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TIIVISTELMÄ 

Marko Tapani Malvela, 2003. Lähestymisnopeuden vaikutus käännöksen voimantuottoon ja nope uteen vapaauinnissa. 

Biomekaniikan pro gradu –työ, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän Yliopisto, 73 sivua. 

Käännöksellä on vaikutusta kilpauintisuorituksen kokonaisaikaan. Sen suhteellinen vaikutus kasvaa uintimatkan lyhen-

tyessä. Lyhyillä vapaauintimatkoilla, 25 metrin altaalla, käännöksen merkitys k okonaisajasta on jopa 20 - 36 % 

(Thayer & Hay, 1984). Tämä seikka nostaa käännöksen harjoi ttelun yhdeksi tärkeäksi kokonaisuudeksi startti - ja 

uintitekniikkaharjoittelun rinnalle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää uimarin lähestymisnopeuden vaiku-

tuksia käännöksen nopeuteen ja voimantuottoon kansainvälisen (kv)- ja kansallisen (kans.) tason uimareilla. 

Uimarit (n=9) suorittivat viisi valojänisohjattua käännöstä, joista ensimmäinen suoritettiin 55 %:n tasolla 50 metrin 

ennätyksestä ja loput kumuloituvasti 15 %:a suuremmilla nopeuksilla. Käännösponnistuksen aikaisia kineettisiä muuttu-

jia mitattiin käännöspäätyyn kiinnitetyn voimalevyn (2d) avulla (voima, vastusvoima, impulssi) ja kinemaattisia muuttu-

jia videoanalyysin (50hz) avulla (nopeudet, kulmat, kontaktien kestot). Voimat analysoitiin codas -ohjelmalla ja video-

otokset swimex-ohjelmalla.  

Tulosten perusteella voitiin todeta käännösponnistuksen nopeutuvan (2.61-2.72m*s-1, p<.05), voimatasojen (keskiarvoi-

nen voima 407 N - 442 N) ja käännösetäisyyden kasvavan (polvikulma 57 -61.8°) lähestymisnopeuden kasvamisen 

seurauksena. Ponnistusvoimataso nousi aluksi lähestymisnopeuden kasvun myötä, mutta kääntyi laskuun lähestyttäes-

sä 100 %:n nopeuksia. Vertailtaessa kv- ja kans. tason uimareita toisiinsa havaittiin kv tason uimare iden saavuttavan 

suurempia voimia ja nopeuksia kans. tason uimareih in verrattuna. Käännösponnistuksen kv tason uimarit suorittivat 

suoraviivaisesti ilman kiertoliikettä. Sen sijaan kans. tason uimarit kiertyivät voimakkaasti ponnistuksen aikana. Kv 

tason uimareiden voima-aikakäyrä muistutti Bounching ball- tyyppistä käyrää (Horita ym. 2002) symmetrisen muoton-

sa ansiosta, kans. tason uimareilla käyrän muodon vaihdellessa. 

Lähestymisnopeuden kasvaminen nopeutti käännöstä kaikilla koehenkilöillä. Uimarin kyky tuottaa 

ponnistusvoimaa ei kuitenkaan täysin selitä hyvää käännösnopeutta. Siihen vaikuttavat mm. kään-

nösetäisyys seinästä sekä suurilla nopeuksilla taito liukua läpi vastustavien vesimassojen. Kansain-

välisen tason uimari ponnistaa suoraviivaisesti ulos seinästä. Kansallisen tason uimari kiertyy pi-

tuusakselinsa ympäri ponnistuksen aikana. Tämä tutkimus vahvistaa hypoteesin, jonka mukaan 

kansainvälisen tason uimari on parempi kääntyjä verrattuna kansallisen tason uimariin. Käännökset 

ja uimarit ovat kuitenkin erilaisia, eikä kansainvälisen uimarin käännös ole välttämättä aina opti-

maalinen. 

  

Avainsanat: Vapaauinnin käännös, lähestymisnopeus, ponnistusvoima, vastusvoima, impulssi, 

vastusimpulssi, uimarin taso 
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JOHDANTO 

 

Vapaauinnin käännöksen vaikutus uimarin kokonaissuorituksessa kilpailuissa on jopa 20 – 

36 % (Thayer & Hay, 1984) matkan pituudesta riippuen. Pitemmillä (200-1500 m) mat-

koilla uimari voi vähentää energiankulutusta taloudellisen käännöksen avulla. Lyhyemmillä 

kilpailumatkoilla (50-100 m) käännöstä käytetään kokonaisnopeuden kasvattamiseen. Täl-

löin on tärkeää pyrkiä maksimoimaan käännöksestä saatava hyöty lisääntyneenä nopeute-

na. 

 

Vapaauinnin käännöstä on tutkittu suhteellisen paljon sekä kilpailuanalyysien (esimerkiksi 

Mason & Cossor, 2001) että kinemaattisten ja kineettisten muuttujien osalta (esim. Lyttle 

1999). Suurin osa tutkimusta on kuitenkin tehty maksimaalisilla käännösnopeuksilla. Tutki-

muksissa on vertailtu erilaisilla asetelmilla hyviä ja huonoja uimareita (esim. Takahashi 

ym.1983). Näissä tutkimuksissa hyvät uimarit ovat erottuneet edukseen suuremmilla kään-

nösnopeuksilla, käännösvoimilla ja –impulsseilla sekä kauempaa seinästä tehdyillä kään-

nöksillä.  

 

Submaksimaalisilla uintinopeuksilla toteutettuja käännöstutkimuksia ei ole aikaisemmin tehty 

vaikka suurin osa uintiharjoittelusta toteutetaan hitaammilla nopeuksilla. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena onkin vertailla submaksimaalisia nopeustasoja maksimivauhdilla toteutettuun 

käännökseen kahdella eri koehenkilöryhmällä (kansainvälisen tason uimarit ja kansallisen 

tason uimarit). Tutkimuksessa tarkastellaan käännöstä etenkin lähestymisnopeuden funktio-

na. Asetelmassa haetaan yhtäläisyyksiä Komin ja Boscon (1978) tutkimukseen, jossa pu-

dotuskorkeuden lisääntyminen nosti ponnistuskorkeutta tietyille pudotuskorkeuksille asti. 

