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TIIVISTELMÄ 

 

Ylipelkola, Essi 2020. Hermolihasjärjestelmän adaptoituminen hyppimisalustan vaihtumiseen submaksi-

maalisen väsytyksen jälkeen. Jyväskylän yliopisto, biomekaniikan Pro Gradu -tutkielma, 61 s. 

 

Johdanto. Adaptaatio on yksi sujuvan liikkumisen edellytys. Ihminen kohtaa päivittäin hyvin erilaisia alus-

toja, joihin adaptoidutaan heti ensimmäisellä askeleella. Ei ole tiedossa tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu, 

miten väsytys vaikuttaa alustan vaihtumiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää adaptoituuko ih-

minen hyppimisalustan vaihtumiseen yhtä nopeasti ennen ja jälkeen väsytysprotokollan, joka on laskenut 

maksimaalista suorituskykyä.   

 

Menetelmät. Mittauksiin osallistui seitsemän (7) aktiivista ja perustervettä tutkittavaa. Mittaukset suoritettiin 

pudotuskelkalla, jonka kulma oli 22,5 astetta. Alustan vaihtumista kovasta pehmeään tutkittiin ennen ja jäl-

keen väsytysprotokollan. Väsytysprotokollassa tutkittavat hyppivät 60–70 % intensiteetillä maksimaalisesta 

hyppimiskorkeudesta, kunnes heidän kokemansa rasitus oli RPE-asteikolla 13 (hieman rasittava). Alustan-

vaihtumismittaus suoritettiin submaksimaalisella intensiteetillä. Siinä tutkittavat hyppivät ensiksi kovalla 

alustalla seitsemän (7) hyppyä. Seitsemännettä kontaktia seuranneen lentovaiheen aikana alusta vaihdettiin 

pehmeään, jolla jatkettiin seuraavat seitsemän (7) hyppyä. Hyppimistaajuus vakioitiin metronomilla alustan 

vaihtumismittauksessa. Alustanvaihdoista tehtiin 2D-liikeanalyysi. Pudotuskelkassa ponnistus tapahtui voi-

malevyltä, joka mittasi maan reaktiovoimia (vGRF). Lisäksi saatiin pulssianturilla tietoa kelkan hetkellisestä 

liikkeestä, josta voitiin laskea matka. Analyysissä hyödynnettiin jousi-massa-mallia.          

 

Tulokset. Väsytysprotokolla aiheutti maksimaalisen hyppykorkeuden 4,34 ± 5,53 % (p>0,05) pienentymisen. 

Minuutin palautuksen jälkeen mitattu polven isometrinen ojennusvoima ei muuttunut ollenkaan (0,35 ± 5,18 

%). Alustan vaihtuminen ennen väsytystä johti jalan jäykkyyden 6,6 % (p>0,05) kasvamiseen. Submaksi-

maalisen väsytysprotokollan jälkeen jalan jäykkyys oli kovalla ja pehmeällä alustalla lähes samanlainen (ero 

-0,8 %, p>0,05). Alustan korkeuden muuttuminen alustan vaihdon yhteydessä johti jalan jäykkyyden pienen-

tymiseen ensimmäisellä kontaktilla pehmeällä alustalla. Jalan jäykkyys kasvoi heti toiseen kontaktiin peh-

meällä alustalla (p<0,05, PRE-mittaus), ja hyvin lähelle arvoja, jotka olivat myöhemmillä kontakteilla.   

 

Pohdinta ja johtopäätökset. Alustan vaihtumiseen adaptoiduttiin yhtä nopeasti ennen ja jälkeen väsytyspro-

tokollan. Tulokset antavat kuitenkin pientä viitettä siitä, ettei alustan vaihtuminen väsyneenä ole täysin ver-

rannollinen alustan vaihtumiseen ilman väsytystä. Asia vaatii kuitenkin lisätutkimusta, jossa jalan jäykkyy-

den määrityksessä käytettävät voima ja jalan kompressio ovat lineaariset, ja alustan korkeus ei muutu.   

 

Avainsanat: adaptaatio, hyppimisalusta, jousi-massa-malli, kinematiikka, väsytys 

 



 

 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

engl.    englanninkielinen termi 

kleg   jalan jäykkyys 

ΔL   jalan (maksimaalinen) vertikaalinen kompressio 

kvert   vertikaalinen jäykkyys 

Δy   painopisteen vertikaalinen liikkuminen alaspäin 

(peak) vGRF  (suurin) vertikaalinen voimalevyyn kohdistuva reaktiovoima 

COM   painopiste 

Δyalusta   alustan kasaan painumisen 

EMG   elektromyografia, lihasaktiivisuusmittaus 

MG   Gastrocnemius medialis (sisempi kaksoiskantalihas) 

LG   Gastrocnemius lateralis (ulompi kaksoiskantalihas) 

VL   Vastus lateralis (ulompi reisilihas) 

BW   kehonpaino 

kalusta   alustan jäykkyys  

SSC   pitenemis-lyhenemis-sykli  

SOL   Soleus (leveä kantalihas) 

VM   Vastus medialis (sisempi reisilihas) 

RF   Rectus femoris (suora reisilihas) 

CMJ   kevennyshyppy 

ROM   nivelten liikelaajuus  

M-SSC  maksimaalisen hyppykorkeus pudotuskelkassa 

MVC   maksimaalinen tahdonalainen voimantuotto 

RPE   kuormituksen subjektiivinen kokeminen 

COM-alas kontakti COM-liike vertikaalisesti alaspäin kontaktin aikana 

COM-ylös lento COM-liike vertikaalisesti ylöspäin lentovaiheen aikana 
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1 JOHDANTO 

Lähes jokainen on kävellyt esimerkiksi portaita pimeässä ja tuntenut astuvansa harhaan portai-

den loppuessa, vaikka oletti, että edessä on vielä ainakin yksi porras. Tai trampoliinilla hyppi-

misen jälkeen maasta ponnistaminen on tuntunut lähes mahdottomalta (kts kpl 4.1). Nämä ovat 

monelle tuttuja esimerkkejä siitä, ettei alustan vaihtuminen tapahdukaan helposti. Kuitenkin 

normaalissa elämässä pystymme adaptoitumaan päivän mittaan hyvin erilaisiin alustoihin. Kä-

velemme puuportaita, muovilattialla, laitamme jäykkyydeltään pehmeät kengät jalkaan ja läh-

demme niillä ulos. Ulkona alusta vaihtuu kotipihan hiekka-alustasta jalkakäytävän asvalttiin tai 

puiston nurmipintaan. Pystymme liikkumaan näillä kaikilla alustoilla ongelmitta ja alustan 

vaihtuminen on sujuvaa.  

Adaptaatio on yksi vaatimus sujuvaan liikkumiseen (Shumway-Cookin ja Woollacottin 2012, 

316 mukaan Das & McCullom 1988 ja Patla 1991). Muut vaatimukset ovat progressio (liikkeen 

aloittaminen, rytminen jatkuminen ja lopettaminen) ja asennon kontrolli. Adaptaatiolla tarkoi-

tetaan tässä yhteydessä liikkumisen mukauttamista niin, että ihmisen omat tavoitteet täyttyvät. 

Sillä tarkoitetaan myös adaptoitumista ympäristön asettamille vaatimuksille liikkumisen ai-

kana. Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi erilaiset liikkumisalustat, jotka voivat olla myös epä-

tasaisia. (Shumway-Cookin ja Woollacottin 2012, 316 mukaan Das & McCullom 1988 ja Patla 

1991.) Jalan jäykkyys on yksi tekijä, joka muuttuu ominaisuuksiltaan erilaisilla alustoilla (mm. 

Farley ym. 1998; Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998). Mm. Kim ym. (2013) tuovat pohdin-

nassa esille jalan jäykkyyden mukautuvuuden tärkeyden, mikä saattaa olla mahdollistamassa 

liikkumista hyvinkin erilaisissa maastoissa. Kappaleissa 3 ja 4 on käsitelty jalan jäykkyyden 

mukautumista erilaisilla alustoilla.  

Urheilulajeista esimerkiksi suunnistuksessa ja polkujuoksussa juostava alusta saattaa vaihtua 

lukuisia kertoja kilpailusuorituksen aikana, ja alustan vaihtumiseen on adaptoiduttava myös vä-

syneenä. Yhden suunnistuksen keskimatkan kilpailun (ohjeaika 35 min, International Orientee-

ring Federation 2019) aikana suunnistaja saattaa juosta kanervikkoisessa metsässä, suossa, ko-

valla avokalliolla, pellolla, metsäpolusta asvaltoituun autotiehen. Myös monet kuntoliikkujat 
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kohtaavat juoksulenkillä erilaisia alustoja, joihin pitää lenkin aikana adaptoitua. Vaikka ky-

seessä olisi alle anaerobisen kynnyksen tehty harjoitus, voimantuottokyvyn on havaittu laske-

van jo kolmen kilometrin juoksun jälkeen (Ribeiro ym. 2019).  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että jalan jäykkyys adaptoituu uuteen alustaan heti 

ensimmäisellä askeleella juostessa (Ferris ym. 1999). Myös hyppiessä tiedostettu alustan vaih-

tuminen on sujuvaa (Moritz & Farley 2004). Kappaleessa 4.2 on käyty läpi tarkemmin tiedos-

tettua alustan vaihtumista ei-väsyneenä. Tiedossa ei kuitenkaan ole tutkimuksia, joissa olisi tut-

kittu, miten alustan vaihtumiseen adaptoidutaan väsytysprotokollan jälkeen, joka on laskenut 

maksimaalista suorituskykyä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, adaptoituuko her-

molihasjärjestelmä hyppimisalustan vaihtumiseen kovasta pehmeäksi väsytysprotokollan jäl-

keen yhtä sujuvasti kuin ennen väsytystä. Tässä tutkimuksessa väsytyksestä käytetään termiä 

submaksimaalinen väsytys, jolla tarkoitetaan väsymystä, joka vaikuttaa ainoastaan maksimaa-

liseen suorituskykyyn.  
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2 JALAN JÄYKKYYS – TEORIAA JA MERKITYS LIIKKUMISESSA 

Ihmisen jalka (reisi, sääri ja jalkaterä) on hyvin monimutkainen rakenne. Siinä on yli 30 luuta 

ja yli 40 niveltä. Lisäksi satoja lihaksia, jänteitä ja nivelsiteitä. Keskushermosto koordinoi jalan 

lihaksia, jolloin yhdessä jänteiden ja nivelsiteiden kanssa jalan käyttäytymistä voidaan juoksun 

aikana mallintaa yksinkertaisella jousella (Ferrisin ym. 1998 mukaan He ym. 1991 ja Farley 

ym. 1993). Tätä mallinnusta kutsutaan jousi-massa-malliksi (kappale 2.1). 

2.1 Jousi-massa-malli 

Jousi-massa-malli (engl. spring-mass-model) on yksinkertaistus eläimen ja ihmisen liikkumi-

sesta (kuvio 1). Vaikka kyseessä on yksinkertaistus, sillä voidaan hyvin ennustaa liikkumista. 

Jousi-massa-malli koostuu pistemäisestä massasta, joka kuvaa koko kehon massaa. Tukijalkaa 

mallissa esittää jousi. (Farleyn ja Gonzálesin 1996 mukaan mm. Blickhan 1989 ja McMahon & 

Cheng 1990). Jousi-massa-mallin kuvaamiseen käytetään kahta jäykkyyttä: jalan jäykkyys ja 

vertikaalinen jäykkyys, jotka Kerdokin ym. (2002) mukaan on kuvaillut McMahon ja Cheng 

(1990). Näiden kaavat ovat: 

    Jalan jäykkyys 𝑘𝑙𝑒𝑔 =
𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥

𝛥𝐿
      (1) 

    Vertikaalinen jäykkyys 𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡 =
𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥

𝛥𝑦
    (2) 

, missä 𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥 on suurin vertikaalinen maahan kohdistuva reaktiovoima (peak vGRF), ΔL on 

jalan (vertikaalinen) kompressio ja Δy on painopisteen (COM) vertikaalinen liike. Jalan komp-

ressiota (ΔL) ja COM-liikettä tarkastellaan ainoastaan kontaktin aikana. Paikallaan hyppiessä 

jalan jäykkyys ja vertikaalinen jäykkyys ovat yhtä suuret, kun alusta ei jousta yhtään kontak-

tissa (Δy ja ΔL ovat yhtä suuret). Beerse ja Wu (2017) huomasivat kuitenkin, että ainakin yh-

dellä jalalla hyppiessä COM-liike on pienempi kuin jalan kompressio, jolloin vertikaalinen 

jäykkyys ja jalan jäykkyys eivät ole yhtä suuret. Tämä johtuu COMn horisontaalitasolla tapah-

tuvasta liikkeestä. (Beerse & Wu 2017.) Jos alusta painuu kasaan kontaktin aikana, se johtaa 
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myös COM-liikkeen ja jalan kompression erisuuruuteen, joka on otettava huomioon jalan jäyk-

kyyttä määrittäessä. Farley ja Ferris (1997) käyttivät kaavoja 1 ja 2, kun tutkittiin alustan vai-

kutusta jalan jäykkyyteen ja vertikaaliseen jäykkyyteen. Jalan kompression laskemisessa he ot-

tivat huomioon alustan kasaan painumisen vähentämällä COM:n vertikaalisesta liikkeestä alas-

päin (Δy) alustan kasaan painumisen (Δyalusta): ΔL=Δy-Δyalusta (kaava 3). Kappaleessa 3.2 tuo-

daan esille, miten alustan kasaan painuminen vaikuttaa ihmisen liikkumiseen.  

Kuvio 1 esittää jousi-massa-mallia juoksussa (tai eteenpäin hyppimisessä), jossa jalan komp-

ressiota (ΔL) määrittäessä on otettava huomioon jalan hyökkäyskulma θ (engl. angle of attack): 

ΔL=Δy+Lo(1-cosθ) (kaava 4), missä Lo on jalan pituus kontaktin alussa ja θ on hyökkäyskulma. 

Hyökkäyskulma on puolet jalan kontaktin aikana pyyhkäisemästä kulmasta. (Farleyn ja 

Gonzálesin 1996 mukaan McMahon & Cheng 1990.) Hyökkäyskulma voidaan myös laskea 

kaavalla: θ=sin-1(utc/2Lo) (kaava 5), missä u on juoksunopeus ja tc kontaktiaika. Kaavat 4 ja 5 

ovat johdettavista kuviosta 1, missä kontakti alkaa kuvan vasemmasta laidasta ja päättyy kuvan 

oikealle laidalle. Keskellä on COM alin piste. COM putoaa juoksussa kontaktin aikana alaspäin 

(Δy). Jalan maksimaalinen kompressio (ΔL) on esitetty kuviossa pisteviivoilla kuvan keskellä. 

Kuviosta myös nähdään, että Δy on selkeästi pienempi kuin ΔL. (kuvio 1: Farley & Gonzáles 

1996.) 

 

KUVIO 1. Jousi-massa-mallin mukaan kuvattu juoksun askelkontakti. Liike on kuvassa vasem-

malta oikealle (nopeus u). Δy on COM-liike alaspäin, ΔL jalan maksimaalinen kompressio, Lo 

jalan pituus kontaktin alussa ja θ hyökkäyskulma. Kuviota on tarkasteltu tarkemmin kuviota 

edeltäneessä tekstikappaleessa. (Mukailtu Farley & Gonzáles 1996) 
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Jalan jäykkyys kuvaa jalkajousen toimintaa (vertaa jousivoiman laskeminen 𝐹 = −𝑥𝑘, missä F 

on jousivoima, k jousivakio ja x jousen venymä/puristuma). ΔL tapahtuu kuitenkin nivelten 

fleksion ja ekstension kautta, ei jousen tavoin venymisessä ja puristuksessa. Tutkimuksissa käy-

tetään jalan jäykkyyttä tarkasteltaessa usein jousi-massa-mallin kaavaa, jossa mitataan verti-

kaalista maahan kohdistuvaa reaktiovoimaa ja jalan kompressiota (kaava 1; mm. Farley & Gon-

zales 1996; Farley & Ferris ym. 1997). Yleensä käytetään peak vGRF arvoa. Tällä peak vGRF 

tarkoitetaan ns. aktiivista huippuarvoa (engl. active peak), joka on jälkimmäinen kahdesta 

vGRF huippuarvosta (ensimmäinen on ns. törmäysisku, engl. impact peak). Poikkeuksena eri-

merkiksi pudotuskelkassa hyppiminen, jossa on käytetty voimaa, joka on mitattu kelkan ollessa 

alimmillaan (Kuitunen ym. 2007). On kuitenkin olemassa muitakin tapoja määrittää jalan jäyk-

kyys. Horita (2000, 19–21) käy näitä tapoja läpi väitöskirjansa kirjallisuusosiossa insinöö-

rinäkökulmasta. Eri laskentatavoista ja niiden eroista on tehty myös muutamia tutkimuksia 

(mm. Hebert-Losier & Eriksson 2014; Hobara ym. 2014).    

2.2 Askeltiheyden tai hyppimistaajuuden vaikutus jalan jäykkyyteen 

Farley ym. (1991) havaitsivat, että ihmisten vapaavalintainen hyppimistaajuus niin eteenpäin 

kuin paikallaan hyppimisessä on yksilöstä riippumatta hyvin vakio. Tämä taajuus on 2,17 ± 

0,07 Hz (optimaalinen hyppimistaajuus). Jalan jäykkyyttä mukauttamalla ihminen pystyy tä-

män taajuuden ylläpitämään nopeuksilla 0,5-2,0 m/s. Farley ym. (1993) tutkimuksessa kuiten-

kin havaittiin, että jalan jäykkyys voi olla myös lähes riippumaton nopeudesta. Tämä tutkimus 

on suoritettu tarkastelemalla eläinten liikkumista. Farley ym. (1991) tutkimuksessa havaittiin, 

että hyppimistaajuuden kasvaessa suuremmaksi kuin 2,2 Hz, jalka käyttäytyi jousen tavoin 

(peak vGRF samanaikaisuus jalan kompression maksimin kanssa, jousi-massa-malli). Kun hyp-

pimistaajuus oli pienempi kuin 2,2 Hz, voima ei käyttäytynytkään samanaikaisesti jalan komp-

ression kanssa. Riippuen tutkittavasta, mitattu voima pieneni COM:n vielä laskiessa alaspäin 

tai COM lähti nousemaan ennen kuin voima oli maksimissaan.  

Koska jalan jäykkyyden on havaittu olevan positiivisesti riippuvainen taajuudesta (mm. Austin 

ym. 2003; Beerse & Wu 2017; Farley & Gonzales 1996; Ferris & Farley 1997; Hobara ym. 

2010; Kim ym. 2013), se vakioidaan usein jalan jäykkyyden tutkimuksissa. Taajuutena on 

useissa tutkimuksissa käytetty juuri Farleyn ym. (1991) havaitsemaa optimaalista taajuutta 2,2 
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Hz (mm. Farley ym. 1998; Farley & Morgenroth 1999; Hobara ym. 2010; 2015; Moritz ym. 

