima. On myös osoitettu, että alaraajojen ojentaja-

lihasten välinen voimantuottotehon puoliero voi selittää iäkkäiden ihmisten kävelynopeutta 

enemmän, kuin toisen jalan voimantuottoteho yksistään (Portegijs ym. 2005). Vastaavasti kum-

mastakin jalasta mitatun polvenojennusvoiman puolieron on havaittu olevan yhteydessä hi-

taampaan kävelynopeuteen (LaRoche ym. 2012). Vaikka tämä tutkimus tukee aiempaa tutki-

mustietoa lihasvoiman ja voimantuottotehon yhteydestä iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen, 

ainoastaan yhden alaraajan absoluuttinen lihasvoima tai voimantuottoteho eivät siis yksistään 

anna kaiken kattavaa kuvaa lihasten voimantuoton merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumi-

seen. 
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Välittävien tekijöiden hallinta on oleellista poikkileikkaustutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa 

yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatiokertoimien lisäksi lineaarisella regressioanalyysillä, jossa voi-

daan ottaa huomioon välittäviä tekijöitä lisäämällä malliin useampia muuttujia. Regressiomal-

leissa otettiin huomioon ikä, sukupuoli, kehon rasvan määrä, fyysinen aktiivisuus ja psykomo-

torinen nopeus. Suurempi kehon rasvaprosentti ja suurempi kehon rasvan määrä ovat yhtey-

dessä iäkkäiden ihmisten hitaampaan kävelynopeuteen (Cawthon ym. 2011; Sallinen ym. 

2011b). Aiemmissa iäkkäiden ihmisten lihasten voimantuottoa ja kävelynopeutta käsitelleissä 

tutkimuksissa kehon rasvan määrää on kuvattu usein painoindeksin avulla (esim. Bean ym. 

2002; Sallinen ym. 2011a), mutta se ei kuitenkaan anna tarkkaa tietoa kehon koostumuksesta. 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien kehon rasvan määrä mitattiin DXA-laitteella, mikä on osoi-

tettu tarkaksi menetelmäksi mittamaan iäkkäiden ihmisten kehon rasvan määrää (Salamone ym. 

2000). Lisäksi aikaisemman tutkimustiedon mukaan vähäinen fyysinen aktiivisuus on yhtey-

dessä iäkkäiden ihmisten hitaampaan kävelynopeuteen, kun fyysistä aktiivisuutta on arvioitu 

subjektiivisesti (Aranda-García ym. 2015; Sallinen ym. 2011a). Tässä tutkimuksessa fyysisen 

aktiivisuus mitattiin kuitenkin objektiivisesti kiihtyvyysanturilla, joka on osoitettu tarkaksi me-

netelmäksi (Vähä-Ypyä ym. 2015b). Analyyseissä käytettiin vähintään kohtalaisen aktiivisuu-

den minuuttimääriä, sillä erityisesti raskaampi fyysinen aktiivisuus ennustaa parempaa liikku-

miskykyä (Visser ym. 2005). Regressiomallit vakioitiin myös psykomotorisella nopeudella, 

sillä aiempien tutkimusten mukaan huonompi psykomotorinen nopeus on yhteydessä iäkkäiden 

ihmisten hitaampaan kävelynopeuteen (Soumaré ym. 2009). Psykomotorista nopeutta ei kui-

tenkaan ole tiettävästi otettu huomioon aikaisemmissa lihasten voimantuottoa ja kävelynopeutta 

selvittäneissä tutkimuksissa. 

Tutkimuksen osallistujat rekrytoitiin satunnaisotannalla väestörekisteristä, mikä lisää tämän 

tutkimuksen ulkoista validiteettia. Esimerkiksi joissakin aiemmissa tutkimuksissa tutkittavat oli 

rekrytoitu mainosten avulla (esim. Bean ym. 2002; Miyazaki ym. 2013). Tässä tutkimuksessa 

käytettyjen polvenojennusvoiman, alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehon ja maksimaa-

lisen kävelynopeuden mittaukset on osoitettu toistettaviksi (Portegijs ym. 2005; Rantanen ym. 