Kun pudotuskorkeutta edelleen kasvatettiin, alkoi ponnistuskorkeus laskea.
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TERMIT JA LYHENTEET 

 

Ponnistusaika   Aika joka uimarilta kuluu ponnistuksen loppuun saattamiseen. 

Vaihe alkaa kun polvikulma alkaa suurentua seinäkosketuksessa. 

(s) 

Kontaktiaika  WCT, eli wall contact time. Kokonaisaika siitä vaiheesta kun jalat 

ovat kiinni voimalevyanturissa. (s) 

Ponnistusnopeus   Vartalon keskiarvoinen nopeus ponnistusajalta. (m*s-1) 

 

Liukunopeus  Hetkellinen nopeus välittömästi seinäkontaktin jälkeen. (m*s-1) 

 

Ponnistusaika / 

kontaktiaika  WCT%. Lukuarvo ilmaiseen ponnistuksen suhdetta kontaktiai-

kaan. Mitä suurempi suhdeluku, sitä suurempi osa kontaktiajasta 

on aktiivista ponnistamista. (%) 

TUCK- index  Lantion etäisyys seinästä kun uimari on lähimpänä seinää (m) 

 

Lähestymisnopeus  Uimarin hetkellinen nopeus juuri ennen käännöksen alkua. (m*s-1) 

Valojänisnopeus  Etukäteen 50 metrin ennätyksen perusteella ohjelmoitu nopeus, 

joka ohjaa uimaria ennen käännöstä. (m*s-1) 

Sukelluskulma  Uimarin kulma irtoamishetkellä. Lasketaan niskan ja varpaiden 

korkeuseron avulla ponnistuksen lopulla. Kun luku on negatiivi-

nen, suuntautuu liuku alaspäin. (°) 

Polvikulma   Syvin polvikulma käännöksessä. (°) 

 

Fp  Huippuvoima. Suurin voimataso jonka uimari saavuttaa ponnis-

tuksen aikana. (N) 

Fa    Keskiarvoinen ponnistusvoima. (N) 

 

It    Ponnistusvaiheen kokonaisimpulssi. (Ns) 
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Di  Vastusimpulssi. Veden ponnistusta vastustava reaktio-impulssi. 

(Ns) 

Da  Vastusvoima. Veden ponnistusta vastustava keskiarvoinen 

reaktiovoima. (N) 

 

Kans.    Kansallisen tason uimari 

 

Kv.    Kansainvälisen tason uimari 
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1. VAPAAUINNIN KÄÄNNÖS 

 

Vapaauinnin käännöstekniikka voidaan Lyttlen (1999) mukaan jakaa seuraaviin osiin (ks. 

kuva 1): lähestyminen, pyöriminen, seinäkontakti, liuku sekä pintautuminen. Tyylit vaihtele-

vat jonkin verran uimarin tason ja kokemuksen mukaan. Counsilmanin (1968) mukaan ui-

marilla on kolme tehtävää käännöksessä: (1) lineaarisen etenemisliikkeen muuttaminen pyö-

riväksi liikkeeksi,  (2) puolikierteen tekeminen käännöksen aikana ja (3) optimaalisen pon-

nistusasennon hakeminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Vapaauinnin käännös. A) lähestyminen seinään ja pyörimisen aloittaminen. B) pyö-

riminen. C) ponnistuksen  alkukohta. D) liukuminen. (Mukailtu Malvela 1999) 

  

Lähestymisvaiheeksi kutsutaan vaihetta, jossa uimari lähestyy seinää vapaasti uiden. Vaihe 

päättyy kun uimari on vetänyt kummankin käden lantion sivulle valmistautuessaan voltin 

suorittamiseen. Uimari toteuttaa vetoliikkeen joko vetämällä kummatkin kädet samanaikai-
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sesti kylkiin, tai vuorotellen uintiliikkeiden normaalina jatkona. Kädet jäävät kylkiin odotta-

maan voltin (pyörimisvaiheen) alkua. Lähestymisvaiheen kesto määritetään yleensä etäisyy-

tenä seinästä, ja se mitataan yleensä viimeisen 5 - 7.5 metrin matkalta ennen seinäkontaktia. 

Käännöksen aloittamisetäisyys seinästä näyttäisi liittyvän uimarin tasoon. Mm. Blanksbyn 

(1996) tutkimuksen paremmat ikäkausiuimarit aloittivat pyörimisen kauempaa seinästä hei-

kompiin ikätovereihin verrattuna. 

 

Käännöksen pyörimisvaihe alkaa, kun uimari vetää leuan kohti rintaa. Tällöin pää ja yläsel-

kä alkavat liukua alaspäin. Monet uimarit tekevät samanaikaisesti jaloilla kevyen delf-

fiinipotkun alaspäin tehostaakseen pyörimisen alkua. Pyörimisliike on vartalon koukistumis-

liike, jossa ylävartalo liukuu pää edellä syvemmälle ja lantio nousee kohti pintaa. Koska ui-

mari liukuu samanaikaisesti eteenpäin, alkaa uimarin eteenpäin puskeva vesikin painaa mas-

sallaan vartaloa pyörimiseen yhä voimakkaammin. Delffiinipotkun jälkeen uimari taittaa ylä-

vartalon lantiosta ja vetää samalla jalat koukkuun vartalon alle. Tällä tavoin uimari pystyy 

lyhentämään pyörimisakseliaan käännöksen nopeuttamiseksi ja inertian pienentämiseksi. 