2004). Monissa tutkimuksissa määritetään tutkittaville ominainen hyppimistaajuus, jolloin tut-

kimukseen osallistuvat eivät tee kaikkia mittauksia samalla hyppimistaajuudella (mm. Austin 

ym. 2003; Beerse & Wu 2017; Granata ym. 2002; Oliver & Smith 2010). Jalan jäykkyys on 

kuitenkin hyvin yksilöllinen. Eroja jalan jäykkyydessä on havaittu mm. sukupuolten välillä 

(Granata ym. 2002), eri painoisilla (Farley ym. 1993), kestävyys- ja teholajien urheilijoiden 

välillä (Hobara ym. 2008) ja eri ikäisten välillä (Beerse & Wu 2017; Hobara ym. 2015; Oliver 

& Smith 2010). Syitä eroihin on haettu mm. yksilöiden massaerosta (Granata ym. 2002) ja 

lihas-jänne-kompleksin sisäisestä jäykkyydestä (Hobara ym. 2008).  

2.3 Jalan jäykkyyden mukauttaminen 

Tutkimuksissa on havaittu, että jalan jäykkyyteen vaikuttavat esimerkiksi lihaksien esiaktiivi-

suus (mm. Arampatzis ym. 2001; Hobara ym. 2007; Kuitunen ym. 2011) ja lihasten aktivaatio 

(EMG) kontaktin aikana (mm. Hobara ym. 2007; Bobbert & Richard Casius 2011). Esimerkiksi 

Arampatzis ym. (2001) tutkimuksessa löydettiin merkittävät yhteydet jalan jäykkyyden ja li-

hasten esiaktiivisuuksien väliltä 20 cm pudotushypyssä (mediaalinen gastrocnemius (MG): 

r=0,55, p<0,01; lateraalinen gastrocnemius (LG): r=0,53, p<0,01; vastus lateralis (VL): r=0,71, 

p<0,01). Lisäksi on tehty päätelmiä liittyen nilkka-, polvi- ja lonkkanivelten rooleihin (mm. 

Farley & Morgenroth 1999; Hobara ym. 2010; 2011; Kuitunen ym. 2011, kts. alempaa).  

Edellä mainituissa tutkimuksissa vaihtelevat käytetyt hyppimistaajuudet suhteessa intensiteet-

tiin (hyppimiskorkeus tai vGRF) ja/tai kontaktiaikaan. Tutkimusasetelmasta huolimatta nilkka-

nivelen roolin on havaittu olevan merkittävä monissa jalan jäykkyyttä koskevissa tutkimuk-

sissa. Esimerkiksi Kuitunen ym. (2011) vakioi hyppimisintensiteetin vGRF mukaan suhteutta-

malla sen kehonpainoon (BW) (intensiteetit 3–7 x BW). Vaikka hyppimisintensiteetti kasvoi, 

jalan jäykkyys ja nilkkanivelen jäykkyys eivät muuttuneet merkitsevästi polvinivelen jäykkyy-

den kasvaessa. Nilkkanivelen jäykkyyden havaittiin olevan merkitsevästi yhteydessä jalan 

jäykkyyteen (r=0,87, p<0,001). Polvinivelen jäykkyyden taas ajateltiin säätelevän hyppimis-

korkeutta. Samassa tutkimuksessa hyppimistaajuuden havaittiin pienenevän, kun intensiteetti 

kasvoi (3BW:n 2,93 ± 0,26 Hz vs. 6BW:n 1,80 ± 0,14 Hz, p<0,001). (Kuitunen ym. 2011.) 
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Hobaran ym. (2011) tutkimuksessa havaittiin, että polvinivelen jäykkyys saattaisi olla mää-

räävä tekijä jalan jäykkyyteen pienellä taajuudella (1,5 Hz). Taajuuden kasvaessa (2,2 Hz ja 3,0 

Hz) nilkkanivelen jäykkyys olisi ainoastaan merkitsevästi yhteydessä jalan jäykkyyteen. (Ho-

bara ym. 2011.) Myös Farleyn ja Morgenrothin (1999) johtopäätös oli, että nilkkanivelen jäyk-

kyyden kasvaminen selittää jalan jäykkyyden kasvamisen, kun halutaan hypätä mahdollisim-

man korkealle vakioimalla hyppimistaajuus (2,2 Hz). Vastakkaisiakin mielipiteitä nilkka- ja 

polvinivelen jäykkyyden merkityksestä löytyy. Esimerkiksi Hobaran ym. (2010) tutkimuksessa 

nilkkanivelen jäykkyyden ei havaittu muuttuvan merkitsevästi, vaikka jalan jäykkyys kasvoi 

hyppimistaajuuden kasvaessa. Hobaran ym. (2009) tutkimus viittaa siihen, että maksimaali-

sessa hyppimisessä polvinivelen jäykkyydellä on suurin vaikutus jalan jäykkyyteen. Kappa-

leessa 3.4 tuodaan enemmän esille niveljäykkyyksien roolia jalan jäykkyyteen tilanteessa, jossa 

hyppimis- tai juoksualustat ovat jäykkyydeltään erilaisia.     

2.4 Jalan jäykkyyden merkitys alustan korkeuden muuttuessa 

Kuten kappaleessa 2.1 on tullut esille, jousi-massa-mallissa painopisteen muutos vaikuttaa ver-

tikaaliseen jäykkyyteen ja jalan jäykkyyteen. Kun alustan korkeus muuttuu, painopiste nousee 

sen seurauksena ylöspäin. Tutkimuksissa on havaittu, että jalan jäykkyyttä mukautetaan niin 

alustan korkeuden muutoksen (mm. Grimmer ym. 2008; Müller & Blickhan 2010) kuin muu-

toksen pituuden mukaan (Müller & Blickhan 2010). Esimerkiksi Grimmer ym. (2008) havait-

sivat, että jalan jäykkyys kasvaa 9 % askeleella ennen alustan korkeuden muutosta (valmistava 

askel). Astuttaessa korkeammalle alustalle, jalan jäykkyys pienenee. Jalan jäykkyyden piene-

neminen on sitä suurempaa, mitä isompi on alustan korkeuden muutos. (Grimmer ym. 2008.) 

Müllerin ja Blickhanin (2010) tutkimuksessa havaittiin, että jalan jäykkyyden mukautuminen 

alustan korkeuden muutokseen on riippuvainen myös muutoksen pituudesta. He tutkivat tilan-

netta, jossa alustan korkeus muuttui yhden kontaktin ajaksi (SU) ja pysyvästi (TSU). Valmis-

tavalla askeleella ei ole eroa tilanteiden välillä (jalan jäykkyys SU: 38,6 ± 8,9 kN/m ja TSU: 

36,7 ± 7,7 kN/m). Kun alustan korkeus kasvaa, pienenee jalan jäykkyys SU-tilanteessa 20,4 % 

ja TSU-tilanteessa 9,3 % verrattaessa tilanteeseen, jossa alustan korkeus ei muutu. Larsen ym. 

(2016) havaitsivat, että tien reunakivetyksen ylittävän askeleen pituus on pidempi kuin normaa-

lin juoksuaskeleen pituus, mikä vaikuttaa jalan maahantuloasentoon pitkän askeleen jälkeen. 
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Tämä vaikuttaa hyökkäyskulman kautta jalan jäykkyysarvoihin. Ylittävän askeleen pituus ei 

ollut riippuvainen edellisen kontaktin sijainnista suhteessa reunakivetykseen.  

Jalan jäykkyyden muutos valmistavalla askeleella on linjassa muutosten kanssa, joita havaitaan, 

kun ylitetään este. Esteen ylitykseen lähdetään valmistautumaan kaksi kontaktia ennen estettä. 

Toiseksi viimeisellä kontaktilla jalan jäykkyys pienenee. Tämä laskee painopistettä ja nostaa 

painopisteen horisontaalista nopeutta. Ponnistavalla askeleella jalan jäykkyys kasvaa, jolloin 

painopisteen kiihtyvyys on ylöspäin ja horisontaalinen nopeus laskee. (mm. Mauroy ym. 2013; 

Mauroy ym. 2014.) Vaikka yllä kuvattu jalan jäykkyyden käyttäytyminen esteen ylittämisessä 

havaitaan myös ei-urheilijoilla, mittaukset aitajuoksijoilta osoittavat, että esteen ylitystä pystyy 

harjoittelemaan ja tekemään siitä mahdollisimman tehokkaan suuntaamalla nopeusvektori oi-

kein, jolloin horisontaalinen nopeus putoaa vähemmän (Mauroy ym. 2014).        
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3 ALUSTAN VAIKUTUS LIIKKUMISEEN 

Ihminen kohtaa päivittäin erilaisia alustoja. Nämä alustat eroavat toisistaan fyysisten ominai-

suuksien perusteella (esimerkiksi jäykkyys ja vaimennus; kappale 3.1). Tämän kappaleen tar-

koituksena on tuoda esille, miten jalan jäykkyyden muutoksilla ihminen kykenee sujuvaan liik-

kumiseen ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisilla alustoilla, jolloin liikkumisen mekaniikka pai-

kallaan hyppiessä ja juostessa säilyy lähes samanlaisena riippumatta alustasta. Kappaleessa 

esille tuotavissa hyppimis- ja juoksututkimuksissa liike on ollut syklistä ja jatkuvaa. Kaikissa 

tutkimuksissa eri alustoilla on vakioitu hyppimistaajuus.  

3.1 Erilaisten alustojen ominaisuuksia 

Tutkimuksissa alustoja kuvataan usein niiden jäykkyyden mukaan (mm. Farley ym. 1998; Fer-

ris & Farley 1997; Ferris ym. 1998). Jäykkyyden yksikkö on N/m. Mitä suurempi on alustan 

jäykkyys, sitä vähemmän se painuu kasaan tietyllä voimalla. Kun alusta painuu kasaan, siihen 

absorboituu mekaanista energiaa (mm. Moritz & Farley 2003). Riippuen alustan jäykkyydestä, 

elastisuudesta ja vaimennuksesta, tämä energia palautuu lähes kokonaan tai vain osittain.  

Jos alusta on vaimentava, alustasta palautuu vain osa siihen absorboituneesta energiasta takaisin 

tuottamaan liikettä. Vaimennuksen yksikkö on Ns/m. Vaimennuksen suuruudesta riippuen alus-

taan absorboituvan energian määrä vaihtelee (taulukko 1; Moritz & Farley 2006). Mitä suu-

rempi vaimennus, sitä vähemmän alusta painuu alaspäin ja energiaa absorboituu. Alustaan hä-

viävän (dissipaatio) energian määrä on jouleissa lähes vakio riippumatta vaimennuksen suuruu-

desta. Tämän takia häviävän energian %-osuus alustaan absorboituvasta energiasta kasvaa vai-

mennuksen suurentuessa. (Moritz & Farley 2006.) Vaimentavia alustoja ovat mm. hiekka ja 

lumi, joissa energiaa häviää alustan muodonmuutokseen.  
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TAULUKKO 1. Vaimennuksen määrä vaikuttaa alustaan absorboituneen energian dissipaa-

tioon. (Mukailtu Moritz & Farley 2006) 

 Elastinen   Vaimentavin 

Alustan vaimennus (Ns/m) NA 1024 3067 4826 

Alustan jäykkyys (kN/m) 26,8 26,8 26,8 26,8 

Dissipaatio (J) 2,2 ± 0,1 38,9 ± 2,1* 45,5 ± 2,8* 38,6 ± 2,4* 

Dissipaatio % absorboituneesta 3,4 ± 0,3 55,0 ± 0,6 * 76,7 ± 0,6 * 81,3 ± 0,5 * 

Alustan kasaan painuminen (cm) 6,7 ± 0,1   3,0 ± 0,1**  

*tarkoittaa tilastollista merkitsevyyttä (*p<0,05 tai **p<0,001) elastisesta alustasta  

Elastisella alustalla energia palautuu lähes kokonaan takaisin, ja se voidaan hyödyntää uuden 

liikkeen synnyssä tai liikkeen jatkumisessa. Elastisen energia hyödyntämiseen liittyy kuitenkin 

kolme ehtoa: energian on palauduttava oikeaan aikaan (yleensä kontaktin jälkimmäisellä puo-

likkaalla), oikealla taajuudella ja oikeaan paikkaan (Nigg 2010, 221–224). Esimerkiksi Morit-

zin ja Farleyn (2006) tutkimuksessa verrattiin elastisella ja neljällä erilaisella vaimentavalla 

alustalla hyppimistä (taulukko 1). Alustan jäykkyys oli säädetty vakioksi, jolloin alusta painui 

elastisen alustan 6,7 ± 0,1 cm:stä, vaimennetuimman (4823 Ns/m) alustan 3,0 ± 0,1 cm:iin 

(p<0,001). Tällöin elastiseen alustaan hävisi 3,4 % siihen absorboituneesta energiasta, kun taas 

vaimentavimpaan alustaan hävisi 81,3 % yhden hypyn aikana siihen absorboituneesta energi-

asta. (Moritz & Farley 2006.)  

3.2 Alustan jäykkyyden vaikutus jalkajousen toimintaan 

Ihmisen ja eläinten jalan mukautumista erilaisille alustoille on tutkittu erityisesti hyppimällä 

(mm. Farley ym. 1998; Ferris & Farley 1997). Tämän lisäksi tutkimuksia on tehty juosten (mm. 

Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002). Kovilla ja elastisilla alustoilla on tyypillistä, että vGRF ja 

jalan kompressio saavuttavat maksimiarvonsa samaan aikaan kontaktin ensimmäisen puolik-

kaan aikana, jonka jälkeen ne palaavat lähtöarvoonsa (kuvio 2A) (vertaa vaimennettu alusta 

kappale 3.3) (mm. Ferris & Farley 1997). Alustasta riippumatta kontaktiaika ei muutu (mm. 
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Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014). Jalan jäykkyys 

on ei-lineaarisesti kääntäen verrannollinen alustan jäykkyyteen (kuvio 2B). Ts. alustan jäyk-

kyyden kasvaessa jalan jäykkyys pienenee ja toisinpäin. (Farley ym. 1998; Ferris & Farley 

1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014.) Jalan jäykkyyden kasvamiseen 

alustan jäykkyyden pienentyessä 1000-kertaisesti vaikuttaa erityisesti jalan kompression piene-

neminen 71 % samalla kun peak vGRF pienenee 21 % (Ferris & Farley 1997, kuvio 2A). Jalan 

kompression suurempi muuttuminen verrattuna peak vGRF muutokseen alustan jäykkyyden 

pienentyessä on havaittu useissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu jalan jäykkyyttä erilaisilla 

alustoilla (Farley ym. 1998; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014).  

 

KUVIO 2. A. Voima ja jalan kompressio saavuttavat maksiarvonsa kontaktin puolivälissä. Ku-

viossa A käyrä 1 on mitattu alustalla, jonka jäykkyys 26,1 kN/m ja käyrä 2 alustalla, jonka 

jäykkyys on 35 000 kN/m. Kontaktiaika on sama kuvassa A esitetyillä riippuvuuksilla. B. Jalan 

jäykkyys pienenee, kun alustan jäykkyys kasvaa. (Mukailtu Ferris & Farley 1997) 

Jalan jäykkyyden kasvaminen (pienempi jalan kompressio kontaktin aikana) alustan jäykkyy-

den pienentyessä kompensoi alustan suuremman kasaan painumisen (mm. Ferris ym. 1998; 

Kerdok ym. 2002). Tämä mahdollistaa vertikaalisen jäykkyyden säilymisen (Farley ym. 1998; 

Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014). Koska vertikaa-

linen jäykkyys kuvaa massakeskipisteen liikettä, COM-liike säilyy niin juostessa kuin hyp-

piessä lähes vakiona alustasta riippumatta (Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 

2002; Marquez ym. 2014). Vaikka alusta olisi hyvinkin elastinen (kalusta=11 kN/m), COM-liike 

säilyy (Moritz & Farley 2005). Elastisella alustalla on havaittu, että jalan jäykkyyttä mukautta-
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malla voidaan vaikuttaa energioiden siirtymiseen. Mitä suurempi on jalan jäykkyys, sitä enem-

män energiaa siirtyy alustaan ja takaisin pudotushyppyä tekevään, mikä vähentää jalkojen te-

kemän mekaanisen työn määrää. (Arampatzis ym. 2001.)  

Ferrisin ja Fayleyn (1997) tutkimuksessa havaittiin, että hyppimistaajuuden kasvattaminen 2,0 

Hz:stä 3,2 Hz:iin näkyy jalan jäykkyydessä eri tavoin kovalla ja pehmeällä alustalla. Jos hyp-

pimistaajuutta halutaan kasvattaa jäykällä alustalla (kalusta=35 000 kN/m), jalan jäykkyyden 

kasvu on alle kaksinkertainen (kleg = 17,8 kN/m vs. kleg = 31,6 kN/m). Pehmeällä alustalla  

(kalusta=50,1 kN/m) suurempi hyppimistaajuus vaatii jalan jäykkyyden lähes nelinkertaistumi-

sen (kleg = 29,4 kN/m vs. kleg = 112,7 kN/m). 

Jalan jäykkyyden muutoksiin eri alustoilla vaikuttaa liikkujan massa. Eläimillä tutkittaessa on 

havaittu, että isomassaisen eläimen jalan jäykkyys on suurempi kuin pienimassaisen eläimen. 

(Ferris ym. 1993.) Ferris ym. (1998) tutkimuksessa havaittiin, että jalan jäykkyyden muutos 

jäykkyydeltään erilaisilla alustoilla vaihteli tutkittavien kesken (kuvio 3B). Vertikaalisen jäyk-

kyyden säilymiseen vaikuttaa alustan jäykkyyden ja jalan jäykkyyden välinen suhde  

(kalusta/kleg). Mitä pienempi on tämä suhde, sitä suurempi muutos tarvitaan jalan jäykkyydessä, 

että vertikaalinen jäykkyys säilyy (kuvio 3A). Kuviosta 3B havaitaan, että pienillä alustojen 

jäykkyyksillä suurimmalla jalan jäykkyydellä juossut (suhde kalusta/kleg pienin tutkittavista, ◊ 

kuviossa 3B) joutui muuttamaan jalan jäykkyyttään enemmän alustan jäykkyyden kasvaessa 

kuin muut tutkittavat. (Ferris ym. 1998.)  