1997; Sipilä ym. 1996), mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Analyyseissä käytettiin pol-

venojennuksen vääntömomenttia, jossa otetaan huomioon tutkittavien väliset erot säären pituu-

dessa. Tämän tutkimuksen vahvuutena on myös se, että tässä tutkimuksessa selvitettiin sekä 
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lihasvoiman, että voimantuottotehon yhteyttä tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeu-

teen samassa aineistossa. Kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia on tutkittu ainoastaan parissa 

tutkimuksessa, joissa oli mukana liikkumisrajoitteisia tai fyysisesti aktiivisia iäkkäitä ihmisiä 

(Bean ym. 2002; Garcia ym. 2011), kun tässä tutkimuksessa tutkittiin vähän tai enintään koh-

talaisesti liikkuvia iäkkäitä ihmisiä. Näiden aiempien tutkimusten otoskoot eivät kuitenkaan 

olleet kovin suuria (Bean ym. 2002; Garcia ym 2011), ja toisessa näistä tutkimuksista yhteyksiä 

on tarkasteltu ainoastaan korrelaatiokertoimien avulla (Garcia ym. 2011). Tässä tutkimuksessa 

otettiin huomioon myös eettiset asiat. Tutkimukseen osallistuminen edellytti kirjallista tietoista 

suostumusta, mikä on tärkeä eettinen vaatimus tutkimuksen tekemisessä. Tutkittavien turvalli-

suus oli myös oleellista, ja esimerkiksi polvenojennusvoimaa ja voimantuottotehoa ei mitattu 

niiltä tutkittavilta, joille siitä olisi tutkimuksen lääkärin mukaan ollut todennäköisesti tervey-

dellistä haittaa. 

Vaikka tässä tutkimuksessa otettiin huomioon keskeisimpiä välittäviä tekijöitä, kuten kehon 

rasvan määrä ja fyysinen aktiivisuus, monet muutkin tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa lihas-

voiman ja voimantuottotehon sekä kävelynopeuden välisiin yhteyksiin. Tässä tutkimuksessa ei 

esimerkiksi huomioitu perimää, hormonaalisia tekijöitä ja tulehdustekijöitä, jotka ovat aiem-

pien tutkimusten mukaan yhteydessä iäkkäiden ihmisten lihasvoimaan ja liikkumiskykyyn 

(Carmelli ym. 2000; Pajala ym. 2005; Schaap ym. 2005; Tiainen ym. 2007; Verghese ym. 

2011). Erilaiset sairaudet ovat myös yhteydessä iäkkäiden ihmisten alhaisempaan kävelynopeu-

teen (Sallinen ym. 2011a), mutta niitä ei kontrolloitu tässä tutkimuksessa. Tasapainoa ei myös-

kään huomioitu tässä tutkimuksessa, vaikka se on keskeinen liikkumiskykyyn yhteydessä oleva 

tekijä (Rantanen ym. 2001; Sallinen ym. 2011a). Suurempi otoskoko olisi mahdollistanut sen, 

että regressiomalleihin olisi voinut sisällyttää useampia välittäviä tekijöitä. Mahdollisista puut-

teista huolimatta tutkimuksen otoskokoon nähden tutkimuksessa otettiin huomioon keskeisim-

piä välittäviä tekijöitä, ja ne mitattiin toistettavilla ja tarkoilla menetelmillä. 

Ikä on myös yhteydessä kävelynopeuteen, lihasvoimaan ja voimantuottotehoon (esim. Bohan-

non 2008; Lauretani ym. 2003; Rantanen ym. 1998), ja se on aikaisemmissa tutkimuksissa si-

sällytetty regressioanalyysiin (esim. Sallinen ym. 2011a). Regressiomallien vakioiminen iällä 

aiheutti kuitenkin jonkin verran multikollineaarisuutta, sillä ikä korreloi muidenkin mallissa 
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olleiden selittävien tekijöiden, kuten polvenojennuksen vääntömomentin ja alaraajan ojentaja-