Kun uimari on pyörinyt jo lähes ympäri, alkaa uimari kiertymään pituusakselinsa suuntaisesi 

kohti oikeaa ponnistus asentoa. Uimarit pyörivät pituusakselinsa ympäri vaihtelevasti aina 0 

asteesta 180 asteeseen asti. Toisin sanoen jotkut uimarit kääntyvät takaisin mahalleen (180 

astetta), toisten tullessa seinään selällään (0 astetta). Samanaikaisesti uimari ojentaa kädet 

liukuasentoon vartalon jatkoksi kohti liukusuuntaa. Esimerkiksi Maglischo (1993) suositte-

lee lähempänä 0- astetta olevaa kiertymistä pyörimisliikkeen aikana. Uimarin tulisikin kier-

tyä uintiasentoon liun aikana. Counsilman (1955) sai liukututkimuksissaan kuitenkin Magli-

schon kantaa vastaan puhuvia todisteita: hänen passiivisen vastuksen tutkimuksissaan ha-

vaittiin liukuvan ja samanaikaisesti pituusakselinsa ympäri pyörivän kappaleen aiheuttavan 

suuremman vastuksen kuin samassa asennossa liukuvan kappaleen. Lyttle (1999) vahvisti 

havainnon. 

 

Kontaktivaihe (wall contact time, WCT) alkaa päkiän seinäkosketuksesta ja päättyy var-

paiden irtoamiseen seinästä. Uimarin kontaktisyvyys seinään on noin .3-.4m syvyydessä 

veden pintaan verrattuna (Maglischo 1993). Lantion ja polvien kulmat vaihtelevat enemmän 

uimarikohtaisesti. Esimerkiksi Blanksby:n ym. (1996) tutkimuksessa paremmat ikäkausiui-
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marit kääntyvät kauempaa suoremmilla jaloilla toisiin uimareihin verrattuna. Heidän mu-

kaansa kääntyminen hieman kauempaa seinästä onkin nopeampi tapa verrattuna lähempänä 

seinää tapahtuvaan käännökseen. Samansuuntaisia tuloksia sai Takahaski ym. (1983) ver-

taillessaan kilpa- ja kuntouimareita toisiinsa: kilpauimarit ponnistivat suoremmilla jaloilla. 

 

Kontaktivaihe voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen vaiheeseen lihasten voimantuoton 

perusteella. Passiivisen voimantuoton aikana jalat osuvat seinään jolloin lihaksiin varastoituu 

elastista energiaa vastaliikkeiden seurauksena (ks. luku 3). Aktiivisessa vaiheessa uimari te-

kee konsentrista työtä ponnistusliikkeenä. Aktiivinen kontaktivaihe suoritetaan pääasiassa 

quatriceps- lihaksilla ja liikkeeseen liittyy nopeuden suuri kiihtyminen vaiheen loppua kohti. 

Liike on lähinnä lantion, polvien ja nilkkojen ojentamista. Ylävartalo on ojennettu virtaviivai-

seen liukuasentoon. Jotkut uimarit ovat tässä vaiheessa jo valmiiksi mahallaan toisten teh-

dessä vartalon kiertymistä itse ponnistuksen aikana. (Lyttle, 1999) 

 

Liukuvaiheen tarkoitus on säilyttää uimarin asento mahdollisimman virtaviivaisena jotta ve-

den vastus ei hidastaisi etenemisvauhtia. Uimari on joko ponnistanut seinästä loivassa kul-

massa kohti pintaa, tai suorittaa liukukulman muutoksen potkujen avulla. Liukuasennossa 

kädet on ojennettu mahdollisimman suoriksi vartalon jatkeeksi siten että toinen kämmen le-

pää toisen päällä tiiviisti. Jalat ja nilkat ovat myös täysin ojentuneita. Viimeistään liukuvai-

heessa uimari kiertyy normaaliin uintiasentoon. Liun aikana uimarin nopeus hidastuu veden 

vastuksen seurauksena. Tällöin on uimarin kokemuksesta ja taidosta riippuvaa, kuinka ko-

vasta nopeudesta hän pääsee varsinaisen uinnin aloittamaan. Blanksbyn ym. (1996) tutki-

muksessa monet ikäkausiuimarit menettivät aikaa liukumalla joko liian pitkään tai aloittamal-

la uinnin liian aikaisin. Tutkimuksessa he vertailivat uimareiden nopeutta juuri ennen uinnin 

alkua liun loppuvaiheessa ensimmäisten käsivetojen aiheuttamiin nopeusmuutoksiin. Sken-

derin (1997) tutkimuksessa 2/3 ikäkausiuimareista eivät pitäneet hyvää liukuasentoa riittä-

vän kauan ennen uinnin aloittamista. Loput 1/3 liukuivat liian pitkään ja liukuvauhti ehti hi-

dastua alle uintivauhdin. 2/3 uimareista vartalon virtaviivaisen asennon rikkominen aiheutti 

siis nopeuden hidastumisen. Lopuilla nopeus ehti laskea passiivisen liukumisen seurauksena 

liian alas. (Lyttle 1999) 
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Suurin osa uimareista potkii liun aikana joko delfiinipotkuja tai vuorotahtipotkuja. Osa ui-

mareista ei potki ponnistuksen jälkeen. Lyttle (1999) pohti, ettei potkuja tulisi aloittaa heti 

välittömästi kontaktivaiheen päättymisen jälkeen, koska nopeus on tuolloin jo luonnostaan 

korkeampi mitä aktiivisella potkimisella voitaisiin tuottaa. Potkujen hyödyntäminen tulisikin 

ajoittaa siten että se pitää liukunopeutta optimaalisesti korkeampana kuin normaali uinti-

vauhti tai passiivinen liukuminen.  