Jos alustan jäykkyys on hyvin pieni, saattaa alustan kasaan painuminen olla suurempaa kuin 

COM-liike. Tällöin kontaktin ensimmäisellä puolikkaalla COM-liikkuukin ylöspäin suhteessa 

alustan liikkeeseen ja COM-liike säilyy. (Ferris ym. 1998; Moritz & Farley 2005.) Moritzin ja 

Farleyn (2005) tutkimuksessa alustan jäykkyyden ollessa 11 kN/m jalat ojentuivat kontaktin 

alkaessa, jolloin COM putosi alaspäin 10,7 ± 0,2 cm samalla kun alusta painui kasaan 14,7 ± 

0,3 cm. Tämän kompensaation seurauksena COM-liike alaspäin kontaktin alussa ei eronnut 

jäykemmiltä alustoilta mitatuista (ero < 10 %). Tämä näkyy myös EMG-aktiivisuuksissa. Mi-

tatuissa lihaksissa EMG-aktiivisuudet kasvoivat pehmeimmällä alustalla. Tutkijat pohtivat kas-

vaneiden EMG-aktiivisuuksien johtuvan käänteisestä lihasmekaniikasta (nivelten ojentuminen 

ennen nivelten fleksiota) hyvin pieni jäykkyyksisellä alustalla. Käänteinen lihasmekaniikka ei  



 

13 

 

KUVIO 3. A. Vertikaalinen jäykkyys ei muutu, vaikka alustan jäykkyys kasvaa yli kolminker-

taiseksi. B. Jalan jäykkyyden pienentymisessä havaitaan yksilöllisiä eroja alustan jäykkyyden 

suurentuessa. Alustan jäykkyyden ja jalan jäykkyyden suhde vaikuttaa vertikaalisen jäykkyy-

den säilymiseen. Mitä pienempi on tämä suhde (esim. ◊ kuviossa B), sitä enemmän jalan jäyk-

kyyttä on mukautettava, jotta vertikaalinen jäykkyys säilyy. (Mukailtu Ferris ym. 1998) 

mahdollistaisi SSC-liikkeelle (venymis-lyhenemis-sykli) tyypillistä esivenytystä voiman kas-

vuineen ja elastisen energian hyödyntämistä lihaksissa ja jänteissä, mikä näkyisi kasvaneissa 

lihasaktiivisuuksissa. (Moritz & Farley 2005.) 

Kerdokin ym. (2002) juoksututkimuksessa 12,5-kertainen pienennys alustan jäykkyydessä vä-

hensi energiankulutusta 12 %. Jalan jäykkyys kasvoi 29 %. Tutkijat olettavat, että energianku-

lutuksen pienentymiseen vaikuttaa pehmeän alustan elastisuus, joka palauttaa mekaanista ener-

giaa kontaktin jälkimmäisellä puolikkaalla. Kerdokin ym. (2002) hypoteesina oli, että pienem-

pään energian kulutukseen vaikuttaisi ainakin osittain myös suorempi polvikulma juostessa 

pehmeällä alustalla (pienempi fleksio), mutta tutkimuksen tulokset eivät tukeneet tätä oletusta. 

Farley ym. (1998) tutkimuksessa havaittiin, että löysimmällä alustalla useiden lihasten aktiivi-

suus on pienempi kontaktin aikana kuin jäykällä alustalla, esimerkiksi soleus (SOL) -26 %, MG 

-22 %, vastus medialis (VM) -70 % ja rectus femoris (RF) -61 % (kuvio 4). Tässä tutkimuksessa 

ei otettu kantaa hyppimisen energiankulutukseen jäykkyydeltään erilaisilla alustoilla. Aikai-

semmassa tutkimuksessa pohdittiin, että hyppimiseen vaadittavan energian määrä olisi pie-

nempi löysillä alustoilla kuin jäykillä alustoilla, koska jalan jäykkyyttä kasvattamalla pystytään 

vähentämään jalkojen tekemää mekaanisen työn määrää ja kasvattamaan alustan tekemää työtä 

(Ferris & Farley 1997).   
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KUVIO 4. Kuuden eri lihaksen EMG-aktiivisuus kahdella eri alustalla (alustojen jäykkyydet: 

”jäykin” 35 000 kN/m ja ”löysin” 22,7 kN/m). A. MG, B. VM, C. SOL, D. RF, E. Tibialis 

anterior, F. Semitendinosus. Kiinteä palkki kontakti jäykällä alustalla, viitoitettu palkki kontakti 

löysimmällä alustalla. (Mukailtu Farley ym. 1998) 

3.3 Vaimentava alusta 

Vaimentavalla alustalla (vaimennus 2073 Ns/m, jäykkyys 13,3 kN/m) COM-liike muuttuu elas-

tiseen alustaan (vaimennus NA, jäykkyys 30,3 kN/m) verrattuna vain 10 %, kun alustan kasaan 

painuminen oli vakioitu alustojen välillä (Moritz & Farley 2003). Myös tutkimuksessa, jossa 

alustan kompressio ja vaimennus muuttuivat (taulukko 1, sivu 10), COM-liike säilyi (ero 6 %, 

p=0,222; Moritz & Farley 2006). Jotta COM-liike säilyisi samana alustan vaimentavasta omi-

naisuudesta huolimatta, on hermolihasjärjestelmän otettava huomioon vaimentavan alustan hi-

taampi kasaan painuminen ja palautuminen (esimerkiksi Moritz & Farley 2003: alustan 6 cm 

kasaan painumiseen kulunut aika elastisella 158 ± 4 ms ja vaimentavalla 199 ± 7 ms) ja energian 

dissipaatio alustaan (kts. kappale 3.1) (Moritz & Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004). Tässä 

kappaleessa tarkastellaan kolmen tutkimuksen tuloksia ihmisen hermolihasjärjestelmän teke-

mistä kompensaatioista vaimentavalla alustalla. Vertailukohtana on kaikissa elastinen alusta. 

Vaimentavalla alustalla hyppimisen eksentrisen ja konsentrisen vaiheen ajoitukset muuttuvat 

verrattuna elastiseen alustaan (kuvio 5) (Moritz & Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004). Kuten 
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kuviosta 5 nähdään, jalkojen suurin kompressio aikaistuu vaimentavalla alustalla. Tämä kom-

pensoi vaimentavan alustan hitaamman kasaan painumisen, jolloin COM on alimmillaan lähes 

samaan aikaan alustasta riippumatta ja COM-kontaktin aikainen laskeutuminen säilyy. (Moritz 

& Farley 2003; 2006.) Vaikka jalkojen kompressioon kuluva aika on lyhyempi vaimentavalla 

kuin elastisella alustalla, ovat nivelten kulmat pienemmät kontaktin konsentriseen vaiheeseen 

siirryttäessä vaimentavalla alustalla (kuvio 6) (Moritz ym. 2004; Moritz & Farley 2006). Tämä 

on seurausta nivelten suuremmasta kulmakiihtyvyydestä fleksion aikana. Nilkkanivelen kulma-

kiihtyvyydeksi mitattiin 348 ± 62 
°

𝑠2
 elastisella alustalla, kun se kaikista vaimentavimmalla alus-

talla oli 882 ± 126 
°

𝑠2
 (p<0,05). Samoin polvinivelen kulmakiihtyvyydet olivat 337 ± 120 

°

𝑠2
 vs. 

1134 ± 106 
°

𝑠2
 (p<0,05) ja lonkkanivelen 128 ± 71 

°

𝑠2
 vs. 571 ± 102 

°

𝑠2
 (p<0,05).  (Moritz ym. 

2004.) 

KUVIO 5. Alustan ominaisuuksista huolimatta, COM on alimmillaan samaan aikaan ja COM-

liike alaspäin on samansuuruinen elastisella (a) ja vaimentavalla (b) alustalla. Tähän vaikuttaa 

jalan aikaistunut suurin kompressio, kun alustan kasaan painuminen hidastuu. Elastisen alustan 

jäykkyys ja vaimennus 30,3 kN/m ja NA, vastaavat vaimentavalla alustalla 13,3 kN/m ja 2073 

Ns/m. (Mukailtu Moritz & Farley 2003)  

Koska kontaktiaika pysyy lähes vakiona (esimerkiksi Moritz & Farley 2003: elastinen alusta 

319 ± 7 ms vs. vaimentavin alusta 334 ± 10 ms, p<0,05), nopeamman fleksion seurauksena 

hypyn konsentriseen vaiheeseen jää enemmän aikaa ja nivelet ojentuvat suoremmaksi (Moritz 

& Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004). Moritz ym. (2004) ja Moritz ja Farley (2006) puhuvat 

netto nivelekstensiosta, jolla he tarkoittavat positiivista nivelen ojentumisen ja koukistumisen 

erotusta kontaktin aikana (kuvio 6). Kuten kuviosta 6 nähdään, vaimentavalla alustalla netto 
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nivelekstensio on selkeästi havaittavissa jokaisessa nivelessä; elastisella alustalla netto nive-

lekstensio on vain noin 2–3 °, kun se vaimentavalla alustalla on noin 8–12 °. Netto nive-

lekstension kasvuun vaimentavalla alustalla vaikuttavat suuremman konsentrisen vaiheen kes-

ton lisäksi suuremmat ekstensionopeudet (nilkka: 62 ± 6 
°

𝑠
 vs. 81 ± 6 

°

𝑠
, p<0,05; polvi: 42 ± 13 

°

𝑠
 vs. 101 ± 10 

°

𝑠
, p<0,05; lonkka: 29 ± 18 

°

𝑠
 vs. 61 ± 13 

°

𝑠
, p<0,05). (Moritz ym. 2004.)  

 

KUVIO 6. Nilkka- (A), polvi- (B) ja lonkka- (C) nivelkulmien muutokset kontaktin aikana 

elastisella (kalusta=30,3 kN/m, vaimennus: NA) ja vaimentavalla alustalla (kalusta=13,3 kN/m, 

vaimennus: 2073 Ns/m) kontaktin aikana. Td kontaktin alku ja To kontaktin loppu (kuva A). 

Kuvassa D on esitetty nettonivelekstensio (°) ja netto jalanojentuminen (cm), jotka suurentuvat 

vaimennuksen kasvaessa. (Mukailtu Moritz ym. 2004) 

Suurempi ekstensio vaimentavalla alustalla johtaa suurempaan positiiviseen työhön (Moritz & 

Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004). Moritzin & Farleyn (2003) tutkimuksessa havaittiin, että 

jalkojen nettotyö kasvoi 24-kertaiseksi vaimentavalla alustalla verrattuna elastiseen alustaan, 

mikä kompensoi alustaan dissipaation takia häviävän energian lähes täydellisesti. Kun tarkas-

tellaan jalan nivelten tekemää työtä, havaitaan nilkkanivelen kompensoivan eniten vaimentavan 

alustan energiahäviötä. Vaimentavalla alustalla (vaimennus 2073 Ns/m, jäykkyys 13,3 kN/m) 



 

17 

 

nilkan tekemä työ on 52 % jalan nettotyöstä, polven ja lonkan osuuksien ollessa 23 % ja 25 %. 

Kaikissa nivelissä positiivisen työn määrä kuitenkin kasvaa vaimentavalla alustalla (nilkka +27 

± 5 J; polvi +23 ± 3 J; lonkka: +20 ± 5 J). Samalla nilkkanivelessä negatiivisen työn määrä 

vähenee (-10 ± 2 J), kun polven ja lonkan hieman kasvavat (kuvio 7). Keskimääräisissä EMG-

aktiivisuuksissa havaitaan kasvua niin reiden kuin säären lihaksissa, mikä vaikuttanee suurem-

paan positiiviseen työhön jalan nivelissä. EMG-aktiivisuudet kasvoivat 69–92 % säären lihak-

sissa ja 262–441 % reiden etuosan lihaksissa kontaktin aikana. Tässä tutkimuksessa alustan 

kasaan painuminen oli vakioitu alustojen välillä. (Moritz ym. 2004.) Kun alustan kasaan painu-

minen muuttuu vaimennuksen lisäksi, jalkojen kompressio suurenee vaimennuksen kasvaessa, 

mikä kompensoi alustan pienemmän kasaan painumisen. Tämä lisää negatiivisen työn määrän 

kaksinkertaiseksi verrattuna elastiseen alustaan. Suurin osa positiivisesta työstä tehdään tässä-

kin tapauksessa nilkkanivelessä (60,1 %), mutta energioiden muuttuminen eksentrisessä ja kon-

sentrisessa vaiheessa olivat kaikissa nivelissä samansuuntaiset ja suuruiset. (Moritz & Farley 

2006.) 

 

KUVIO 7. A. Nivelten tekemä nettotyö. Positiivinen (B) ja negatiivinen (C) työ jalkojen teke-

mästä mekaanisesta työstä hypyn kontaktin aikana. Nilkkanivelessä mitattiin suurimmat posi-

tiiviset ja negatiiviset työt verrattuna muihin jalkojen niveliin. Vaimennuksen kasvaessa työn 

määrän on lisäännyttävä, jotta alustaan häviävä energia saadaan korvattua. (Mukailtu Moritz 

ym. 2004) 
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3.4 Jalan jäykkyyden säätelyyn vaikuttavat tekijät 

Farley ym. (1998) tarkastelivat nivelten kiertojäykkyyksiä ja jalan geometriaa hypittäessä jäyk-

kyydeltään erilaisilla alustoilla. Tarkoituksena oli selvittää, mikä vaikuttaa jalan jäykkyyden 

muutokseen. Kuviosta 8 nähdään nilkka- ja polvinivelten momentti-kulmamuutos -käyrät alus-

tan jäykkyyden vaihtuessa 35 000 kN/m ja 22,7 kN/m välillä. Nilkkanivelen käyristä havaitaan, 

että pienillä alustan jäykkyyksillä käyrä on jyrkempi, ts. nilkkanivelen jäykkyys kasvaa, kun 

alustan jäykkyys pienenee. Nilkkanivelen jäykkyys kasvoi 1,75-kertaiseksi (396,0 Nm/rad vs. 

687,0 Nm/rad, p=0,023). Tämä muutos on seurausta nilkkakulman lähes olemattomasta muu-

toksesta kontaktin eksentrisessä vaiheessa pehmeällä alustalla (kulmamuutos 50 % pienempi 

löysällä alustalla kuin jäykimmällä, p=0,003), kun momentti pieneni vain 19 % (p=0,022). 

Polvi- ja lonkkanivelen kiertojäykkyyksissä ei havaita merkittäviä muutoksia. (Farley ym. 

1998.)  

 

KUVIO 8. Nilkka- (A) ja polvinivelen (B) momentit suhteessa nivelkulman muutoksiin. Nivel-

kulman muutokset edustavat muutosta kontaktin alkuhetken nivelkulmista. Alustojen jäykkyy-

det vas. oik. 35 000 kN/m, 60,9 kN/m, 46,1 kN/m, 29,6 kN/m ja 22,7 kN/m. (Mukailtu Farley 

ym. 1998)  

Kun tarkastellaan jalkojen geometriaa kontaktin alussa, merkittävin muutos on polvinivelessä. 

Polvet ovat kontaktin alussa suoremmassa, kun alustan jäykkyys on pienempi (2,62 rad vs. 2,81 

rad, p<0,001). Tällöin vGRF vipuvarsi polvinivelelle on pienempi pehmeällä alustalla (0,001 

m vs. 0,054 m, p<0,001). Nilkka ja lonkkanivelien kulmissa ei havaita muutosta eri alustojen 

välillä. (Farley ym. 1998.)   
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Tietokonesimulaation tuloksena oli, että nilkkanivelen jäykkyyden kasvaminen 1,75-ker-

taiseksi johti 1,7-kertaiseen kasvuun jalan jäykkyydessä. Polvikulman muutos kontaktin alku-

hetkellä suoremmaksi johtaa jalan jäykkyyden 1,3-kertaiseen kasvuun. Kun tietokonesimulaa-

tiossa otettiin huomioon molemmat havaitut muutokset, kasvoi jalan jäykkyys kaksinker-

taiseksi, kuten hyppimismittauksessa havaittiin. Syiksi nilkkanivelen merkittävään rooliin jalan 

jäykkyyden mukauttamisessa erilaisilla alustoilla pohdittiin sen distaalisinta sijaintia jalan ni-

velistä, horisontaalisinta asentoa (muutos asennossa vaikuttaa nopeasti COM) ja geometriaa 

(suurin vGRF vipuvarsi). (Farley ym. 1998.) 

Aikaisemmissa kappaleissa on tullut esille, miten kontaktiaika, COM-liike ja vertikaalinen 

jäykkyys ovat lähes samoja jäykkyydeltään erilaisilla alustoilla (Farley ym. 1998; Ferris ym. 

1997; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014; Moritz & Farley 2005). Myös vaimentavalla alus-

talla COM-liike lähes säilyy, kun verrataan elastiseen alustaan (Moritz & Farley 2003; Moritz 

& Farley 2006). Ei-vaimentavilla alustoilla (kalusta>15 kN/m; Moritz & Farley 2005) jalka ja 

alusta käyttäytyvät itsenäisesti jousen tavoin (kuvio 9A; jousi-massa-malli) ja muodostavat jou-

sisarjan (mm. Ferris & Farley 1997). Vaimentavalla alustalla jalka-alusta yhdistelmä käyttäytyy 

jousen tavoin, mutta jalka ja alusta eivät itsenäisesti käyttäydy (kuvio 9B, Moritz & Farley 

2003; 2006). Kuviosta 9B nähdään, että jalan pituus on pidempi kontaktin lopussa. Vaimenta-

van alustan epäjousimaiseen käytökseen vaikuttanee sen hitaampi kasaan painuminen ja palau-

tuminen. Moritzin ja Farleyn (2003) mukaan ihmiset kontrolloisivat hyppiessä jalka-alusta -

yhdistelmää, jolla pyritään COM-liikkeen yhdenmukaisuuteen erilaisilla alustoilla, kun hyppi-

mistaajuus on vakioitu. Moritz ja Farley (2003) pohtivat, että tämä strategia saattaisi yksinker-

taistaa liikkumista ja vähentää aktiivisen kontrollin roolia liikkeen säätelyssä. Aikaisemmin jo 

Ferris ym. (1998) pohtivat keskushermoston ohjaavan esimerkiksi COM-liikettä juoksun ai-

kana, koska se pysyy lähes vakiona kontaktiajan kanssa, kun taas nivelten liikkeet ja momentit 

muuttuvat erilaisilla alustoilla.     
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KUVIO 9. Elastisella alustalla (A) alusta ja jalka käyttäytyvät itsenäisesti jousen tavoin. Myös 

niiden yhdistelmä (COM) käyttäytyy kontaktin aikana jousen tavoin. Vaimentavalla alustalla 

(B) alusta ja jalka eivät itsenäisesti käyttäydy jousen tavoin, mutta alusta-jalka-yhdistelmä 

(COM) käyttäytyy. Horisontaaliakselilla muutos edustaa alustalla sen kasaan painumista ja pa-

lautumista. Jalan ja COM muutos edustaa niiden vertikaalista liikettä kontaktin aikana. Nuolet 

näyttävät kontaktin suunnan. Elastisen alustan (A) jäykkyys ja vaimennus 30,3 kN/m ja NA, 

vastaavat vaimentavalla alustalla (B) 13,3 kN/m ja 2073 Ns/m. (Mukailtu Moritz & Farley 

2003) 
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4 ADAPTOITUMINEN UUTEEN ALUSTAAN LIIKKUESSA 

Vaikka edellisessä kappaleessa kerrottiin, että hermolihasjärjestelmän toiminta vaihtelee alus-

tojen ominaisuuksien mukaan, pystytään uuteen alustaan yleensä adaptoitumaan sujuvasti. Eri-

tyisesti, jos kyseessä on tiedostettu alustan vaihtuminen (kappale 4.2). Joissakin tilanteissa edel-

linen alusta (ja/tai toiminta) vaikuttaa vielä liikkumiseen alustojen rajapinnan ylittämisen (ja/tai 

toiminnan) loppumisen jälkeen. Tällöin puhutaan ”aftereffect”-ilmiöstä (kappale 4.1).  