lihasten voimantuottotehon kanssa. Tämä voi heikentää analyysin luotettavuutta. Lisäksi osa 

muuttujista ei noudattanut normaalijakaumaa, mikä voi hieman vaikuttaa tuloksiin. Näistä ana-

lyyseihin liittyvistä heikkouksista huolimatta regressiomallien jäännökset olivat kuitenkin liki-

main normaalisti jakautuneita ja selitettävien muuttujien jäännösten varianssit olivat likimain 

yhtä suuria. Lisäksi mallien Durbin-Watson -testien tulokset olivat lähellä lukua 2, jolloin jään-

nökset olivat toisistaan riippumattomia. Jäännösten ja selitettävien muuttujien ennustettujen ar-

vojen välinen yhteys oli likimain lineaarista, joten näiden perusteella regressiomallit olivat riit-

tävän hyviä. 

Tutkimusasetelmaan ja -menetelmiin liittyy muutamia heikkouksia. Tulosten tulkinnassa on 

esimerkiksi otettava huomioon poikkileikkausasetelman heikkoudet, sillä sen perusteella ei 

voida päätellä lihasvoiman, voimantuottotehon ja kävelynopeuden välisiä syy-seuraussuhteita, 

joiden selvittämiseen tarvittaisiin pitkittäistutkimuksia ja kokeellisia tutkimuksia. Lisäksi tut-

kimuksen osallistujat rekrytoitiin interventiotutkimusta varten tiettyjen sisäänottokriteerien pe-

rusteella. He esimerkiksi asuivat kotona ja liikkuivat vähän tai enintään kohtalaisesti, ja heidän 

tuli kyetä liikkumaan itsenäisesti. Tutkimuksesta poissuljettiin ne iäkkäät ihmiset, jotka olivat 

fyysisesti liian aktiivisia tai joilla oli vakavia sairauksia, minkä vuoksi tämän tutkimuksen tu-

loksia ei voi yleistää kaikkiin iäkkäisiin ihmisiin. Osalta tutkittavista ei saatu kaikkia tarvittavia 

mittaustuloksia erityisesti alaraajan ojentajalihasten voimantuottotehosta ja fyysisen aktiivisuu-

desta, minkä vuoksi ei voitu analysoida koko otosta. Suurempi otoskoko olisi voinut myös lisätä 

tulosten luotettavuutta. Vaikka fyysinen aktiivisuus mitattiin objektiivisesti kiihtyvyysanturilla, 

se ei kuitenkaan huomioi kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta, kuten pyöräilyä ja kuntosaliharjoit-

telua (Vähä-Ypyä ym. 2015b). Kiihtyvyysanturia ei myöskään pidetty nukkuessa tai veteen liit-

tyvien aktiviteettien yhteydessä, joten ei saatu mitattua tutkittavien fyysistä aktiivisuutta koko-

naisten vuorokausien ajalta. 

Tämän tutkimuksen mukaan suurempi polvenojennusvoima ja suurempi alaraajan ojentajali-

hasten voimantuottoteho ovat yhteydessä vähän tai enintään kohtalaisesti liikkuvien kotona 

asuvien iäkkäiden ihmisten suurempaan tavanomaiseen ja maksimaaliseen kävelynopeuteen. 

Tutkimuksen mukaan alaraajan ojentajalihasten voimantuottoteho vaikutti olevan lihasvoimaa 

voimakkaammin yhteydessä kävelynopeuteen. Sekä lihasvoima, että voimantuottoteho ovat 
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tärkeitä iäkkäiden ihmisten liikkumiskyvylle, ja jatkossa voisi tutkia, mitkä muut tekijät lihas-

voiman ja voimantuottotehon lisäksi ovat tärkeitä iäkkäiden ihmisten kävelynopeudelle. Lisäksi 

voisi tutkia, miten lihasvoimaa ja alaraajojen ojentajalihasten voimantuottotehoa parantava fyy-

sinen harjoittelu vaikuttaisi iäkkäiden ihmisten kävelynopeuteen. 
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