 

Uimari ottaa ensimmäisen valmistavan käsivedon kun uimarin liukunopeus lähestyy uintino-

peutta,. Liukumisen tulisi suuntautua kohti pintaa loivaa liikerataa pitkin, jotta uimari voisi 

aloittaa rullaamisliikkeen ja valmistavan käsivedon palautusvaiheen suoraan ilmaan. jos ui-

mari on edelleen liian syvällä, lisääntyy veden vastus uintiliikkeiden aloittamisen seuraukse-

na. Lähes kaikki  uimarit aloittavat vapaauinnin yhden käden käsivedolla toisen käden 

odottaessa liukuasennossa vetovuoroaan. Beckett (1985) ehdotti, että uimarin tulisi aloittaa 

uinti vetämällä ensimmäinen käsiveto kummallakin kädellä, mutta tyylit eivät ole osoittautu-

neet toisiaan nopeammiksi. (Lyttle 1999) 

 

 

1.1 Kilpailusäännöt 

 

Vapaauinnin käännössääntö on väljä muihin lajeihin verrattuna. Sääntöjen mukaan uimarin 

tulee käännöksessä koskettaa seinää jollakin ruumiinosallaan (FINA Swimming Rules and 

Regulations, 2002). Tämä on johtanut siihen, että jo varsin aikaisessa vaiheessa vapaauinnin 

kehitystä ovat uimarit siirtyneet käyttämään niin sanottua volttikäännöstä (Counsilman 1968, 

s. 142). Sääntöjen puitteissa käännöstä rajoittaa seinäkosketuspakon lisäksi liun pituus: ui-

marin tulee nousta pintaan viimeistään 15 metriä käännöksen jälkeen (FINA, 2002). 
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1.2 Käännösten merkitys uintikilpailuissa 

 

Nykyisin lähes kaikissa kanainvälisissä arvokilpailuissa tehdään kilpailuanalyysiä, joiden 

tulokset ovat hyödynnettävissä viimeistään seuraavana kilpailupäivänä. Nämä kineettisis-

tä arvoista koostuvat analyysit antavat uimareille ja valmentajille arvokasta tietoa uima-

reiden käyttämistä taktiikoista sekä  uimareiden välisistä eroista uintikilpailun eri vaiheis-

sa. Taulukossa 1 on esitelty yksi malli kilpailuanalyysistä miesten sadan metrin vapaauin-

nin finaalista vuoden 2002 Berliinin euroopanmestaruusuinneista (Haljand 2002). Taulu-

kossa on esitetty mitalistien analyysit. Taulukosta on nähtävissä mm. käännösnopeus (ri-

vi 15 Turn speed   15m), joka on samaa tasoa ensimmäisen 25 metrin uintinopeuden 

kanssa (rivi 6), mutta korkeampi muihin osuuksiin verrattuna (rivit 7-9). 

 

Australian Institue of Sport:in (AIS) biomekaanikot tutkivat uintisuorituksia Sydneyn 

Olympialaisten (2000) aikana semifinaali- ja finaalitason uinneista. Käännöstä mitattiin 

7.5 metrin kohdalta ennen ja jälkeen käännösseinää. Käännöksistä analysoitiin aikaan 

liittyviä tekijöitä kuten esimerkiksi lähestymisaika ja kokonaisaika. Lisäksi analysoitiin 

uimarin nopeutta, liukuaikaa ja pituutta eri vaiheissa. Vedenalainen aika jaettiin kontakti-

aikaan seinässä ja seinästä irtoamisen jälkeiseen liukuaikaan. Tulosten eri muuttujat kor-

reloitiin suhteessa käännöksen kokonaisaikaan (Ks. taulukot 1 ja 2).  
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TAULUKKO 1. Miesten 100 metrin vapaauinnin kilpailuanalyysi Berliinin 2002 euroopan-

mestaruusuinneista. Kolmen mitalistin tuloksia verrataan maailmanennätysuintiin. World top = 

maailmanennätysuinti, PVDH, AP, DD = uimareiden nimikirjaimet. (Mukailtu Haljand 2002) 

100m free  World top I II III 
FINAL  PVDH AP DD 
  1  Result 00:47.8 00:47.9 00:48.9 00:49.3 

  2  Start time 15m 5,96 6,12 5,76 6,06 

  3  Start speed 15m 2,51 2,45 2,6 2,48 

  4  Lap time  25 m 10,74 10,76 10,6 10,8 

  5  Lap time  75 m 35,14 35,06 35,56 35,74 

  6  Swim speed  first 
25 m 

2,14 2,16 2,07 2,11 

  7  Swim speed second 
25 m 

2,05 2,05 2 2 

  8  Swim speed third 
25 m 

1,98 2,01 1,89 1,89 

  9  Swim speed last 25 
m 

1,92 1,93 1,85 1,81 

 10  Frequency  first 50 
m (strokerate) 

54 55 48 53 

 11  Frequency second 
50 m (stroke rate) 

50 52 46 54 

 12  Stroke length first 
50 m 

2,32 2,25 2,51 2,28 

 13  Stroke length sec-
ond 50 m 

2,34 2,24 2,4 2,03 

 14  Turn time  15m 7,04 7,06 7,02 7 

 15  Turn speed   15m 2,13 2,12 2,14 2,14 

 16  Finishing time last 
5m 

2,28 2,44 2,54 2,53 

 17  Finishing speed 
last 5m 

1,97 1,84 1,77 1,78 

 18  Av.Swimming 
speed 

2,01 2,04 1,95 1,95 

 19  Av. Frequency 
(stroke rate) 

52 53 47 53 

 20  Av. Stroke length 2,34 2,25 2,46 2,15 
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TAULUKKO 2. Erilaisten käännösmuuttujien väliset 5 % tasolla merkitsevät (p<.05) korre-

laatiot miesten uintimatkoilta. Pu = perhosuinti, su= selkäuinti, ru= rintauinti, vu= vapaauinti. 

(Mukailut  Mason & Cossor, 2001) 

Käännös 100m 
pu 

n=9 

100m 
su 

n=9 

100m 
ru 

n=10 

100m 
vu 

n=9 

200m 
pu 

n=16 

200m 
su 

n=16 

200m 
ru 

n=16 

200m 
vu 

n=16 
nopeus en-
nen vs. jäl-
keen 

        

lähestymis 
aika vs. ulos-
tuloaika 

-0.77  -0.81      

matka veden 
alla 

-0.88 -0.72     -0.73  

aika veden 
alla 
 

-0.87 -0.83     -0.48  

nopeus ve-
den alla 

        

lähestymis-
aika vs kään-
nösaika 

   0.84  0.62  0.79 

ulostuloaika 
vs käännös-
aika 

0.93 0.81  0.91  0.76 0.94  

 

TAULUKKO 3. Erilaisten käännösmuuttujien väliset 5 % tasolla merkitsevät (p<.05) korre-

laatiot naisten uintimatkoilta. Pu = perhosuinti, su= selkäuinti, ru= rintauinti, vu= vapaauinti. 