4.1 Aftereffect-ilmiö 

Kun aikaisempi hermolihasjärjestelmän toiminta vaikuttaa vielä varsinaisen toiminnan loput-

tua, puhutaan aftereffect-ilmiöstä. Anstisin (1995) artikkelissa tuodaan esille muutamia afteref-

fect-tilanteita liittyen juoksumatolla liikkumiseen. Kun ihminen on juossut juoksumatolla ja 

maton pysähdyttyä häntä pyydetään juoksemaan paikoillaan, hän saattaa juosta eteenpäin. Yh-

dellä jalalla hyppiessä ilmiö havaitaan vain jalalla, jolla juoksumatolla on tehty työtä. Ihminen 

myös adaptoituu pyörivään liikkeeseen, jonka pysähdyttyä havaitaan ihmisen toiminnassa sel-

laisia liikkeitä, jotka kumoaisivat pyörimisestä aiheutuvat liikkeeseen vaikuttavat voimat 

(Lackner & DiZio 1997).  

Useimmilla on kokemusta trampoliinilla hyppimisestä. Trampoliini on hyvin elastinen alusta 

(jäykkyys 8,9 kN/m; Marquez ym. 2010). Kun trampoliinilta tullaan pois ja yritetään hyppiä 

kovalla alustalla, useimmat kokevat, ettei hyppäämisestä tule mitään. Marquez ym. (2010) tut-

kivat tätä ilmiötä. Tutkimuksessa oli kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa hypittiin trampoliinilla 

yhden minuutin ajan, jonka jälkeen voimalevyllä tehtiin yhteensä kuusi kevennyshyppyä (CMJ) 

30 sekunnin välein (kuvio 10). Tutkimuksessa havaittiin trampoliinilla hyppimisen jälkeen ke-

vennyshypyn korkeuden pienenevän (p<0,01, kuvio 10B) sekä jalan jäykkyyden kasvavan 

(p<0,01, kuvio 10A) verrattuna kontrollihyppyyn ennen trampoliinilla hyppimistä. Peak vGRF 

ei havaittu eroja hyppyjen välillä (kuvio 10C). Nämä muutokset hävisivät jo toisessa kevennys-

hypyssä. Minuutin voimalevyllä hyppimisen jälkeen tehdyissä kevennyshypyissä ei havaittu 

eroja kontrollihyppyyn. Tutkittavat aliarvioivat trampoliinilla hyppimisen jälkeen kevennyshy-

pyn korkeuden (p<0,05, kuvio 10D). Toisessa osassa tutkimusasetelman toistaminen kahdeksan 
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kertaa (vain yksi CMJ trampoliinilla hyppimisen jälkeen) ei tuottanut merkitsevää eroa hyppi-

misen jälkeen tehtyjen CMJ hyppykorkeuksien tai jalan jäykkyyksien välillä, vaikka pientä op-

pimisvaikutusta havaittiin. 

 

KUVIO 10. Jalan jäykkyys (A), hyppykorkeus (B), suurin vGRF (C) ja arvioidun hypyn kor-

keuden (EH) suhde todellisen hypyn korkeuteen (RH) (D) jäykällä (voimalevy) ja elastisella 

(trampoliini) alustalla hyppimisen jälkeisessä (POST) CMJ. Jäykällä ja elastisella alustalla hy-

pittiin yksi (1) minuutti (kuviossa esitetty harmaalla vertikaalisella palkilla), jota edelsi (PRE) 

kontrolli CMJ. Kevennyshyppyjä tehtiin yhteensä kuusi (6) 30 s:n välein ja ne on numeroitu 

vaaka-akseliin. *p<0,05 ja **p<0,01; tilastollisesti merkitsevä ero kontrollihyppyyn tai elasti-

sella alustalla hyppimisen jälkeisissä CMJ:ssä. #p<0,05 tilastollisesti merkitsevä ero jäykän ja 

elastisen alustan välillä minuutin hyppimisen jälkeen. (Mukailtu Marquez ym. 2010)  

Nämä edellä esitetyt tutkimukset osoittavat, että ihminen voi adaptoitua tiettyyn alustaan/tilaan, 

ja tämä adaptoituminen saattaa näkyä uudessa toiminnassa. Marquez ym. (2010) tutkimus kui-
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tenkin osoittaa, että ihminen pystyy hyvin nopeasti reagoimaan väärään oletukseen uudesta toi-

minnasta ja muuttamaan sisäisen mallin uudesta toiminnasta käyttäen hyödyksi sensorista pa-

lautejärjestelmää. 

4.2 Tiedostettu alustan vaihtuminen 

Tässä kappaleessa käydään tarkemmin läpi kahden tutkimuksen tuloksia tiedostetusta alustan 

vaihtumisesta, joissa on tutkittu ihmisillä jalan jäykkyyttä alustan vaihtuessa syklisessä ja jat-

kuvassa liikkeessä. Ferrisin ym. (1999) tutkimus on tehty juosten ja Moritzin ja Farleyn (2004) 

tutkimus hyppien. Jälkimmäisessä näistä on käsitelty myös tiedostamatonta alustan vaihtumista 

(kappale 4.3). Nämä kaksi tutkimusta ovat ainoat tiedossa olevat tutkimuksen, joissa on tutkittu 

tiedostettua alustan vaihtumista ihmisillä, ja tarkastelun kohteena on ollut jalan jäykkyys.  

Kuviossa 11 on havainnollistettu Ferris ym. (1999) tutkimuksesta, miten juoksussa alustan 

muuttuminen pehmeästä (jäykkyys 21,3 kN/m) kovaan (jäykkyys 533 kN/m) vaikutti COM-

liikkeeseen. Kuviosta 11 havaitaan, että pehmeämmän alustan huomattavasti suuremmasta 

alustan kasaan painumisesta (pehmeä: 5,9 ± 0,3 cm vs. kova: 0,23 ± 0,01cm, p < 0,05) huoli-

matta, ei COM-liikkeessä havaita mitään muutosta kahden askelsyklin aikana. Tämä tulos 

osoittaa, että juoksijat pystyvät mukauttamaan jalan jäykkyyden heti ensimmäisellä askeleella, 

kun liikutaan pehmeältä alustalta kovalle. Siirtyminen kovalta alustalta pehmeälle tapahtuu 

myös heti ensimmäisellä askeleella. Ferris ym. (1999) kuitenkin havaitsivat tutkittaessa vii-

meistä askelta kovalla alustalla, että juoksijat pyrkivät hieman mukauttamaan jalan jäykkyyttä 

suuremmaksi jo ennen varsinaista alustan vaihtumista, mitä ei havaittu alustan vaihtuessa peh-

meästä kovaksi. Jalan jäykkyys oli jatkuvasti kovalla alustalla 7,1 ± 0,9 kN/m, viimeisellä as-

keleella kovalla alustalla 8,3 ± 1,1 kN/m ja ensimmäisellä kontaktilla pehmeällä alustalla 10,0 

± 1,5 kN/m. 

Tutkimuksen yhteydessä suoritetun tietokonesimulaation perusteella jalan jäykkyyden muuttu-

mattomuus alustan vaihdon yhteydessä johtaisi COM:n asymmetriaan ja horisontaalisen no-

peuden muutokseen (kuvio 12). Tietokonesimulaation mukaan horisontaalinen etenemisnopeus 

askelkontaktin aikana hidastuisi (-15 %) siirryttäessä pehmeältä kovalle alustalle, koska paino-
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piste nousee korkeammalle (kuvio 12A) (kineettinen energia pienenee, potentiaalienergia kas-

vaa), mikä on seurausta liian suuresta jalan jäykkyydestä suhteessa alustan vaatimuksiin. Ko-

valta alustalta siirryttäessä pehmeälle alustalle kineettinen energia kasvaa potentiaalienergian 

kustannuksella jalan jäykkyyden ollessa liian pieni suhteessa alustan vaatimuksiin, jolloin ho-

risontaalinen nopeus askelkontaktin aikana kasvaa 12 % (kuvio 12B). (Ferris ym. 1999.)    

 

KUVIO 11. COM-liike alustan vaihtuessa pehmeästä kovaksi. Vaikka alustan kasaan painumi-

nen pienenee lähes 6 cm (kuvion alaosa), ei COM-liikkeessä havaita mitään muutosta. (Mu-

kailtu Ferris ym. 1999) 

 

KUVIO 12. Jousi-massa-mallin käyttäytyminen, kun jalan jäykkyys ei muutu alustan jäykkyy-

den kasvaessa (A) ja pienentyessä (B). (Mukailtu Ferris ym. 1999)  

Moritzin ja Farleyn (2004) tutkimuksessa verrattiin tiedostettua alustan vaihtumista tiedosta-

mattomaan. Vaihto tapahtui ainoastaan yhden kontaktin ajaksi pehmeästä alustasta kovaksi 
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(jäykkyydet 27 kN/m ja 411 kN/m). Kuviossa 13 on havainnollistettu COM-liikkeen, polvi-

nivelen ja VM -lihaksen käyttäytyminen tiedostamattomassa ja tiedostetussa alustan vaihdossa. 

Kuvioihin on tähdellä* merkitty kohta, jossa kovan alustan hyppy lähtee eroamaan keskimää-

räisestä hypystä pehmeällä alustalla. Tiedostetussa alustan vaihdossa (kuvio 13D, E, F) on ha-

vaittavissa selvää ennakointia; hyppy kovalle alustalle eroaa pehmeän alustan keskimääräisestä 

jo ennen kontaktia ilmalennon aikana. Alustan vaihtumiseen myös valmistaudutaan viimeisessä 

hypyssä pehmeällä alustalla. Tästä kertoo lentoajan kasvaminen yli 20 ms jatkuvan pehmeän 

alustan arvoihin (135 ± 6 ms vs. 157 ± 6 ms, p<0,05), jolloin lentokorkeus ennen kovaa alustaa 

kasvaa 50 % (2,2 ± 0,2 cm vs. 3,3 ± 0,4 cm, p<0,05). Tiedostamattomassa alustan vaihdossa 

ero pehmeän alustan arvoihin tulee vasta kontaktin jälkeen (kuvio 13A, B ja C). Tiedostomat-

tomaan alustan vaihtumiseen liittyviä yksityiskohtia käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.3.  

 

KUVIO 13. Kun alusta vaihtuu pehmeästä (jäykkyys 27 kN/m) kovaksi (jäykkyys 411 kN/m), 

ihminen mukautuu hyppiessä alustan vaihtumiseen jo ennen kontaktia (musta vertikaalinen 

viiva), kun alustan vaihtuminen on tiedostettu (D-F). Kuvaan on tähdellä* merkitty kohta, jossa 

painopisteen liike (COM, A ja D), polvikulma (B ja E) ja VM-lihaksen EMG (C ja F) lähtevät 

eroamaan jatkuvasti pehmeän alustan keskimääräisistä arvoista tiedostetussa (D-F) ja tiedosto-

mattomassa (A-C) alustan vaihtumisessa. (Mukailtu Moritz & Farley 2004) 

Moritzin ja Farleyn (2004) tutkimuksessa alustan vaihtoon ei kuitenkaan adaptoiduttu täysin 

ensimmäisellä kontaktilla. Esimerkiksi jalan jäykkyys (kuvio 14A) ei pienene jatkuvan kovan 

alustan tasolle ensimmäisellä kontaktilla, mikä näkyy mm. jalan maksimaalisessa kompressi-

ossa. Jalan maksimaalinen kompressio oli ensimmäisessä kontaktissa kovalla alustalla 8,8 ± 0,3 

cm (p<0,05 jatkuvasti pehmeään alustaan), kun se jatkuvasti kovalla alustalla on 11,0 ± 0,3 cm 
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(p<0,05 jatkuvasti pehmeään alustaan) ja jatkuvasti pehmeällä alustalla 5,8 ± 0,2 cm. Myös 

polven fleksiot kontaktin aikana olivat vastaavasti 14 ± 2 ° (p<0,05 jatkuvasti pehmeään alus-

taan), 21 ± 1 ° (p<0,05 jatkuvasti pehmeään alustaan) ja 6 ± 2 °. Tässä tutkimuksessa ei tehty 

kuin yksi hyppy kovalla alustalla, minkä jälkeen alusta vaihtui jälleen pehmeäksi. Näin ollen ei 

ole tietoa, kuinka pian hyppyjen jatkuessa jalkojen mekaniikka vastaisi jatkuvan kovan alustan 

arvoja.  

 

KUVIO 14. Jalan jäykkyys (A), COM-liike alaspäin kontaktin aikana (B) ja vertikaalinen jäyk-

kyys (C) jatkuvasti pehmeällä alustalla (1), alustan vaihtuessa tiedostamattomasti kovaksi (2), 

alustan vaihtuessa tiedostetusti kovaksi (3) ja jatkuvasti kovalla alustalla (4). *p<0,05 merkit-

sevyys jatkuvasti pehmeä alustaan. (Mukailtu Moritz & Farley 2004) 

4.3 Tiedostamaton alustan vaihtuminen 

Kuviosta 13 nähdään, että tiedostamattomassa alustan vaihtumisessa COM-liike (13A), polvi-

kulma (13B) ja VM EMG-aktiivisuus (13C) erosivat pehmeällä alustalla mitatuista vasta ko-

valle alustalle tapahtuneen kontaktin jälkeen. Kuvioista 13B ja 13C nähdään myös, että polvi-

nivelen muutos tapahtui aikaisemmin (52 ± 20 ms) kontaktin jälkeen kuin EMG-muutos (68-

188 ms kontaktin jälkeen riippuen lihaksesta). Hetkellisen jalan jäykkyyden ero tapahtui 52 ± 

11 ms kontaktin jälkeen. Tämä viittaisi siihen, että passiiviset mekanismit vaikuttavat jalan 
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jäykkyyden mukautumiseen, kun ennakointia ei pystytä hyödyntämään tiedostamattomassa 

alustanvaihtumisessa. (Moritz & Farley 2004.) Van der Krogt ym. (2009) pohtivat simulaatio-

tutkimuksen avulla mekanismeja jalan jäykkyyden mukautumiseen, kun alustan vaihtuminen 

on tiedostamaton. Tämän tutkimuksen perusteella neuraalisia mekanismeja ei vaadita alustaan 

adaptoitumiseen. Pohdinnan tuloksena oli, että passiivinen mekanismi, joka vaikuttaa jalan 

jäykkyyden muuttumiseen oikeaan suuntaan yllättävän alustanvaihdon seurauksena on nivelten 

liike kontaktin jälkeen, mikä vaikuttaa nivelten jäykkyyksiin lihasmekaniikan kautta. Nivel-

jäykkyyksien merkitystä jalan jäykkyyden mukauttamiseen on käsitelty kappaleissa 2.3 ja 3.4.  
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5 MITEN KUORMITUS VAIKUTTAA JALAN JÄYKKYYTEEN? 

Pikainen tutkimuskatsaus jalan jäykkyydestä väsytyksen yhteydessä antaisi viitteitä siitä, että 

jalan jäykkyys pienenee, kun väsytys suoritetaan uupumukseen asti (Dutto & Smith 2002; Four-

het ym. 2015; Haves & Caplan 2014; Horita ym. 2000b; Kuitunen ym. 2007; Rabita ym. 2011; 

Rabita ym. 2013). Tutkimukset, joissa jalan jäykkyys on kasvanut, ei kuormitustehoa olla va-

kioitu esimerkiksi hapenottokykyyn, vaan kuormituksen juoksunopeus on ollut omavalintainen 

(Dagache ym. 2013; Girard ym. 2013; Morin ym. 2011a). Muutamassa tutkimuksessa ei ole 

havaittu muutosta jalan jäykkyydessä (Girard ym. 2017; Morin ym. 2011b; Slawinski ym. 

2008). Horitan. ym. (2000b) tutkimuksessa selvitettiin, miten jalan jäykkyys muuttuu uuvutta-

van väsytyksen edetessä. Tutkimus toteutettiin pudotuskelkassa ja jalan jäykkyyden määrityk-

sessä käytettiin aikariippuvaista jäykkyystarkastelua. Tuloksissa havaittiin, että 70 % intensi-

teetillä tehty väsytys aiheutti jarrutusvaiheen lopussa mitatun jalan jäykkyyden noin 10 % pie-

nentymisen, kun 60 % väsytyksestä oli takana. Tämä noin 10 % pienentyminen on kuitenkin 

havaittavissa jo väsytyksen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kun tutkittavat eivät enää kyen-

neet ylläpitämään haluttua intensiteettiä, jalan jäykkyys jarrutusvaiheen lopussa oli pienentynyt 

noin 35 %. Tämä jalan jäykkyyden pienentyminen havaittiin olevan yhteydessä vGRF pienen-

tymiseen jarruvaiheen lopussa (r=0,74, p<0,05), mikä viittaa voiman tuoton heikentymiseen 

jarrutusvaiheessa. (Horita ym. 2000b.)  

Tutkimukset, joissa jalan jäykkyys on pienentynyt uuvuttavan kuormituksen jälkeen, on ha-

vaittu muutoksia erityisesti lihasten esiaktiivisuuksissa ja eksentrisen vaiheen lihasaktiivisuuk-

sissa (mm. Kuitunen ym. 2007; Rabita ym. 2013). Mm. Horitan (2000, 65) väitöstutkimuksen 

yksi johtopäätöksistä oli, että uuvuttava hyppimiskuormitus aiheuttaa muutosta spesifisesti 

juuri kontaktin eksentrisessä vaiheessa.  

Kappaleessa 2.3 tuotiin esille, miten jalan jäykkyyden mukautumiseen vaikuttaa erityisesti nilk-

kanivelen toiminta. Nilkkanivelen ja pohjelihasten toiminnan on havaittu muuttuvan väsytyk-

sen yhteydessä (mm. Horita ym. 2000a; Rabita ym. 2013) ja sillä on tutkimusten mukaan vai-

kutusta jalan jäykkyyteen (mm. Kuitunen ym. 2007). Nilkkanivelen liikelaajuuden (ROM) kon-

taktin eksentrisen vaiheen aikana on havaittu pienentyvän (52 ± 5 ° → 46 ± 8 °, p<0,001, Horita 

ym. 2000a). Rabita ym. (2013) havaitsivat, että nilkan ojentajalihasten esiaktiivisuudet (MG: -
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10,5 %, p<0,05; LG: -8,7 %, p<0,05) ja kontaktin eksentrisen vaiheen aktiivisuudet (MG: -13,1 

%, p<0,05; LG: -8,2 %, p<0,05; SOL: -6,2 %, p<0,05) pienenivät, kun taas polven ojentajali-

haksissa (VL, VM) ei havaittu muutoksia. Tämän ajateltiin olevan yhteydessä pienentyneeseen 

peak vGRF, joka johtaa jalan jäykkyyden pienentymiseen. (Rabita ym. 2013.) Tämä pienenty-

nyt peak vGRF on havaittu monissa jalan jäykkyys -tutkimuksissa väsytyksen seurauksena 

(mm. Degache ym. 2013; Dutto & Smith 2002; Girard ym. 2013; Horita ym. 2000a; Kuitunen 

ym. 2007; Morin ym. 2011a; Morin ym. 2011b; Rabita ym. 2011). Rabita ym. (2013) tutkimuk-

sessa suurimmat EMG-muutokset havaittiin MG-lihaksessa. Kuitusen (2010, 50) väitöstutki-

muksessa pohditaan myös, että MG-lihaksen toiminta saattaa olla viivästyttämässä uupumusta. 

Muista pohkeen lihaksista SOLn eksentrisen ja konsentrisen vaiheen EMG-suhteen (eksentri-

nen EMG / konsentrinen EMG) on havaittu olevan yhteydessä jalan jäykkyyteen väsytyksen 

lopussa (r=0,81, p<0,05) (Kuitunen ym. 2007). Myös MG-lihaksella tämä suhde on yhteydessä 

jalan jäykkyyteen (r=0,98, p<0,001). (Kuitunen ym. 2007.) Nilkkanivelen jäykkyyden on mi-

tattu pienentyvän 22 ± 8 % (p<0,05) väsytyksessä. Tämä jäykkyyden muutos on yhteydessä 

pohkeen lihasten (SOL ja GA) esiaktiivisuuden pienentymiseen (r=0,92, p<0,05). (Kuitunen 

ym. 2002.)   

Uuvuttavissa väsytystutkimuksissa, joissa väsytys on aiheutettu pudotuskelkassa, on havaittu 

polven ojentajalihasten aktiivisuuksissa muutoksia (mm. Horita ym. 2000a; Kuitunen ym. 

2002). Kuitusen ym. (2002) tutkimuksessa havaittiin, että polvinivelen jäykkyys pieneni 29 ± 

13 % (p<0,05). Tämä polven niveljäykkyyden muutos on yhteydessä VL-lihaksen esiaktiivi-

suuden pienenemiseen (korrelaatio 0,91, p<0,05). Myös Horita ym. (2000a) tutkimuksessa ha-

vaittiin polven ojentajalihasten esiaktiivisuuden pienentyminen (VL -22 %, VM -34 %, 

p<0,001). Kontaktin aikana polven ojentajalihasten aktiivisuudet taas kasvoivat (eksentrinen 

vaihe: VL +26 %, VM +18, p<0,001; konsentrinen vaihe: VL +18 %, p<0,001). Polvinivelen 

ROM havaittiin kasvavan eksentrisessä vaiheessa (68 ± 12 ° → 74 ± 9 °, p<0,001), mitä pidem-

mälle väsytys jatkui. Eksentrisen vaiheen lopussa polvinivelen kulma oli merkittävästi pie-

nempi kuormituksen loppuvaiheessa kuin alussa (75 ± 15 ° → 61 ± 11 °, p<0,001). (Horita ym. 

2000a.)    
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6 TUTKIMUSONGELMAT 

Jalan jäykkyys mukautuu niin liikkeen vaatimusten kuin alustan mukaan. Tutkimuksissa on 

havaittu esimerkiksi, että jalan jäykkyys saattaa muuttua väsytyksen seurauksena (mm. Dutto 

& Smith 2002; Horita ym. 2000b; Rabita ym. 2011; 2013; kappale 5) ja alustan jäykkyyden 

kasvaessa jalan jäykkyyden on havaittu pienentyvän (mm. Farley ym. 1998; Ferris & Farley 

1997; Ferris ym. 1998; kappale 3.2). Alustan vaihtuessa kesken juoksun on havaittu, että ihmi-

nen adaptoituu uuteen, jäykkyydeltään erilaiseen alustaan heti ensimmäisellä askeleella (Ferris 

ym. 1999). Ferris ym. (1999) tutkimuksessa tutkittaville ei kuitenkaan ollut aiheutettu lihasvä-

symystä ennen alustan vaihtumista. Tiedossa ei muutenkaan ole tutkimuksia, joissa olisi tarkas-

teltu, miten lihasväsymys vaikuttaa jalan jäykkyyden mukautumiseen alustan ominaisuuksien 

muuttuessa.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia adaptoituuko hermolihasjärjestelmä alustan vaihtu-

miseen yhtä nopeasti ennen ja jälkeen väsytysprotokollan. Tutkimus suoritetaan pudotuskel-

kassa hyppimällä. Alustan vaihtuminen on tiedostettu vaihtuminen kovasta pehmeäksi. Alustan 

vaihtuminen muuttaa myös hyppimisalustan korkeutta. Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia 

tutkimuskysymyksiä: 

1. Miten jalan jäykkyys ja vertikaalinen jäykkyys muuttuvat alustan vaihtuessa kovasta 

pehmeäksi ennen väsytystä? 

Hypoteesi 1: Alustan vaihtuessa kovasta pehmeäksi jalan jäykkyys kasvaa ja vertikaa-

linen jäykkyys ei muutu (Farley ym. 1998; Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Ker-

dok ym. 2002; Marquez ym. 2014). 

 

2. Onko submaksimaalisella väsytyksellä vaikutusta jalan jäykkyyteen eri alustoilla? 

Hypoteesi 2: Submaksimaalinen väsytys pienentää jalan jäykkyyttä: Pudotuskelkassa 

tehtävän väsytyskuormituksen on havaittu pienentävän jalan jäykkyyttä jo aikaisessa 

vaiheessa uuvuttavaa väsytystä (Horita ym. 2000b).  
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3. Adaptoituuko jalan jäykkyys alustan vaihtumiseen yhtä nopeasti ennen ja jälkeen sub-

maksimaalisen väsytyksen? 

Hypoteesi 3: Jalan jäykkyys adaptoituu yhtä nopeasti ennen ja jälkeen submaksimaali-

sen väsytyksen alustan vaihtumiseen: Jalan jäykkyyden mukautumiseen erilaisiin alus-

toihin ja alustan vaihtumiseen on havaittu vaikuttavan lukuisat eri tekijät. Näitä ovat 

mm. nivelten kiertojäykkyydet, jalan geometria sekä passiiviset mekanismit (mm. Far-

ley ym. 1998; Moritz & Farley 2004; van der Krogt ym. 2009). Lisäksi väsytyksen on 

havaittu muuttavan jalan jäykkyyden kontrolloimisstrategiaa (mm. Padua ym. 2006). 

Tiedossa ei kuitenkaan ole tutkimusta, joka antaisi viitteitä siitä, että väsytyksen seu-

rauksena jokin jalan jäykkyyteen vaikuttava tekijä tai kontrolloimisstrategia viivästyt-

täisi adaptaatiota väsyneenä. 



 

32 

 

7 MENETELMÄT 

Tutkittavat. Tutkimukseen osallistui vapaaehtoisesti yhteensä seitsemän (7) tutkittavaa. Heistä 

kolme (3) oli miehiä ja neljä (4) naisia. Tutkittavien keski-ikä oli 25 ± 2,8 vuotta ja keskipituus 

171,7 ± 4,5 cm. Tutkittaville oli informoitu tutkimuksen sisällöstä ennen mittauksia. Tutkitta-

villa oli oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman syytä milloin tahansa. Kaikki 

koehenkilöt olivat fyysisesti aktiivisia ja perusterveitä. Heillä ei ole ollut viimeisen vuoden ai-

kana tuki- ja liikuntaelimistön vammoja tai sairauksia. Tutkittavat käyttivät mittauksissa omia 

kenkiään. Tutkimuksella on Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan puoltava lausunto.  

7.1 Tutkimusasetelma 

Tutkimus suoritettiin pudotuskelkalla (kuvio 15A). Pudotuskelkka on rakennettu Jyväskylän 

yliopistossa. Ensimmäiset pudotuskelkalla tehdyt tutkimukset ovat 1980-luvulta (mm. Aura & 

Komi 1986; Komi ym. 1987). Kelkan kulmana käytettiin 22,5 °. Tutkimuksen kovana alustana 

toimi pudotuskelkan voimalevy (kalusta=35 000 kN/m; Ferris & Farley 1997), joka oli asetettu 

kohtisuoraan kelkan liikkeeseen nähden. Voimalevy mittasi ainoastaan vertikaalista GRF (ver-

tikaalinen suunta on yhdensuuntainen kelkan liikesuunnan kanssa). Pehmeänä alustana toimi 

 

KUVIO 15. A) Pudotuskelkka. Nuolilla esitetty kelkan liikesuunnat. Ponnistus tapahtui voima-

levyltä, joka on kohtisuorassa kelkan liikkeeseen nähden. Kelkan kulma oli 22,5 °. B. Pehmeänä 

alustana toimi jumppamatoista koottu pehmuste (1), joka asetettiin kiskoja (2) pitkin voimale-

vyn päälle.  

A B 
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neljästä Airex Coronella - voimistelualustasta (Airex AG, Sins, Sveitsi) koottu pehmuste, jonka 

paksuus oli maksimissaan noin 7 cm (kuvio 15B). Pehmeän alustan jäykkyyden määrityksestä 

on kerrottu kappaleessa 7.3. Alustan vaihdossa pehmuste asetettiin voimalevyn päälle kiskoja 

pitkin. Pudotuskelkan tuolin takaosassa on pulssianturi, jolla saatiin hetkellistä tietoa kelkan 

liikkeestä.   

Mittaukset koostuivat neljästä osasta: esitestit, alkumittaus, väsytys ja loppumittaus. Ennen 

näitä tutkittavat verryttelivät polkupyöräergometrillä 5–10 minuuttia. Tämän jälkeen he saivat 

rauhassa tutustua pudotuskelkassa hyppimiseen ja alustan vaihtumiseen.  

Esitestit sisälsivät kaksi testiä: maksimaalisen hyppykorkeuden määrityksen (M-SSC) ja mak-

simaalisen jalkojen ojennusvoiman (MVC) mittauksen. Lisäksi määritettiin hyppimistaajuus 

alku- ja loppumittaukseen. M-SSC suoritettiin tekemällä kolme hyppyä kasvavalla intensitee-

tillä yhtä mittaa (Edwars ym. 2014). Kolmas hyppy oli maksimaalinen. Tutkittaville ohjeistet-

tiin, että jos kolmas hyppy ei tuntunut onnistuneelta, hän sai tehdä neljännen hypyn. M-SSC 

suoritettiin 2–3 kertaa. MVC mitattiin isometrisellä jalkadynamometrillä. Polvikulmaksi ase-

tettiin 130 ° käyttäen apuna goniometriä. Jalkojen paikat vakioitiin merkkiteipillä jalkadyna-

mometrin voimalevyyn. Tutkittavia ohjeistettiin tuottamaan isometrinen maksimivoima mah-

dollisimman nopeasti. Testi suoritettiin 2–3 kertaa.  

Hyppimistaajuuden määrityksessä tutkittavia ohjeistettiin sanallisesti hyppimään 60 % korkeu-

delle M-SSC:stä. Tavoitteena oli kolme peräkkäistä onnistunutta hyppyä. Näiden kolmen hy-

pyn perusteella määritettiin hyppimistaajuus, jonka tahtiin hyppimistä tutkittavat saivat harjoi-

tella. Hyppimistaajuutta käytettiin alku- ja loppumittauksessa. Määritetty hyppimistaajuus oli 

keskimäärin 40,3 ± 2,8 hyppyä/min (todellisuus, katso kappale 8.1). Hyppiminen taajuuden 

tahtiin tapahtui metronomin avulla. Tutkittavat seurasivat katseellaan tietokoneen ruudussa nä-

kyvää metronomia. Pudotuskelkan pitämän äänen takia tutkittavat eivät kuulleet metronomin 

ääntä.  

Alkumittaus (nimetty PRE-mittaus): Tutkittavia ohjeistettiin hyppimään metronomin tahtiin ja 

tekemään mahdollisimman nopea kontakti. Alkumittauksessa tutkittavat suorittivat seitsemän 

(7) hyppyä kovalla alustalla. Seitsemännettä kontaktia seuranneen lentovaiheen aikana alusta 
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vaihdettiin pehmeään, jolla suoritettiin seuraavat seitsemän (7) hyppyä. Heti tämän jälkeen teh-

tiin yksi M-SSC -mittaus kovalla alustalla. Yhden (1) minuutin kuluttua tehtiin MVC-mittaus. 

Loppumittaus (nimetty POST-mittaus) suoritettiin samoin kuin alkumittaus.  

Väsytysprotokolla: Väsytysprotokollassa käytettiin hyväksi Borgin 20-asteista RPE-asteikkoa 

(engl. rated perceived exertion) (Borg 1982). Tutkittavat hyppivät intensiteetillä 60–70 % M-

SSC, joka pyrittiin ylläpitämään. Hyppimisen aikana tutkittaville annettiin sanallista palautetta 

hyppyjen korkeudesta. Kun tutkittavien kokema kuormituksen rasittavuus oli 13 (”hieman ra-

sittava”) RPE-asteikolla, tutkittavat lopettivat hyppimisen omatoimisesti. Tutkittavia ohjeistet-

tiin pyrkimään tunteeseen, jossa pitää lisätä yritystä, jotta hyppykorkeus säilyisi. Väsytyksen 

kesto oli keskimäärin 95 ± 41 s.  

7.2 Datan keräys 

Pudotuskelkan (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Suomi) pulssianturin (Leine & Linde AB, 

Strängnäsin kunta, Ruotsi) ja voimalevyn (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Suomi) mittaamat 

signaalit vahvistettiin ja siirrettiin tietokoneelle, jossa ne kerättiin Signal 4.10-ohjelmalla (CED, 

Cambridge, Iso-Britannia). MVC:n mittauksessa käytetyn jalkadynamometrin (Jyväskylän yli-

opisto, Jyväskylä, Suomi) data siirrettiin samaan ohjelmaan vahvistimen kautta. Alku- ja lop-

pumittauksen data exportattiin tekstitiedostoksi ja siirrettiin Excel2016-ohjelmaan (Microsoft, 

Washington, USA) analysointia varten. Keräystaajuus oli 1000 Hz.  

2D-liikeanalyysissä käytettiin Sony RX10 II -videokameraa (Sony Corporation, Tokio, Japani). 

Kamera asetettiin kohtisuoraan pudotuskelkkaan nähden. Kuvanopeutena käytettiin 100 pps. 

Valotusaika oli 1/1250. Kameraa ohjattiin Sonyn Imaging Edge Mobile -puhelinapplikaatiolla 

(Sony Corporation, Tokio, Japani). Kamera oli yhdistetty wifi-yhteydellä puhelimeen. Lii-

keanalyysissä kameran ja voimadatan synkronoimisessa käytettiin valopulssia, joka paloi kon-

taktien aikana. Markkereina käytettiin 1 x 1 cm kokoisia heijastinteippipaloja. Pisteinä olivat 

viidennen metatarsalin nivel, lateraalinen kehräsluu, polvinivel ja iso sarvennoinen. Markkerit 

sijoitettiin kehon oikealle puolelle.  
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7.3 Analyysit 

Pehmeän alustan jäykkyys määritettiin tutkimalla eri massojen aiheuttama alustan kasaan pai-

numinen (Ferris & Farley 1997). Käytetyt massat olivat 10 kg, 15 kg, 20 kg ja 25 kg. Kuviossa 

16 on esitetty alustan painuminen suhteessa käytettyyn painoon (N). Alustan jäykkyys on suo-

ran kulmakerroin (26,398 kN/m). Alustan vaimennusta ei määritetty, mutta alustan oletettiin 

olevan vaimentava (kts. kappale 3.1).  

 

KUVIO 16. Alustan jäykkyyden määritys. Kuvassa on esitetty pisteisiin sovitettu suora, jonka 

kulmakerroin on pehmeän alustan jäykkyys.  

Kelkan paikkadatan ja vGRF:n analysointi. Alku- ja loppumittauksesta analysoitiin kolme hyp-

pyä kovalla alustalla ja kolme hyppyä pehmeällä alustalla. Näiden kolmen hypyn keskiarvoa 

käytettiin kuvaamaan kovalla ja pehmeällä alustalla hyppimistä (nimetty kova ka. ja pehmeä 

ka.). Analysoidut hypyt valittiin hyppyjen nro. 3-6/alusta joukosta kontaktin jälkeisen hyppy-

korkeuden perusteella, niin että korkeimman ja matalimman hypyn välinen ero oli pienin. Hyp-

pykorkeudet erosivat toisistaan keskimäärin 2,14 ± 1,29 %. Keskiarvostuksiin otetuista hy-

pyistä 27,4 % oli hyppy nro. 3, 27,4 % hyppy nro. 4, 25,0 % hyppy nro. 5 ja 20,2 % hyppy nro. 

6. Jokaiselta tutkittavalta analysoitiin lisäksi pehmeällä alustalla hypyt nro. 1 ja 2 (nimetty peh-

meä 1 ja pehmeä 2).  
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Kuviossa 17 on esitetty kelkan paikkadatasta ja vGRF:n datasta analysoidut muuttujat. Kontakti 

määritettiin vGRF:n avulla. COM-alas kontakti määritettiin kelkan paikkadatan avulla vähen-

tämällä kontaktin alun paikasta minimiarvo. Kontakti jaettiin jarrutus- ja työntövaiheeseen kel-

kan paikkadatan minimikohdasta (Kuitunen ym. 2007). Jarrutusvaiheen lopusta määritettiin 

vGRF (Kuitunen ym. 2007) 1 N tarkkuudella. COM-ylös lento määritettiin kelkan paikkadatan 

avulla vähentämällä hypyn lentovaiheen maksimiarvosta kontaktin lopun kelkan paikka-arvo. 

Kaikki kelkan paikkadatasta saadut arvot on määritetty 0,001 m:n tarkkuudella.  

 

KUVIO 17. Kelkan paikkadatan ja vGRF:n analysointi. Datan taajuus on kuvassa 200 Hz. Vaa-

kasuorilla harmailla viivoilla on esitetty kelkan kontaktin aikainen minimi- ja lentovaiheen ai-

kainen maksimiarvo. Pystysuorilla harmailla viivoilla on esitetty vas. oik. kontaktin alku, kel-

kan paikkadatan minimiarvo ja kontaktin loppu. Kelkan alin piste jakaa kontaktin jarrutus- ja 

työntövaiheeseen.   