(Mukailut  Mason & Cossor, 2001) 

Käännös 100
m pu 
n=8 

100m 
su 

n=10 

100m 
ru 

n=10 

100m 
vu 

n=8 

200m 
pu 

n=16 

200m 
su 

n=16 

200m 
ru 

n=16 

200m 
vu 

n=16 

400m 
vu 

n=8 
nopeus en-
nen vs. jäl-
keen 

       -0.55  

lähestymisai-
ka vs. ulostu-
loaika 

- 0.75      -0.57   

matka veden 
alla 

-0.74 -0.79   -0.69 -0.50    

aika veden 
alla 

 -0.80   0.60     

nopeus ve-
den alla 

    -0.66   -0.52 -0.79 

lähestymisai-
ka vs kään-
nösaika 

   0.83 0.74 0.67  0.80  

ulostuloaika 
vs käännös-
aika 

0.96 0.85 0.85 0.94 0.78 0.91  0.77  
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Tutkijoiden mukaan nopeimmat uimarit eivät olleet aina muita nopeampia kääntyjiä eri kil-

pailumatkoilla. Lisäksi tutkijat korostivat liukunopeuden ja vedenalaisen vaiheen tehokkuu-

den merkitystä käännösnopeudelle. Yleisilmiö näytti olevan, että mitä kauemmin uimari oli 

veden alla käännöksen jälkeen, sitä nopeampi käännöksestä tuli. Masonin ja Cossorin 

(2001) mukaan uimareiden tulisikin tehdä vedenalaisia potkuja sääntöjen sallimissa puitteissa 

mahdollisimman pitkälle aina 15 metriin asti. 

 

Käännöksellä on suuri osuus kilpauintisuorituksen kokonaisajasta. Tämä merkitys kasvaa 

uintimatkan lyhentyessä. Tämä johtuu kahdesta seikasta: toisaalta matkan lyhentyminen 

kasvattaa käännöksen osuutta suorituksen kokonaiskestosta ja toisaalta kasvanut uintino-

peus lisää veden vastuksen aiheuttamaa vastusta. Kun käännöksen kokonaisosuus uintisuo-

rituksesta kasvaa, pystyy uimari säästämään energiaa liukumalla vedenalla suhteessa kau-

emmin kuin pidemmillä uintimatkoilla. Koska uintinopeus kasvaa lyhyillä uintimatkoilla, tuh-

laantuu itse uintiliikkeisiin enemmän energiaa lisääntyneen vedenvastuksen vuoksi.  Tämä li-

sää myös hyvän käännöksen merkitystä. Lyhyillä vapaauintimatkoilla, 25 metrin altaalla, 

käännöksen merkitys kokonaisajasta on jopa 20 - 36 % (Thayer & Hay, 1984). Tämä 

seikka nostaa käännöksen harjoittelun yhdeksi tärkeäksi kokonaisuudeksi startti- ja uinti-

tekniikkaharjoittelun rinnalle. (Chow ym. 1984, Lyttle 1999) 

 

 

2 KÄÄNNÖKSEN BIOMEKANIIKKA 

 

2.1 Lähestymistekijät 

 

Eri tutkijat ovat käyttäneet erilaisia määritelmiä käännösten alku- ja loppukohtien osoittami-

seksi. Tämä tekee tutkimusten keskinäisen vertailun hankalaksi. Käännöstä on määritetty 

viimeisen  käsivedon veteentulokohdasta, ja päättyminen ensimmäisen käsivedon loppumi-

sesta  (Hay & Guimaraes 1983, Chow ym. 1984). Tällä tavalla toteutettuna päästään hy-
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vään yksilötason vertailuun, mutta koehenkilöiden keskinäinen vertailu on hankalaa. Toinen 

tapa määrittää käännöksen alkua ja loppua on tietyn etäisyyden käyttäminen mittana. Etäi-

syyksinä ollaan käytetty (sisään/ulos) 3m/6.5m  (Thayer & Hay 1984), 5m/5m  (Newble 

1982, Takahashi ym. 1983a, Blanskby ym. 1996, Blanksby, Simpson, Elliot & Mcelroy 

1998) ja 7.5m/7.5m (Lyttle & Mason 1997). Matkan mittaaminen on mahdollistanut kään-

nösten keskinäisen vertailun. 

 

Uintimatkan piteneminen (100mà1500m) merkitsee sisääntulonopeuden ja lähestymisetäi-

syyden pienenemistä. Chown ym. (1984) tutkimuksessa käännöksen aloittamisetäisyys ly-

heni 2.07 metristä 1.68 metriin uintinopeuden pienentyessä 1.62 m*s-1 à 1.39 m*s-1. 

Chown ym. (1984)  olettivat käännösnopeudenkin pienenemisen johtuvan uimarin uintino-

peuden pienentymisestä matkan pidetessä. Käännösetäisyydet ja nopeudet olivat sukupuo-

leen sidonnaisia miesten saavuttaessa suurempia nopeuksia ja etäisyyksiä naisiin verrattuna. 

Tutkimus tehtiin vuoden 1982 Commonwelth kilpailuista. (Chow ym. 1984, 241-255) 

 

Nicolin ja Krugerin (1979) tutkimuksessa tutkittiin viideltä yliopistouimarilta käännösvoimia. 

Uimarit suorittivat pelkän ponnistuksen liukuun, vanhantyylisen käsikäännöksen veden pin-

nalla sekä volttikäännöksen. Tulokset osoittivat volttikäännöksen olevan vanhaa käsikään-

nöstä nopeamman. Lisäksi tutkimus osoitti, ettei uimareiden ulostulonopeuksissa, voimaim-

pulsseissa tai kontaktiajoissa ollut merkittävää eroa käännöstyylien kesken. Merkittäviä 

eroja todettiin uimarin valmistautumisessa käännökseen: käsikäännökseen tultaessa uimari 

joutui hidastaman vauhtia ennen kontaktia. Volttikäännöksessä uimari pystyi säilyttämään 

liikenopeuden ennallaanmuuntamalla sen saman tien pyörimisliikkeeksi. 