Analyyseissä käytettiin mitatun vGRF:n sijasta tämän 0,5-kertaista arvoa, jolloin jousi-massa-

mallin arvot kuvaavat ainoastaan yhden jalan arvoja. vGRF:n oletettiin syntyvän tasavertaisesti 

kahden jalan törmäyksestä, jolloin 0,5-kertainen arvo kuvaa yhden jalan aiheuttamaa voimaa 

mitatusta vGRF:sta. Alusta painui kasaan erikseen molempien jalkojen alla, joten mitattu vGRF 

ei kuvaisi oikein molempien jalkojen aiheuttamaa alustan kasaan painumista. Alustan kasaan 
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painuminen yhden jalan alla laskettiin jakamalla 0,5-kertainen vGRF määritetyllä alustan jäyk-

kyydellä (kuvio 16) (Ferris & Farley 1997). Alustan kasaan painuminen oli keskimäärin 2,10 ± 

0,47 cm. Jalan kompressio määritettiin pehmeällä alustalla vähentämällä COM-liikkeestä alus-

tan kasaan painuminen (kaava 3; Ferris & Farley 1997). Kovalla alustalla jalan kompressiona 

käytettiin samaa arvoa kuin COM-alas kontakti. Jalan jäykkyys ja vertikaalinen jäykkyys mää-

ritettiin kappaleessa 2.1 esitettyjen kaavojen 1 ja 2 avulla. 

Aikaisemmin pudotuskelkassa tehdyssä jalan jäykkyys -tutkimuksessa on havaittu, että peak 

vGRF ei ole välttämättä samaan aikaan kuin jarrutusvaiheen loppu (COM minimi) (Kuitunen 

ym. 2007). Sama ilmiö havaittiin myös tässä tutkielmassa. Tämä voi olla seurausta esimerkiksi 

vaimentavasta alustasta tai hyppimistaajuuden pienuudesta, koska jalan ei ole havaittu käyttäy-

tyvän jousen tavoin hyppimisalustan ollessa vaimentava (Moritz & Farley 2003; 2006) tai hyp-

pimistaajuuden ollessa pienempi kuin 2,2 Hz (Farley ym. 1991). Tämän seurauksena tässä tut-

kielmasta saatuihin jalan jäykkyyden arvoihin on suhtauduttava varauksella. 

M-SSC ja MVC analysointi. Hyppykorkeudet on määritetty kelkan paikkadatan avulla. Maksi-

maalisesta korkeudesta on vähennetty nollataso. Nollatasona toimi ns. perusasento, jossa tut-

kittavat istuivat pudotuskelkassa jalat mahdollisimman suorassa. Jalkojen paikka ja asento voi-

malevyllä pyrittiin vakioimaan. Kelkan paikkadatan nollataso muuttui jokaisessa mittauksessa, 

mikä on seurausta kelkan liikettä mittaavan pulssianturin rullan liukumisesta. Tämä tapahtui 

todennäköisesti ainoastaan M-SSC-mittauksien yhteydessä, jolloin niissä saattaa olla virhettä. 

Tämän takia nollataso määritettiin uudestaan jokaisen M-SSC-hypyn jälkeen. MVC-

mittauksista määritettiin maksimivoima. M-SSC ja MVC tuloksissa on epäonnistuneen datan 

tallennuksen takia huomioitu vain kuuden tutkittavan tulokset.   

Liikeanalyysi. Polvi- ja nilkkanivelkulmat määritettiin käyttämällä Kinovea 8.15-ohjelmaa 

(avoimen lähdekoodin sovellus). Videoista analysoitiin polvi- ja nilkkanivelkulmat kontaktin 

alussa (nimetty kontakti), kontaktin vaihtuessa työntövaiheeseen (nimetty minimiarvo) ja kon-

taktin lopussa (nimetty irtoaminen). Kontaktin alun ja lopun määrityksessä käytettiin valopuls-

sia, joka paloi kontaktin ajan ja piirsi käyrän Signal 4.10-ohjelmaan. Kontaktin alun/lopun ja 

valopulssin syttymisen/sammumisen välissä oli noin 0-2 ms viive, joka on huomioitu lii-



 

38 

 

keanalyysin tekemisessä. Lisäksi käytettiin tietoa kontaktiajasta. Analysoidut kuvat eroavat täl-

löin kuvaa esittävästä todellisesta ajanhetkestä 0-1 ms. Minimiarvot on määritetty kuvan perus-

teella kelkan alimmasta pisteestä. Liikeanalyysin tuloksissa on käytetty ainoastaan kuutta tut-

kittavaa, koska valopulssia ei ollut yhden tutkittavan aineistossa. Jarrutusvaiheen polvi- ja nilk-

kanivelen muutos (ROM) määritettiin vähentämällä kontaktin alun (kontakti) arvosta mini-

miarvo. Työntövaiheen ROM molemmille nivelille määritettiin vähentämällä kontaktin lopun 

(irtoaminen) arvosta minimiarvo. 

Usealla tutkittavalla pudotuskelkan turvavyö peitti isoon sarvennoiseen kiinnitetyn markkerin. 

Polvinivelkulman määrityksessä käytettiin tällöin kaikkien mittauspisteiden analysoinnissa ole-

tusta, että isoon sarvennoiseen kiinnitetty markkeri ei liiku hyppyjen aikana suhteessa pudotus-

kelkan tuolin rakenteisiin. Tuolin pehmusteiden takia tämä oletus saattaa johtaa virheisiin mää-

ritetyissä polvikulmissa.     

7.4 Tilastolliset analyysit 

Tuloksia analysoitiin käyttäen Excel 2016 (Microsoft, Washington, USA) ja SPSS 24,0 -tietoko-

neohjelmistoja (IBM Corporation, New York, USA). Excel 2016 ohjelmalla laskettiin keskiarvot ja 

keskihajonnat. SPSS 24,0 -ohjelmalla tutkittiin muutoksien tilastollista merkitsevyyttä käyttäen 

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testiä johtuen pienestä otannasta. Tilastollisen merkitsevyyden 

rajana tässä tutkimuksessa käytettiin p-arvoa 0,05. Non-parametrista testiä käytettiin vertailussa 

keskiarvostettuja tuloksia (kova ka. ja pehmeä ka.) saman mittauksen (PRE tai POST-mittaus) si-

sällä ja PRE- ja POST-mittausten välillä. Lisäksi tutkittiin erikseen pehmeä 1 ja pehmeä 2 hyppyjen 

eroavaisuutta. Merkintää * on käytetty ilmaisemaan tilastollista merkitsevyyttä pehmeä 1 ja pehmeä 

2 hyppyjen välillä. Merkintää # on käytetty ilmaisemaan tilastollista merkitsevyyttä PRE ja POST 

tulosten välillä. Merkintää ¤ on käytetty ilmaisemaan tilastollista merkitsevyyttä keskiarvostettujen 

(kova ka. ja pehmeä ka.) tulosten välillä saman mittauksen (PRE tai POST) sisällä.  
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8 TULOKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen keskiarvostettuja tuloksia havainnoiden niitä ku-

vioilla. Kappaleissa 8.2 ja 8.3 esitetyt prosentuaaliset erot ovat kuvioista havainnollistettuja 

keskiarvostettujen tuloksien eroja. Liitteessä 1 on esitetty jousi-massa-mallin muuttujien keski-

määräiset muutokset (%) taulukkona. Liitteen 1 taulukon muutoksissa on esitetty myös keski-

hajonnat, jotka kertovat isoista yksilöllisistä eroista. 

8.1 Väsymisindeksit ja spatio-temporaaliset muuttujat 

M-SSC muutos väsytysprotokollan seurauksena oli keskimäärin -4,34 ± 5,53 % (p>0,05) (tau-

lukko 2). Isometrisessä voimassa ei havaita eroja PRE- ja POST-mittauksien välillä, jolloin 

mahdollinen lihasväsymys oli akuutti.  

TAULUKKO 2. Maksimaalisen hyppykorkeuden (M-SSC) ja maksimaalisen isometrisen pol-

venojennusvoiman (MVC) tulokset.  

 PRE POST Muutos ka. (%) 

M-SSC (m) 0,74 ± 0,13 0,71 ± 0,13 -4,34 ± 5,53 

MVC (N) 5367 ± 1330 5357 ± 1226 0,35 ± 5,18 

 

Kuviosta 18A nähdään, että kontaktiaika oli PRE- ja POST-mittauksissa lähes sama kovalla 

alustalla (ero -1,9 %, p>0,05) ja pehmeällä alustalla (ero +3,8 %, p>0,05). Se ei eronnut mer-

kitsevästi eri alustojen välillä (p>0,05) kummassakaan mittauksessa. Kontaktiaika kasvoi, kun 

alusta vaihtui pehmeään (pehmeä 1) molemmissa mittauksissa, ollen merkittävästi (p<0,05) 

suurempi PRE- kuin POST-mittauksessa tässä ensimmäisessä kontaktissa (pehmeä 1). Kontak-

tiaika pieneni tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) molemmissa mittauksissa toiseen kontaktiin. 

Kuviossa 18B esitetty hyppimistaajuus oli hyvin vakio riippumatta alustasta ja mittauksesta 

(PRE: kova ka. 40,8 ± 3,2 hyppyä/min, pehmeä ka. 40,7 ± 2,9 hyppyä/min; POST: kova ka. 

40,3 ± 3,0 hyppyä/min, pehmeä ka. 41,0 ± 2,8 hyppyä/min), mikä oli mittauksen tavoite.  
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KUVIO 18. Kontaktiaika (A) ja hyppimistaajuus (B). *p<0,05 pehmeä1 ja pehmeä2 välillä sa-

massa mittauksessa. #p<0,05 PRE- ja POST-mittauksen välillä. 

8.2 Jousi-massa-malli 

Vertikaalisessa jäykkyydessä (kuvio 19A) ei havaittu eroja PRE- ja POST-mittausten välillä 

(p>0,05) kovalla alustalla. PRE- ja POST-mittauksissa havaittiin, että ensimmäinen kontakti 

pehmeällä alustalla (pehmeä 1) pienensi vertikaalista jäykkyyttä 21,1 % (PRE) ja 15,3 % 

(POST). PRE-mittauksessa vertikaalinen jäykkyys kasvoi merkitsevästi (p<0,05) toiseen kon-

taktiin (pehmeä 2), jonka jälkeen kasvoi (pehmeä ka.) lähes yhtä suureksi kuin kovalla alustalla 

(ero -1,1 %, p>0,05). POST-mittauksessa havaittiin sama kasvava trendi toiseen kontaktiin peh-

meällä alustalla (pehmeä 2) kuin PRE-mittauksessa. Väsytyksen jälkeen vertikaalinen jäykkyys 

ei kuitenkaan enää toisen kontaktin jälkeen kasvanut ja oli 6,6 % pienempi kuin PRE-

mittauksessa (p>0,05) ja 7,7 % pienempi kuin kovalla alustalla (p>0,05). 

 

KUVIO 19. Vertikaalinen jäykkyys (A) ja jalan jäykkyys (B). *p<0,05 pehmeä1 ja pehmeä2 

välillä samassa mittauksessa.  
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Jalan jäykkyydessä (kuvio 19B) PRE- ja POST-mittauksissa havaittiin, että ensimmäinen kon-

takti pehmeällä alustalla pienensi jalan jäykkyyttä 16,2 % (PRE) ja 9,6 % (POST). PRE-

mittauksessa jalan jäykkyys kasvoi merkitsevästi (p<0,05) toiseen kontaktiin (pehmeä 2). Peh-

meällä alustalla jalan jäykkyys oli suurempi kuin kovalla alustalla PRE-mittauksessa (ero +6,6 

%, p>0,05). POST-mittauksessa havaittiin sama jalan jäykkyyden kasvu toiseen kontaktiin peh-

meällä alustalla (pehmeä 2) kuin PRE-mittauksessa. Väsytyksen jälkeen jalan jäykkyys ei kui-

tenkaan enää toisen kontaktin jälkeen kasvanut, jääden lähes samalla tasolle kuin kovalla alus-

talla (ero -0,8 %, p>0,05).   

Vertikaalisen jäykkyyden eroihin PRE ja POST mittauksien välillä pehmeällä alustalla vaikut-

taa suurempi COM-liike alaspäin kontaktin aikana väsytyksen jälkeen (kuvio 20B, ero +4,1 %, 

p=0,063) voiman (kuvio 20C) pysyessä samana PRE- ja POST-mittauksissa pehmeällä alustalla 

(p>0,05). Painopisteen liikkeessä alaspäin ei havaittu merkitseviä eroja kummassakaan mit-

tauksessa kovan ja pehmeän alustan välillä (p>0,05). vGRFn arvot PRE- ja POST-mittauksessa 

erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) toisistaan ensimmäisellä kontaktilla pehmeälle 

alustalle (pehmeä 1). Molemmissa mittauksissa voima kasvoi toiseen kontaktiin tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,05).   

Jalan jäykkyyden eroihin PRE- ja POST-mittauksien välillä vaikuttaa pehmeällä alustalla jalan 

kompressio (kuvio 20A). Jalan kompressio oli pehmeällä alustalla 4,7 % suurempi POST- kuin 

PRE mittauksessa (p=0,063). Jalan kompressio oli molemmissa mittauksissa pienempi pehme-

ällä alustalla kuin kovalla alustalla (erot PRE: -5,4 %, p>0,05; POST: -3,4 %, p=0,063). Jalan 

kompression, COM-liikkeen alaspäin tai vGRFn keskiarvostetut tulokset (kova ka. ja pehmeä 

ka.) eivät eronneet toisistaan merkitsevästi (p>0,05) eri mittausten välillä tai eri alustojen vä-

lillä. 

Kuviosta 20D nähdään, että COM-liike ylöspäin lentovaiheessa oli POST-mittauksessa suu-

rempi kuin PRE-mittauksessa kovalla alustalla (+4,1 %, p=0,063). Pehmeällä alustalla tilanne 

oli toisinpäin (-5,6 %, p>0,05). PRE-mittauksessa liikkeen suuruus oli lähes sama kovalla ja 

pehmeällä alustalla (ero <1 %, p>0,05). POST-mittauksessa liike kuitenkin erosi tilastollisesti 

merkitsevästi kovan ka. ja pehmeän ka. välillä (-8,9 %, p<0,05).   
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KUVIO 20. Kuvioissa on esitetty jalan kompression (A), COM-alas kontakti (B), vGRF (C) ja 

COM-ylös lento (D) käyttäytyminen eri tarkastelupisteissä. *p<0,05 pehmeä1 ja pehmeä2 vä-

lillä samassa mittauksessa. #p<0,05 PRE- ja POST-mittauksen välillä. ¤p<0,05 kova ka. ja peh-

meä ka. välillä samassa mittauksessa.    

8.3 Polvi- ja nilkkanivelkulmat 

Molempien nivelten havaittiin koukistuvan vähemmän pehmeällä alustalla kuin kovalla (kuviot 

21A ja B). Tämä ero jarrutusvaiheen ROM:ssa eri alustojen välillä säilyi samansuuruisena PRE- 

ja POST-mittauksessa (2–4 °). Ainoastaan nilkkanivelen koukistuminen POST-mittauksessa 

pieneni tilastollisesti merkitsevästi alustojen välillä (p<0,05). Pienempi jarrutusvaiheen ROM 

pehmeällä alustalla on seurausta pienemmästä nivelkulmasta heti kontaktin alussa (taulukko 3). 

Kuviosta 21A havaitaan lisäksi, polvinivel koukistui enemmän POST-mittauksessa kuin PRE-

mittauksessa molemmilla alustoilla (ero kova ka. +4,2 %, p>0,05; pehmeä ka. +4,3 %, p>0,05), 

joka on seurausta pienemmästä minimikulmasta (taulukko 3). Samoin käyttäytyi nilkkanivel 

(kuvio 21B) (ero kova ka. +1,9 %, p=0,071; pehmeä ka. +4,2 %, p>0,05).  



 

43 

 

 

KUVIO 21. Kuvioissa on esitetty polvi- ja nilkkanivelen liikelaajuudet (ROM) kontaktin jarru-

tus- (kuvat A ja B) ja työntövaiheessa (kuvat C ja D). ¤p<0,05 kova ka. ja pehmeä ka. välillä 

samassa mittauksessa. #p<0,05 PRE- ja POST-mittauksen välillä. 

Työntövaiheessa polvinivelen ROM (kuvio 21C) oli suurempi pehmeällä alustalla kuin kovalla 

alustalla (ero PRE: +5,4 %, p>0,05; POST: +3,9 %, p>0,05). Polvinivel oli myös suorempana 

kontaktin lopussa pehmeällä alustalla kuin kovalla alustalla molemmissa mittauksissa (taulukko 

3). Nilkkanivelessä (kuvio 21D) PRE-mittauksessa havaittiin polvinivelen tavoin suurempi 

työntövaiheen ROM pehmeällä alustalla kuin kovalla (ero +3,8 %, p=0,056), kun taas POST-

mittauksessa ei ollut eroja työntövaiheen ROM:ssa (p>0,05). Tätä selittää nilkkanivelen kulma 

kontaktin lopussa. Nilkkanivel oli 4 ° ojentuneempana pehmeällä alustalla kuin kovalla alustalla 

PRE-mittauksessa (p<0,05), POST-mittauksessa nilkkakulma on täysin sama kontaktien lo-

pussa (taulukko 3). Samoin kuin jarrutusvaiheessa (kuviot 21A ja B) myös työntövaiheessa 

ROM-arvot olivat suuremmat POST- kuin PRE-mittauksessa (1-3 °). Nilkkanivelessä kovalla 

alustalla tämä ero oli ainoastaan tilastollisesti merkitsevä (p<0,05).    
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TAULUKKO 3. Polvi- ja nilkkanivelkulmat eri alustoilla PRE- ja POST-mittauksessa kontak-

tin kolmessa eri vaiheessa: kontaktin alkamishetki (kontakti), jarrutusvaiheen vaihtuminen 

työntövaiheeksi (minimi) ja kontaktin loppuhetki (irtoaminen). #p<0,05 PRE- ja POST-

mittauksen välillä. ¤p<0,05 kova ka. ja pehmeä ka. välillä samassa mittauksessa. Tilastollista 

merkitsevyyttä ilmaisevat symbolit on numeroitu ilmaisemaan, minkä arvojen välillä on tilas-

tollisesti merkitsevä ero.  