 

 

2.2 Kontaktitekijät 

 

2.2.1 Kineettiset tekijät 

 

Kun uimarin nopeus kasvaa, on seurauksena myös kontaktiajan lyheneminen käännöspon-

nistuksessa. Tämä ilmiö on havaittavissa vertailtaessa keskenään huippu-uimareita, ikäkau-
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siuimareita tai kuntouimareita. Vastaavia tuloksia ovat saaneet mm. Lyttle ja Mason (1997), 

Hodgkinson  ja Blanskby (1995) sekä Takahashi ym. (1983). Lyttlen ja Masonin (1997) 

sekä Hodgkinsonin  ja Blanskbyn (1995) tutkimuksessa vertailtiin huippu-uimareita kansal-

lisen tason uimareihin. Takahashi ym. (1983) tekivät tutkimuksen ikäkausiuimareilla ja kun-

touimareilla. Erot kontaktiajoissa selittyivät koehenkilöiden erilaisilla taustoilla. Huippu-

uimarit ovat ehtineet hioa taitojaan jo vuosia kestäneen harjoittelun aikana. lisäksi heidän 

fyysinen kuntonsa voi olla edellä muihin koehenkilöihin verrattuna. Aikuiskuntouimarit pys-

tyvät tuottamaan suurempia voimia ikäkausiuimareihin verrattuna. Tämä johtuu uimareiden 

suuresta massa- ja voimaerosta muihin uimariryhmiin verrattuna (Miyashita ym. 1992).  

  

Käännösponnistus antaa uimarille startin jälkeen toiseksi suurimman nopeuspiikin koko uin-

nin aikana (Larsen, Yancher, Baer 1981). Edsonin (1988) mielestä käännöksen tärkein 

vaihe on nimenomaan ponnistus, sillä jos uimari ei osaa hyödyntää tätä vaihetta, menettää 

hän seinästä saatavan voiman ja nopeuden. Huellehorst ym. (1988) luettelivat vartalon huo-

nosta ponnistusasennosta aiheutuvat seuraukset: huono vartalon asento, väärä liukukulma, 

ei- virtaviivainen asento ja hidas käännös. Nämä virheet saattavat johtaa veden vastuksen 

kasvamiseen ponnistuksessa ja sen aiheuttamaan negatiiviseen vaikutukseen liukunopeudes-

sa.  Käännöksen kinemaattinen tarkastelu on toteutettu käyttämällä 2d ja 3d voimalevyan-

tureita. Ponnistusten voimaprofiileja on verrattu usein eri tasoisten uimareiden kesken (Nicol 

& Kruger 1979, Takahashi ym. 1983, Hodginson & Blanksby 1995, Blanksby ym. 1996, 

Skender 1997, Blanksby ym. 1998, Lyttle & Mason  1997) 

 

Nicol & Kruger (1979) vertasivat normaalin liukuponnistuksen, vanhanaikaisen käsikään-

nöksen ponnistuksen, sekä 1970- luvulla uudenaikaisen, volttikäännöksen ponnistuksia vii-

dellä koehenkilöllä. Tutkimuksesta määriteltiin horisontaalinen impulssi, kontaktiaika 

(WCT), sekä keskiarvoiset sisään- ja ulostulonopeudet. Tutkimuksessa ei havaittu eroja 

ponnistusimpulsseissa tai kontaktiajoissa eri tyylien kesken. 

 

Takahashin tutkijaryhmä (1983) tutki propulsiivisten voimien tuottamista käännöksessä ver-

tailemalla keskenään kolmea harjoitellutta kilpauimaria ja kolmea kuntouimaria. Tutkimus ei 
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kuitenkaan selventänyt kilpauimareiden tasoa. Koehenkilöt ponnistivat sekä passiivisesti 

voimalevyltä, että tekivät volttikäännöksen joka jatkui passiivisella liulla ulos seinästä. Pol-

viniveleen kiinnitetty goniometri mittasi polven kulmamuutoksia. Paikaltaan ponnistaminen 

tuotti huippuarvon propulsiivisessa ponnistusvoimassa noin 120 asteen polvikulmalla. Vas-

taavaa arvoa volttikäännöksestä ei raportoitu. Tulosten mukaan lantionopeudella ja tuote-

tulla kokonaisimpulssilla on merkittävä positiivinen korrelaatio staattisen ponnistuksen kans-

sa. Vastaavaa vertailua ei voitu tehdä volttikäännöksen ja kokonaisimpulssin kesken, sillä 

uintinopeutta oli vaikea määrittää käännöksessä. Staattisen liun ja volttikäännöksen väliltä ei 

löydetty merkittäviä eroja huippuvoiman suhteen. Ponnistuksen propulsiivinen kokonaisim-

pulssi oli kuitenkin volttikäännöksen vastaavaa arvoa pienempi. (Takahashi 1983) 

 

Vapaauinnin käännösponnistusten voimaprofiilit eri tutkimusten välilläsisältävät joitakin sa-

mankaltaisuuksia, mutta myöskin eroja (Lyttle 1999). Esimerkiksi Takahashin (1983) tut-

kimuksessa käännöksen ensimmäinen voimahuippu saavutettiin heti kontaktin alussa, jota 

seurasi kuitenkin lyhyt jakso (noin 0.08s) jolloin voimataso laski lähes 0- tasolle (Takahashi 

1983, Lyttle 1999). Kolmihuippuinen voima-aikakäyrä saavutti lopulta noin 2/3 taso en-

simmäisestä kontaktivoimasta. Ensimmäisen voimapiikin aiheuttaa jalkojen törmääminen 

seinään. Kontaktin jälkeen jalat irtoavat hetkeksi seinästä reaktiona kovalle kontaktille, 

jonka jälkeen varsinainen ponnistaminen nostaa taas mitatun voiman tasoa. Tutkimuksen 

kilpauimarit tuottivat suuremmat kokonaisimpulssit sekä nopeudet käännöksissä ei- harjoi-

telleisiin uimareihin verrattuna. He tekivät volttikäännöksen nopeammin, seinäkontaktin ly-

hyempänä sekä tuottivat suuremmat huippuvoimat ja impulssit kuntouimareihin verrattuna. 

Mielenkiintoista oli, että suuremmat huippuvoimat ja impulssit tuottaneet uimarit olivat lyhy-

emmän aikaa seinäkontaktissa. Ponnistaminenkin toteutettiin suoremmilla jaloilla. Kuvaillut 

erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkittäviä. Takahashin (1983) kuvaama malli 

käännöksen voimista ei vastaa nykyistä käsitystä käännösvoimien tuottamisesta kilpauinnis-

sa (Lyttle 1999). Lyttle (1999) arvioi, että Takahashin (1983) tuloksiin vaikutti sekä mitta-

usvälinevirhe sekä uimarin käsillä ja muilla raajoilla tekemät ylimääräiset apuliikkeet. Hän 

vertaa ponnistusta myös normaaliin ponnistukseen kuivalla maalla, jossa voimantuotto on 

nopea ja terävä (Lyttle 1999). 
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Blanksby ym. (1996) tutkivat videoiden ja voimalevyantureiden avulla 17 poika- ja 19 tyt-

töuimaria. Koehenkilöt olivat 11-13- vuotiaita ikäkausiuimareita. Tutkimuksessa käytettiin 

2d- voimalevyä, jonka avulla pystyttiin määrittämään seinää vasten kohtisuoraan tuotettua 

voimaa, kokonaisimpulssia sekä kontaktiaikaa (WCT). Käännökset kuvattiin vedenalaisella 

kameralla (50Hz), joka oli sijoitettu kuvaamaan suoraan sivulta uimarin käännösliikettä. 

Tarkasteluun otettiin uimarin ulostulonopeus käännöksestä, vartalon maksimaalinen koukis-

tuskulma seinällä (TUCK- index), etäisyys seinästä kun käännös alkoi, etäisyys seinästä 

kun ensimmäinen käsiveto alkoi käännöksen jälkeen, sekä nopeus tuossa vaiheessa. Koska 

analyysit eivät löytäneet koehenkilöiden väliltä sukupuoliin liittyviä eroja (p<.05), käsiteltiin 

uimareita yhtenä koehenkilöjoukkona. Positiivinen korrelaatio löydettiin 50 metrin uintiajan 

sekä käännösten välillä kun käännösetäisyydeksi oli määritelty 2.5 metriä sisään ja 5.0 met-

riä ulos käännöksestä. Positiivinen korrelaatio löydettiin myös 5.0 metrin käännösajan sekä 

kontaktiajan (WCT) väliltä: mitä lyhyempi kontakti seinässä, sitä suurempi uintinopeus 5.0 

metrin kohdalla. Muiden muuttujien ja 5.0 metrin käännösaikojen väliltä löydettiin merkittä-

vä negatiivinen korrelaatiot (poikkeuksena uinnin aloituskohta käännöksen jälkeen). Tutki-

muksen mukaan käännöksen kokonaisaikaa (5.0m) ennustivat parhaiten, seuraavassa jär-

jestyksessä, huippuvoima, käännöksen aloittamisetäisyys seinästä (eli milloin pää aloittaa 

painumisen kohti volttia), uinnin aloitusetäisyys käännöksen jälkeen sekä uimarin pituus. 

Nämä tekijät kattoivat 55 % varianssista (R=0.78). tulokset eivät ole kuitenkaan yleistettä-

vissä koskemaan laajemmin ikäkausiuimareiden käännöskykyä, sillä porrasregression te-

kemiseksi luotettavasti koehenkilöjoukko oli suhteellisen pieni (Lyttle 1999).  

 

Vuonna 1995 Hodgkinson ja Blanksby tutkivat vapaauinnin volttikäännöstä viidenkymme-

nen metrin vapaauinnin yhteydessä 25 metrin altaalla. Suorituksesta mitattiin seinään tuotettu 

huippuvoima, kokonaisimpulssi sekä kontaktiaika (WCT). Uinnit suoritettiin yhteensä yh-

deksällätoista kansallisen tason uimarilla (n 19, 10 naista, 9 miestä). Jokainen koehenkilö 

suoritti uinnin kolme kertaa 2d voimalevyanturia vasten. Suoritukset kuvattiin videokameral-

la. Tutkimuksessa löydettiin merkittävä negatiivinen korrelaatio huippuvoiman sekä 5 että 

2.5 metrin uintiaikojen väliltä naiskoehenkilöiden osalta. Huippuvoima oli kuitenkin positiivi-

sessa korrelatiivisessa yhteydessä uimarin massan kasvuun. Miesten suorituksista merkittä-

viä korrelaatioita eri muuttujien välille ei löydetty. Regressioanalyysin mukaan kohonnut 
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huippuvoima oli ainut kineettinen muuttuja joka ennusti 2.5 metrin käännösajan lyhenemistä. 

Tässäkin tutkimuksessa tuloksia voitiin tulkita vain kyseistä ryhmää koskevaksi koehenkilö-

joukon pienuuden vuoksi. (Lyttle 1999) 

 

Walker (1996) käytti tutkimuksessaan 3d voimalevyanturia. Hän tutki 73:n ikäkausiuimarin 

volttikäännöstä. Suoritukset kuvattiin sekä veden päältä että alta viidenkymmenen metrin 

uintisuorituksen aikana. Tutkimustulokset osoittivat parempien ikäkausiuimareiden maksi-

moivan propulsiiviset horisontaaliset huippuvoimat minimoiden samalla vertikaalisia ja late-

raalisia voimia heikompiin uimareihin verrattuna. 