 Kova-alusta Pehmeä alusta 

Polvi Kontakti (°) Minimi (°) Irtoaminen (°) Kontakti (°) Minimi (°) Irtoaminen (°) 

PRE 160 ± 4 89 ± 10 163 ± 3 ¤1 158 ± 5 88 ± 9 167 ± 3 ¤1 

POST 161 ± 4 87 ± 9 164 ± 4 159 ± 2 87 ± 8 166 ± 3 

Nilkka Kontakti (°) Minimi (°)  Irtoaminen (°) Kontakti (°) Minimi (°)  Irtoaminen (°) 

PRE 146 ± 5 94 ± 2 147 ± 8 #1 ¤2 143 ± 5 95 ± 3 151 ± 7 ¤2 

POST 147 ± 5 ¤3 94 ± 2 150 ± 6 #1 144 ± 4 ¤3 95 ± 3 150 ± 7 
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9 POHDINTA 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten hermolihasjärjestelmä adaptoituu alustan 

vaihtumiseen submaksimaalisen väsytyksen jälkeen. Submaksimaalinen väsytys määritettiin 

suorituskyvyn laskuna, joka heikentää ainoastaan maksimaalista suorituskykyä. Tämän tutkiel-

man päätulokset olivat, että alustan vaihtuminen ennen väsytystä johti jalan jäykkyyden 6,6 % 

(p>0,05) kasvamiseen pehmeällä alustalla verrattuna kovaan alustaan. Submaksimaalisen vä-

sytysprotokollan jälkeen jalan jäykkyys oli kovalla ja pehmeällä alustalla lähes samansuuruinen 

(ero -0,8 %, p>0,05). Alustan korkeuden muuttuminen alustan vaihdon yhteydessä johti jalan 

jäykkyyden pienentymiseen ensimmäisellä kontaktilla pehmeällä alustalla ennen ja jälkeen vä-

sytyksen. Jalan jäykkyys kasvoi heti toiseen kontaktiin pehmeällä alustalla (p<0,05, PRE-

mittaus), ja hyvin lähelle arvoja, jotka olivat myöhemmillä kontakteilla. Kappaleessa 8 esitet-

tyihin tuloksiin viitataan pohdinnassa termillä ”tässä tutkielmassa”. 

9.1 Jalan jäykkyyteen vaikuttavien muuttujien vakiointi ja väsytys 

Jalan jäykkyys mukautuu niin liikkeen vaatimusten kuin alustan mukaan. Esimerkiksi lihasvä-

symys (mm. Dutto & Smith 2002; Horita ym. 2000b; Rabita ym. 2011; 2013; kappale 5) ja 

juoksu-/hyppimistaajuus (mm. Farley & Gonzales 1996; Ferris & Farley 1997; kappale 2.2) 

vaikuttavat mitattuun jalan jäykkyyteen. Alustan ominaisuuksia, jotka vaikuttavat jalan jäyk-

kyyteen, ovat esimerkiksi alustan jäykkyys (mm. Farley ym. 1998; Ferris & Farley 1997; Ferris 

ym. 1998; kappale 3.2) ja alustan korkeuden muutos (mm. Grimmer ym. 2008; Müller & Blick-

han 2010; kappale 2.3). Tässä tutkielmassa vakioitiin hyppimistaajuus intensiteetin perusteella 

(60 % M-SSC) tavoitteena, että ainoat tekijät, jotka vaikuttaisivat jalan jäykkyyteen, olisivat 

alustan jäykkyys ja lihasväsymys. Lihasväsymys saattaa johtaa muutoksiin juoksu-/hyppimis-

taajuudessa ja/tai kontaktiajassa (mm. Girard ym. 2013; 2017; Morin ym. 2011a; 2011b). Tässä 

tutkielmassa nämä muuttujat (kuvio 18) eivät muuttuneet väsytysprotokollan seurauksena mer-

kittävästi, jolloin voidaan olettaa, ettei niillä ole vaikutusta jalan jäykkyyden arvoihin eri mit-

tauskohdissa.  

Väsytysprotokollana tässä tutkielmassa oli toistohyppykuormitus pudotuskelkalla intensitee-

tillä 60–70 % M-SSC:stä. Tutkittavat itse arvioivat omaa kuormittuneisuuttansa Borgin RPE-
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asteikolla (Borg 1982). Kuormitus päättyi, kun tutkittavien RPE oli 13. RPE-asteikon on ha-

vaittu korreloivan hyvin lihasväsymyksen kanssa (mm. Rannou ym. 2019). M-SSC muuttui 

keskimäärin -4,34 ± 5,53 %. Tämä muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä, koska 1/6 tutkitta-

valla M-SSC kasvoi POST-mittaukseen. Maksimaalisen suorituskyvyn lasku oli hyvin hetkel-

linen, koska minuutti myöhemmin mitattu isometrinen polven ojennusvoima ei pienentynyt ol-

lenkaan (taulukko 2). Horitan ym. (2000a; 2000b) käyttämä väsytysprotokolla oli hyvin saman-

lainen kuin tässä tutkielmassa. Horitan ym. (2000a ja 2000b) tutkimuksissa hyppimisintensi-

teetti määritettiin 70 % maksimaalisesta pudotushyppykorkeudesta. Väsytysprotokolla suori-

tettiin pudotuskelkassa hyppien uupumukseen asti, jolloin väsytyksen kesto oli 2,5 ± 0,7 min, 

joka on 37 % pidempi kuin tässä tutkielmassa. Horitan ym. (2000a ja 2000b) tutkimuksissa 

väsytyksen aiheuttajaksi pohdittiin veren laktaatti- ja kreatiinipitoisuuksien sekä maksimaalisen 

pudotushypyn pienentymisen perusteella akuuttia aineenvaihdunnallista väsymystä. Koska ve-

ren laktaattipitoisuuksia ei mitattu tässä tutkielmassa, on mahdotonta sanoa, ehtikö väsytyspro-

tokollassa veren laktaattipitoisuus nousta. Väsytysprotokolla päättyi RPE-asteikon kohtaan 13, 

joka on hieman rasittava. Ohjeistukseksi annettiin myös, että tulee tunne, ettei hyppiminen enää 

suju helposti vaan joudutaan lisäämään yritystä ja alkaa hengästyttämään. Tämä ohjeistus viit-

taisi siihen, että väsytystä on sen verran, että hermolihasjärjestelmä joutuu muuttamaan hyppi-

misstrategiaa, jotta intensiteetti säilyy. Mahdollisesta hyppimisstrategian muutoksesta kertoo 

polvi- ja nilkkanivelten PRE- ja POST-mittauksissa eroavat ROM-arvot (kuvio 21, taulukko 3). 

Nämä ROM-muutokset eivät yhtä lukuun ottamatta (nilkka työntövaiheen ROM kovalla alus-

talla) olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä. Esimerkiksi Horitan ym. (2000a) tutkimuk-

sessa polven ojentajalihasten aktiivisuuden kasvu kontaktin eksentrisen vaiheen aikana ajatel-

tiin viittavan hermolihasjärjestelmän kykyyn adaptoitua väsytykseen voimantuottokyvyn säi-

lyttämiseksi. Horitan (2000a) tutkimuksessa myös polven jarrutusvaiheen ROM kasvoi noin 5 

%, kun noin 65 % kuormituksesta oli takana, mikä on hyvin samanlainen muutos kuin tässä 

tutkielmassa havaittu (kuvio 21A). 

Tässä tutkielmassa kovalla alustalla oli hypitty keskimäärin 95 ± 41 s (väsytysprotokollan 

kesto), jonka jälkeen tehtiin vielä seitsemän hyppyä kovalla alustalla (kesto noin 10s hyppimis-

taajuudella 40,3 hyppyä/min). Marquez ym. (2010) havaitsivat, että jo minuutin trampoliinilla 

hyppimisen jälkeen kovalla alustalla tehdyssä CMJ:ssä jalan jäykkyys oli merkittävästi suu-

rempi kuin ennen trampoliinilla hyppimistä (kappale 4.1; kuvio 10A). Kappaleessa 4.2 esite-

tyissä alustan vaihtumistutkimuksissa ennen alustan vaihtumista on juostu alle 10 m (Ferris ym. 
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1999) tai hypitty kolme hyppyä (Moritz & Farley 2004). Ottaen tässä esitetyt tutkimukset huo-

mioon, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että POST-mittauksessa havaitut erot PRE-

mittaukseen johtuvat aftereffect-ilmiöstä (kappale 4.1). POST-mittauksen tulokset eivät kuiten-

kaan anna tästä viitteitä. Kun tarkastellaan POST-mittauksesta pehmeä ka. keskiarvostukseen 

otettuja kolmea hyppyä, ei niiden välillä ole merkkejä jäykkyyden kasvusta hyppyjen edetessä 

(3596 N/m vs. 3666 N/m vs. 3596 N/m). Marquez ym. (2010) tutkimuksessa jalan jäykkyyden 

arvo toisessa CMJ:ssä trampoliinilla hyppimisen jälkeen ei eronnut enää merkitsevästi ennen 

trampoliinilla hyppimistä suoritettua CMJ:ä, joten tässä tutkielmassa jalan jäykkyyden kasva-

minen hyppyjen edetessä kertoisi mahdollisesta aftereffect-ilmiöstä.      

9.2 Alustan vaihtuminen ennen väsytystä 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että COM-liike alaspäin kontaktin aikana pysyy lä-

hes samana eri jäykkyyden omaavilla alustoilla, kun taajuus on vakioitu ja hyppiminen tai juok-

seminen suoritetaan erikseen eri alustoilla (Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 

2002; Marquez ym. 2014; Moritz & Farley 2003; 2006). Myös alustan vaihtumisen jälkeen 

COM-liike säilyy yhtä suurena kontaktin aikana (Ferris ym. 1999). COM-liikkeen säilymisen 

lisäksi vertikaalisen jäykkyyden on havaittu pysyvän lähes samana alustasta riippumatta (Farley 

ym. 1998; Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014). Tässä 

tutkielmassa ei havaittu merkittäviä muutoksia vertikaalisessa jäykkyydessä (kuvio 19A) tai 

COM-liikkeessä (kuvio 20B) PRE-mittauksessa alustan vaihtuessa kovasta pehmeäksi. Verti-

kaalisen jäykkyyden muuttumattomuus oli tutkielman hypoteesin mukainen.     

Jalan jäykkyyden on havaittu pehmeällä alustalla olevan suurempi kuin kovalla alustalla (Farley 

ym. 1998; Ferris & Farley 1997; Ferris ym. 1998; Kerdok ym. 2002; Marquez ym. 2014). Tässä 

tutkielmassa PRE-mittauksessa jalan jäykkyys oli 6,6 % suurempi pehmeällä alustalla kuin ko-

valla alustalla, mikä oli hypoteesin mukainen tulos. Muutos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Tähän vaikuttavat suuret yksilölliset erot. 2/7 tutkittavalla jalan jäykkyys oli pie-

nempi pehmeällä alustalla kuin kovalla, mikä oli seurausta vGRF selvästi suuremmasta arvosta 

kovalla alustalla sekä kontaktiajan kasvaminen pehmeällä alustalla. Jos nämä kaksi tutkittavaa 

suljetaan pois tilastollisesta analyysistä, on jalan jäykkyys 24,6 % suurempi pehmeällä alustalla 

kuin kovalla alustalla. Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä. 
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Mittauksessa käytetyn alustan oletetaan olevan ominaisuuksiltaan vaimentava, jolloin siihen 

häviää energiaa ja jalkojen tekemä positiivinen työ on oltava suurempi pehmeällä alustalla kuin 

kovalla alustalla, jotta hyppimisen mekaniikka säilyisi (Moritz & Farley 2003; 2006; Moritz 

ym. 2004). Vaimentavasta ominaisuudesta kertoo mm. alustan hitaampi kasaan painuminen ja 

palautuminen (Moritz & Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004), jotka havaittiin tässä tutkiel-

massa videodatasta; synkronoinnissa käytetty valopulssi oli jo sammunut (vGRF ~ 0 N), vaikka 

kuvan perusteella jalat ovat edelleen alustan kanssa kontaktissa. Moritz ym. (2004) sekä Moritz 

ja Farley (2006) käyttävät termiä nettoekstensio, joka määritetään positiivisena ROMtyöntö – 

ROMjarrutus erotuksena. Jalkojen suurempi ojentuminen (nettoekstension kasvu) johtaa suurem-

paan positiiviseen työhön (Moritz & Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004). Kuviosta 21 ja tau-

lukosta 3 tarkastelemalla nähdään, että PRE-mittauksessa nettoekstensio oli suurempi pehme-

ällä alustalla kuin kovalla alustalla niin nilkka- kuin polvinivelessä. Suurempi ekstensio peh-

meällä alustalla havaitaan myös taulukon 3 tuloksista, joista nähdään, että nilkka- ja polvinivel 

olivat ojentuneempia kontaktin lopussa. PRE-mittauksessa molemmissa nivelissä irtoamis-

kulma oli merkitsevästi suurempi pehmeällä kuin kovalla alustalla. Tällä pyritään todennäköi-

sesti korvaamaan vaimentavaan alustaan häviävä energia, jolloin hyppimistaajuus (kuvio 18B) 

ja intensiteetti (kuvio 20D) säilyvät.      

9.3 Alustan vaihtuminen väsytyksen jälkeen  

Tarkasteltaessa vertikaalisen jäykkyyden ja jalan jäykkyyden tuloksia (kuvio 19) havaitaan, että 

väsytyksen jälkeen kovalla alustalla hyppiminen muistuttaa täysin hyppimistä ennen väsytystä. 

Kuviosta 20 nähdään, että vertikaaliseen ja jalan jäykkyyteen vaikuttavat muuttujat (jalan 

kompressio, vGRF ja COM-alas kontakti) eivät muutu merkittävästi väsytyksen seurauksena 

kovalla alustalla, vaikka pientä kasvua on havaittavissa. Tässä tutkielmassa väsytysprotokollan 

ei näin ollen havaittu vaikuttavan jalan jäykkyyteen alustalla, jolla väsytys tehtiin.        

Väsytyksen jälkeen eroja havaitaan pehmeällä alustalla hyppimisessä, jossa jalan jäykkyyden 

mitattiin olevan suunnilleen sama kuin kovalla alustalla (kuvio 19B). Muutos PRE-mittaukseen 

(-6,9 %) ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Jalan jäykkyyden pienentyminen väsy-

tyksen seurauksena kuitenkin viittaa tutkielman hypoteesiin. Myös COM-ylös lento putosi ti-

lastollisesti merkitsevästi POST-mittauksen kovan ja pehmeän alustalla välillä (kuvio 20D). 
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Jalan jäykkyys ei kuitenkaan ole välttämättä yhteydessä hyppimisintensiteettiin (Kuitunen ym. 

2011) tai juoksun intensiteettiin (Ferris ym. 1993).  

Miksi jalan jäykkyys pieneni pehmeällä alustalla, mutta ei kovalla alustalla? Aikaisemmassa 

pudotuskelkassa toteutetussa tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että väsytyksen edetessä ja-

lan jäykkyys pienentyisi jo väsytysprotokollan ensimmäisen neljänneksen aikana noin 10 % 

(Horita ym. 2000b). Jalan jäykkyyden pienentyminen pehmeällä alustalla, mutta ei kovalla 

alustalla submaksimaalisen väsytyksen jälkeen, saattaa olla seurausta strategiasta säilyttää hyp-

pimistaajuus pehmeällä alustalla. Tätä käsitellään kappaleen 9.4 lopussa. Eroa Horitan ym. 

(2000b) tutkimukseen saattaa selittää myös tutkimuksien toteutus. Tässä tutkielmassa vakioitiin 

hyppimistaajuus, kun Horitan ym. (2000b) tutkimuksessa kontrolloitiin intensiteetti.                       

Tässä tutkielmassa havaittiin, että hyppimiskorkeus (COM-ylös lento) pienentyi merkittävästi 

(kuvio 20D) samaan aikaan, kun kontaktiaika ei muuttunut (kuvio 18A) POST-mittauksessa. 

Tutkimus suoritettiin pudotuskelkassa, jossa kelkan lähtönopeuteen kontaktin päätyttyä vaikut-

taa kontaktin konsentrisen vaiheen kelkan kiihtyvyys (v=at2, missä v on nopeus, a on kiihtyvyys 

ja t on kiihdytykseen käytetty aika), eli konsentrisessa vaiheessa tehty positiivinen työ. Koska 

hyppimiskorkeus pieneni, on kelkan lähtönopeuden oltava pienempi kontaktin päätyttyä, jolloin 

konsentrisessa vaiheessa on tehty vähemmän positiivista työtä. Tulokset näin ollen antavat viit-

teitä siitä, ettei submaksimaalisen väsytyksen jälkeen ole kyetty lisäämään positiivista työtä 

alustan vaihtuessa. Jalkojen tekemä positiivinen työ on kuitenkin oltava suurempi pehmeällä 

alustalla kuin kovalla alustalla, jotta hyppimisen mekaniikka säilyisi (Moritz & Farley 2003; 

2006; Moritz ym. 2004). Seuraavassa kappaleessa (kappale 9.4) lisäksi pohditaan, että jalkojen 

tekemä positiivinen työ tulisi olla jopa suurempi POST-mittauksessa kuin PRE-mittauksessa 

pehmeällä alustalla. Mekaanisen työn määrän laskeminen, mitä tässä tutkielmassa ei tehty, eri 

alustoilla ja eri mittauskohdissa saattaisikin antaa paljon lisäinformaatiota alustan vaihtumi-

sesta. Muuttuuko esimerkiksi jalkojen tekemän positiivisen työn määrä ollenkaan submaksi-

maalisen väsytyksen jälkeen alustan vaihtuessa kovasta pehmeäksi?      
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9.4 Mitä seurausta olisi, jos jalan jäykkyys ei kasvaisi alustan jäykkyyden pienenty-

essä? 

Tuloksissa jalan jäykkyyden ei havaittu kasvavan POST-mittauksessa, vaikka alustan jäykkyys 

pieneni (kuvio 19B). On kuitenkin huomioitava, ettei tässä tutkielmassa havaittu merkitsevää 

muutosta jalan jäykkyydessä eri alustojen tai mittausten välillä (kuvio 19B). Tähän vaikuttavat 

osaltaan pieni tutkittavien joukko ja suuret yksilölliset erot mittauksissa. Esimerkiksi POST -

mittauksessa keskihajonta jalan jäykkyyden muutoksessa kovalta alustalta pehmeälle oli 14,4 

% (liite 1). Tässä kappaleessa pohditaan, mitä seurausta olisi, jos lihasväsytyksen seurauksena 

jalan jäykkyys ei kasvaisi alustan vaihtuessa jäykkyydeltään pienemmäksi, jolloin jalan jäyk-

kyys olisi sama kovalla ja pehmeällä alustalla. Tämä jalan jäykkyyden muuttumattomuus alus-

tan vaihtuessa jäykkyydeltään pienemmäksi olisi seurausta jalan kompression kasvamisesta vä-

syneenä pehmeällä alustalla, mikä tässä tutkielmassa havaittiin (kuvio 20A). Tässä tutkielmassa 

jalan kompression kasvu PRE-mittauksesta POST-mittaukseen pehmeällä alustalla oli hyvin 

lähellä tilastollista merkitsevyyttä (p=0,063).  

Jalan jäykkyyden muuttumattomuudesta alustan vaihtuessa pehmeäksi saattaa seurata vaatimus 

suurempaan positiiviseen työhön ainakin kahden tekijän takia. Tässä tutkielmassa POST-

mittauksessa jalan kompression havaittiin kasvavan (kuvio 20A), mikä vaikutti jalan jäykkyy-

den pienentymiseen. Vaimennetulla alustalla jalkojen suurempi kompressio on ensisijainen se-

littävä tekijä negatiivisen työn lisääntymiseen, mikä on kompensoitava konsentrisessa vai-

heessa (Moritz & Farley 2006). Tutkielman tuloksista ei havaita nivelten toiminnassa sellaista 

muutosta, joka antaisi viitteitä siitä, että positiivisen työn määrä kasvaisi. Päinvastoin esimer-

kiksi nilkkanivelen työntövaiheen ROM ei muutu ollenkaan alustan vaihtuessa (kuvio 22D), 

eikä polvinivelen työntövaiheen ROM:ssa tapahdu suurempaa muutosta kuin PRE-

mittauksessa alustan vaihtuessa. Toinen tekijä, joka saattaa johtaa suurempaan positiiviseen 

työn vaatimukseen jalan jäykkyyden pienentyessä, on elastisen energian hyödyntämisen hei-

kentyminen. Kuitunen ym. (2007) havaitsivat, että jalan jäykkyys väsytyksen lopussa oli yh-

teydessä SOL- ja MG-lihaksista mitattuun jarrutusvaiheen ja työntövaiheen EMG-

aktiivisuuksien suhteeseen. Tästä yhteydestä pohdittiin, että pieni jalan jäykkyys (ja pieni 

EMG-aktiivisuuksien suhde) saattaisi vaikuttaa heikentävästi elastisen energian hyödyntämi-

seen säären takaosan lihaksissa (Kuitunen ym. 2007). Review-artikkelissa Nicol ym. (2006) 
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tuovat esille, että ei ole olemassa vakuuttavaa tutkimusta, joka kumoaisi havainnot elastisen 

energian merkityksestä voiman kasvuun konsentrisessa vaiheessa SSC-liikkeessä.    

Hyppimistaajuuden havaittiin säilyvän eri alustoilla samalla jalan jäykkyydellä POST-

mittauksessa (kuvio 18B). Muutamissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu hyppimistä erilai-

silla alustoilla vakioidulla hyppimistaajuudella, on tuotu esille, ettei jalan jäykkyyden mukaut-

taminen ole ainoa keino vakioida hyppimistaajuus eri alustoilla (Ferris & Farley 1997; Moritz 

& Farley 2003; 2006). Tutkimuksissa on pohdittu, että keskushermosto saattaisi ohjata COM-

liikettä, kun taajuus vakioidaan, mikä tapahtuu jalan jäykkyyttä mukauttamalla (Ferris ym. 

1998; Moritz & Farley 2003). COM-liikkeen ei havaittu muuttuvan merkitsevästi tässä tutkiel-

massa, jolloin saattaisi olla, että väsyneenä COM-liikkeen ja hyppimistaajuuden ohjaamiseen 

voidaan käyttää eri strategiaa kuin ilman väsytystä.              

9.5 Alustan korkeuden muutos vaikutti jalan jäykkyyteen yhden kontaktin ajan 

Alustan vaihtuminen kovasta pehmeäksi nosti hyppimisalustaa noin 7 cm. Tämä muutos alustan 

korkeudessa vaikutti vertikaaliseen ja jalan jäykkyyteen negatiivisesti (kuvio 19). Esimerkiksi 

jalan jäykkyys pieneni ensimmäisellä kontaktilla pehmeällä alustalla PRE-mittauksessa 16,2 % 

ja POST-mittauksessa 9,6 %. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että jalan jäyk-

kyys pienenee ensimmäisellä askeleella korkeammalle alustalla (mm. Grimmer ym. 2008; Mül-

ler & Blickhan 2010). Muutos jalan jäykkyydessä oli seurausta vGRF-pienenemisestä (kuvio 

20C) ja kontaktiajan kasvamisesta (kuvio 18A). Nämä kaksi muuttujaa muuttuivat merkitse-

västi toiseen kontaktiin pehmeällä alustalla niin PRE- kuin POST-mittauksessa, mikä johtaa 

jalan jäykkyyden ja vertikaalisen jäykkyyden kasvamiseen. Jalan jäykkyyden pienentyminen 

ensimmäisellä kontaktilla oli suurempi PRE- kuin POST-mittauksessa. Tähänkin muutokseen 

vaikuttavat vGRF ja kontaktiaika, joiden arvot ennen ja jälkeen väsytysprotokollan eroavat toi-

sistaan tilastollisesti merkitsevästi. 

Alustan vaihdon yhteydessä alustan korkeuden muutos vaikutti siihen, ettei jalan jäykkyys 

adaptoitunut heti ensimmäisellä kontaktilla kuten aikaisemmassa tutkimuksessa (Ferris ym. 

1999). Kuitenkin jo toisella kontaktilla jalan jäykkyys ja vertikaalinen jäykkyys kasvavat hyvin 

lähelle niitä tasoja, jolla ne ovat pehmeällä alustalla (pehmeä ka.). Tästä voitaneen päätellä, että 
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jalan jäykkyys adaptoituu väsytyksen jälkeen yhtä nopeasti alustan vaihtumiseen kuin ennen 

väsytystä, mikä oli myös hypoteesin 3 mukainen tulos. Kuten kappaleessa 9.3 tuotiin esille, 

tämä jalan jäykkyyden taso ei välttämättä kuitenkaan ole sama ennen ja jälkeen väsytyksen.    

9.6 Tutkielman rajoitukset 

Tässä tutkielmassa mittaukset suoritettiin pudotuskelkalla (kuvio 15A). Pudotuskelkassa alus-

tan vaihtuminen hypyn lentovaiheessa oli helppo toteuttaa kiskojen avulla (kuvio 15B). Tämä 

kuitenkin muutti alustan korkeutta, mikä vaikuttaa tutkittuihin muuttujiin (kts. kappaleet 2.4 ja 

9.5). Suurin ongelma pudotuskelkan käyttämiseen tässä tutkielmassa liittyy hyppimistaajuu-

teen. Jotta alustan pystyi kiskoja pitkin vaihtamaan, oli tutkittavien hyppimistaajuuden oltava 

pieni, jolloin lentoaika kasvoi varsin suureksi. Väsytyksen saamiseksi kohtuullisessa ajassa 

vaatii myös tarpeeksi suuren intensiteetin. Pudotuskelkan kulma mahdollistaa täysin vertikaa-

liseen hyppyyn verrattuna korkeammat hypyt samalla intensiteetillä. Tämä myös pienensi hyp-

pimistaajuutta ja kasvatti lentoaikaa. Pitkä lentoaika saattaa aiheuttaa sen, että tutkittavat pys-

tyvät tietoisesti muuttamaan hyppimisstrategiaansa, mikä voi näkyä tuloksissa. Tämä saattoi 

näkyä mm. jalan jäykkyys arvoissa. Jos tarkasteltaisiin analysoituja hyppyjä yksittäisinä hyp-

pyinä, havaitaan, että suurimman ja pienimmän jalan jäykkyyden arvo erosi keskimäärin PRE-

mittauksessa 674 ± 403 N/m ja POST-mittauksessa 338 ± 182 N/m. Tästä havaitaan samalla, 

että POST-mittauksessa hypyt olivat keskenään yhtäläisempiä. Vaikka tutkittavat saivat tutus-

tua pudotuskelkkaan rauhassa, ei voida tuloksista poissulkea oppimisvaikutuksen mahdolli-

suutta.   

Tässä tutkielmassa kontaktiaika oli mittauksesta riippumatta yli 500 ms (kuvio 18A). Kun yk-

sittäisiä hyppyjä tarkasteltiin, voitiin havaita, etteivät COM-liike ja voima käyttäytyneet line-

aarisesti. Mittauksissa havaittiin niin maksimivoiman (ns. aktiivinen huippuarvo, kts. kappale 

2.1) saavuttamista ennen COM-minimiä ja voiman kasvua, vaikka COM oli jo lähtenyt nouse-

maan. Tämä on havaittu aikaisemmassakin tutkimuksessa, jossa todettiin, ettei hyppiminen ta-

pahdu jousi-massa-mallin mukaan, kun taajuus on liian pieni (Farley ym. 1991). Kuitunen ym. 

(2007) tutkimuksessa tätä jalan jäykkyyden mahdollista epälineaarisuutta ei otettu huomioon 

datan käsittelyssä ja jalan jäykkyys määritettiin kappaleessa 2.1 esitetyn kaavan 1 avulla. Hori-
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tan (2000, 20) väitöstutkimuksen kirjallisuusosiossa pohditaan, että aika-riippuvainen jäyk-

kyystarkastelu olisi parempi vaihtoehto jalan jäykkyyden tutkimiseen, kun kontaktiaika on yli 

500 ms, mitä väitöskirjassa myös käytettiin. Koska tässä tutkielmassa käytettiin vaimentavaa 

alustaa, pehmeällä alustalla havaittavat jalan kompression ja vGRFn epälineaarisuudet saattavat 

johtua myös alustasta. Tutkimuksissa on havaittu, että vakio hyppimistaajuudella vaimentava 

alusta painuu kasaan hitaampaa kuin elastinen alustan, mistä seuraa jalan kompression maksi-

min aikaistuminen suhteessa alustan maksimaaliseen kasaan painumiseen (kuvio 5: Moritz & 

Farley 2003; 2006; Moritz ym. 2004). Alustan kasaan painuminen on seurausta voiman koh-

distumisesta alustaan. Mitä suurempi voima, sitä suurempi alustan kasaan painuminen. Jalan 

jäykkyyden tuloksiin on näin ollen suhtauduttava varauksella, koska jalka ei käyttäydy tällöin 

jousen tavoin.    

Tässä tutkielmassa pehmeän alustan kasaan painuminen oli vain noin 2 cm:n luokkaa. Aikai-

semmissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu alustan vaihtumista ihmisillä, alustan kasaan pai-

numinen on ollut noin 6 cm (Ferris ym. 1999; Moritz & Farley 2004). Tässä tutkielmassa peh-

meän alustan jäykkyys oli kuitenkin samaa suuruutta kuin Ferrisin ym. (1999) sekä Moritzin ja 

Farleyn (2004) tutkimuksissa. Näissä kahdessa tutkimuksessa pehmeä, joustava alusta on koos-

tunut jousista (Moritz & Farley 2004) tai pehmeästä kumista (Ferris ym. 1999). Tässä tutkiel-

massa käytetyn alustan paksuus oli noin 7 cm, joten sen kasaan painuminen ei olisi pystynyt 

olemaan samaa luokkaa aikaisempien tutkimusten kanssa. Vaikka alustan jäykkyys oli pieni, 

pienen kasaan painumisen takia jalan jäykkyyden ei välttämättä tarvitse muuttua paljon, jotta 

hyppiminen annettujen ohjeiden mukaan mahdollistuisi, mikä saattaa vaikuttaa isoihin eroihin 

yksilöllisissä tuloksissa.       

Mittauksissa oli muutamia ongelmia, jotka saattavat vaikuttaa esitettyihin tuloksiin. Pudotus-

kelkassa hyppiessä tutkittavat olivat turvavöissä. Useilla tutkittavilla tämä turvavyö asettui 

isoon sarvennoiseen kiinnitetyn markkerin eteen. Jotta polvinivelen kulmille saatiin arvot, teh-

tiin oletus, ettei iso sarvennoinen liiku suhteessa tuolin rakenteisiin. Tämä on todennäköisesti 

hyvin lähellä totuutta. Tätä menetelmää testattiin tutkittavalla, jolla markkeri näkyi kaikissa 

vaiheissa ja havaittiin pieniä eroja erityisesti kontaktin irtoamishetken kulmissa. Tässä tilan-

teessa tuotetaan voimaa tuolin selkänojaan, jolloin tuolissa olevat pehmusteet painuvat hieman 
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kasaan muuttaen lonkkanivelen paikkaa suhteessa tuolin rakenteisiin. Markkerit oli lisäksi ase-

tettu vaatteiden päälle, jolloin ne saattavat liikkua suhteessa ihoon hyppimisen aikana ja aiheut-

taa virhettä tuloksiin. 

Toinen ongelma liittyi M-SSC-mittaukseen. Mittauksissa havaittiin, että pudotuskelkan ns. nol-

lakohta ei ollut sama mittauksen alussa ja lopussa (jopa yli 10 cm ero). Tämä on seurausta 

kelkan liikettä mittaavan pulssianturin rullan liukumisesta kiskojen päällä, jolloin pyörivä rulla 

ei havaitse kelkan liikettä. Koska alustan vaihtomittauksissa hypyistä analysoidusta datasta ei 

havaittu selkeitä poikkeamia, oletettiin, että pulssianturin rullan virhe syntyi ainoastaan M-

SSC-mittauksessa, jossa kelkan vauhdit ovat oletettavasti suuremmat. Anturin rullan liukumi-

nen vaikutti osaltaan myös siihen, ettei tässä tutkielmassa pystytty luotettavasti mittaamaan 

hyppimiskorkeutta, joka olisi verrannollinen eri mittaustilanteiden välillä. Hyppimiskorkeuden 

sijaan intensiteettiä havainnoitiin COM-ylös lento -suureella. Tällä suureella saatiin vakioitua 

kaikkien mittausten kesken hyppimiskorkeuden nollakohta kontaktin päättymishetkeen. Mää-

rittämällä COM-ylös lento -suure pystyttiin myös paremmin vertaamaan kovalla ja pehmeällä 

alustalla tapahtuvaa hyppimistä, koska alustan korkeus muuttui alustan vaihdossa. Tutkiel-

massa käytetyn pehmeän alustan korkeus vaihteli noin 5–7 cm:n välillä, jolloin hyppimiskor-

keuden määritys niin, että se olisi verrannollinen kovalla alustalla hypittyyn, olisi ollut haasta-

vaa. Tämä oli suurin tekijä, miksei varsinaista hyppimiskorkeutta määritetty.           

9.7 Johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, adaptoituuko hermolihasjärjestelmä yhtä nopeasti 

alustan vaihtumiseen kovasta pehmeäksi ennen ja jälkeen väsytysprotokollan. Tuloksissa ei ha-

vaittu merkitseviä eroja jalan jäykkyydessä alustan vaihtuessa kovasta pehmeäksi väsytyspro-

tokollan jälkeen, mutta suurimmalla osalla tutkittavista jalan jäykkyys muuttui hyvin vähän 

verrattuna ennen väsytystä tehtyyn mittaukseen. Tämä tutkielma antaa pieniä viitteitä siitä, ettei 

alustan vaihtuminen väsyneenä ole täysin verrannollinen alustan vaihtumiseen ilman väsytystä. 

Erityisesti tutkittavien pieni joukko vaikutti siihen, että suuret yksilölliset vaihtelut vaikuttivat 

tuloksiin. Suurempi tutkittavien määrä vastaisi tarkemmin kappaleessa 6 esitettyihin tutkimus-

kysymyksiin ja antaisi viitteitä siitä, onko yksilöiden välillä tilastollisia eroja adaptoitumisessa, 

vai olivatko tässä tutkimuksessa havaitut vain yksittäisiä poikkeamia tai mittauksesta johtuvia 
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virheitä. vGRF ja jalan kompression epälineaarisuuden takia jalan jäykkyys tuloksiin on myös 

suhtauduttava varauksella. Lisäksi alustan kasaan painuminen tulisi olla suurempaa ja tapahtua 

ilman alustan korkeuden muuttumista, jotta ilmiöön päästäisiin tarkemmin käsiksi.  

Jalan jäykkyyden pienentyminen alustan vaihdon jälkeen, väsyneenä, pehmeällä alustalla vai-

kuttanee mekaanisen työn määrään (kappale 9.4). Jotta suorituskyky säilyy, on tehtävä enem-

män mekaanista työtä. Tämä saattaisi olla hyvä ottaa huomioon lajien harjoittelussa, joissa alus-

tan vaihtumista tapahtuu väsyneenä, esimerkiksi johdannossa esille tuoduissa suunnistuksessa 

ja polkujuoksussa. Vaatii kuitenkin lisätutkimusta, miten tämä otetaan harjoittelussa huomioon 

ja kuinka suuri rooli sillä pitkässä kestävyyssuorituksessa on lopputuloksen kannalta. Vaikka 

kyseessä ei ollutkaan varsinainen suunnistustutkimus, havainnollistaa tässä tutkimuksessa käy-

tetty tutkimusprotokolla suunnistuksen kilpailusuoritusta. Tutkielman tutkimusasetelma kuvasi 

esimerkiksi hyvin tavallista suunnistussuoritustilannetta, jossa kilpailun loppupuolella tiellä 

juoksun jälkeen siirrytään poimimaan rasti suon takana. Suunnistaja on kilpailun loppupuolella, 

jolloin oletettavissa on, että hänellä on jonkin verran lihasväsymystä, mutta se ei näy vielä hä-

nen suorituskyvyssään. Tiellä juoksu kuvaa kovalla alustalla hyppimistä ja suolla juokseminen 

pehmeällä, vaimentavalla alustalla hyppimistä.    
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LIITE 1 

Alla olevassa taulukossa on esitetty keskimääräiset muutokset (%) jousi-massa-mallin keskiar-

vostetuista muuttujista. Taulukossa näkyvät suuret keskihajonnat kertovat isoista yksilöllisistä 

eroista. Ylimmällä rivillä on kerrottu, mitä mittausta tai mittauksia muutoksen laskemisessa on 

tarkasteltu. Toisella rivillä kerrotaan, onko muutosta tarkasteltu eri alustojen välillä (samassa 

mittauksessa) vai yhdellä alustalla (eri mittausten välillä).  

mittaus PRE-mittaus POST-mittaus PRE vs. POST PRE vs. POST 

alusta(t) kova ka. →  

pehmeä ka. 

kova ka. →  

pehmeä ka 

kova ka. pehmeä ka.  

kvert 5,1 ± 22,7 -4,2 ± 14,2 3,3 ± 21,2 -5,4 ± 12,9 

kleg 12,7 ± 23,9 2,2 ± 14,4 3,3 ± 21,2 -5,8 ± 13,6 

Δy 1,8 ± 7,6 3,1 ± 3,3 2,7 ± 5,9 4,1 ± 3,9 

ΔL -5,2 ± 7,3 -3,5 ± 3,7 2,7 ± 5,9 4,6 ± 4,7 

vGRF 5,7 ± 17,9 -5,5 ± 8,5 12,3 ± 15,4 1,8 ± 17,8 

 