 

Lyttle ja Mason (1997) mallittivat vapaauinnin käännöstä kolmen kansainvälisesti menesty-

neen kilpauimarin suorituksen perusteella. 3d voimalevyn avulla tutkijat keräsivät tietoa vas-

tavoimien, huippuvoimien, kokonaisimpulssin sekä seinäkontaktin keston (WCT) mittaami-

seksi. Huippuvoimat ja kokonaisimpulssi ilmoitettiin suhteessa uimarin painoon. Tutkijat ke-

räsivät tietoa myös peräaallosta (bow wave, ks. luku 2.2.2), joka syntyy uimarin mukana 

kulkeutuva vesimassojen iskeytyessä voimalevyyn käännöksen aikana. Tutkimuksessa käy-

tettiin manuaalista merkkisignaalia kontaktikohdan määrittämiseksi. Koska koehenkilö-

joukko oli pieni, ei tilastollisia analyysejä tehty. Tulokset osoittivat uimarin seinää kohti tuot-

tavien voimien kasvavan jyrkästi heti merkkisignaalin jälkeen, jolloin seinäkontaktiajaksi 

(WCT) merkattiin nimenomaan jakso voimatason nousun alkukohdasta voiman tuottamisen 

loppumiseen. Voimakäyristä oli havaittavissa kaksi- tai kolmihuippuinen voimantuotto jotka 

johtuivat jalkojen seinäkontaktista sekä ponnistuksesta. Kokonaiskontaktiaika oli noin 

0.3s. Huippuvoimatasoksi saatiin noin 1345.3 Newtonia (+236.5 N) ja kokonaisimpulssik-

si noin 245.3 Ns (+29 Ns). Tutkijat ehdottivat kokonaisimpulssin sekä seinäkontaktiajan 

(WCT) määräävän uimareiden ulostulonopeutta seinästä. Kuvassa 2 on esitetty yksi voima-

aikakäyrä Lyttlen ja Masonin (1997) tutkimusaineistosta. Taulukkoon 4 on koottu vapaa-

uinnin käännöksestä mitattuja kineettisiä muuttujia eri tutkimuksissa (mukaeltu Lyttle, 1999, 

19.). 
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KUVA 2. Vapaauinnin käännöksen voima-aikakäyrä Lyttlen ja Masonin (1997) aineistossa. 

Pystyviiva kuvassa 0.4s kohdalla kertoo manuaalisen merkkisgnaalin laukaisukohdan, jonka 

tutkijat määrittivät kontaktin alkukohdaksi. Time on Wall = WCT. Impulssi on laskettu koko 

WCT:n ajalta. Ennen merkkisignaalia havaittava voimatason nousu johtuu perä-aallosta. 

(Lyttle & Mason, 1997) 

 

TAULUKKO 4. Yhteenveto eri tutkimusten kineettisistä muuttujista. Kv = kansainvälinen ta-

so, Kans. = kansallinen taso 

Tutkimus Käännös Koehenkilöt Huippuvoima (N) WCT            (s) Impulssi     
(Ns) 

Lyttle & Ma-
son (1997) 

Vapaauinti 3 kv 1345 + 236.5 0.29 + 0.05 247.3 + 29.0 

Hodgkinson & 
Blanksby 
(1995)  

Vapaauinti 10 kans. 1303 + 228.5 0.38 + 0.07 290.2 + 48.1 

Blanksby ym. 
(1996) 

Vapaauinti 36 junioria 693.4 + 228.1 0.58 + 0.20 177.2 + 50.2 

Takahashi ym. 
(1983) 

Vapaauinti 3 kans., 
3 kuntouimaria 

1711.7 + 379.1 
1068.0 + 191.4 

0.36 + 0.06 
0.48 + 0.06 

301.8 + 41.5 
223.6 + 6.14 

Nicol & Kru-
ger (1979) 

Vapaauinti 5 kans. ------- 0.51 + 0.11 217.0 + 28.0 

 

Uimarin tason ja kokemuksen lisääntyminen viittaisi seinäkontaktiaikojen (WCT) lyhenemi-

seen sekä huippuvoimien että kokonaisimpulssin kasvamiseen (Lyttle & Mason 1997, 

Hodgkinson & Blanskby 1995). Näihin tekijöihin vaikuttaa myös koehenkilön fyysinen ko-

ko, sekä etenkin alaraajojen voimakkuus. Näin suurempi voima ja impulssi johtavat uimarin 

kovempaan ulostulonopeuteen mikäli uimarin huono liukuasento ei lisää liikaa veden vastus-
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ta. Lyhyt kontaktiaika (WCT) seinässä viittaa huippu-uimareiden kykenevän tuottamaan 

enemmän voimaa lyhyemmässä ajassa heikompitasoisiin uimareihin verrattuna. Lyttle 

(1999) esittää, että on olemassa kuitenkin raja, jota lyhyemmäksi kontaktiaika ei voi lyhetä 

ponnistuksen kärsimättä. Uimari kontaktiaika (WCT) seinällä voidaan jakaa passiiviseen ja 

aktiiviseen vaiheeseen, jossa passiivisella vaiheella tarkoitetaan jalkojen iskeytymistä sei-

nään ja asennon hakua, ja aktiivisella vaiheella varsinaista ponnistusta. Näiden vaiheiden 

erottaminen toisistaan on tutkimuksissa ollut epäselvää (mm. Lyttle & Mason 1997, Hodg-

kinson & Blanskby 1995, Walker 1996) . Lisäksi tutkimukset eivät ole pystyneet tuomaan 

juurikaan lisävalaistusta ongelmaan, mikä olisi optimaalinen tapa liukua ja ponnistaa seinäs-

tä.  (Lyttle 1999) 

 

 

2.2.2 Peräaalto 

 

Uimarin mukanaan käännökseen kuljettama vesi (vrt. added mass, luku 2.2.5.2 Vastuksen 

muodot) ja aallokko aiheuttavat ongelmia voimasignaalissa ennen kontaktihetkeä. Näin ol-

len voimalevyn mittaustulos koostuu sekä uimarin ponnistukseen ja kosketukseen liittyvistä 

voimista, mutta myöskin uimarin aiheuttamien aaltojen, turbulenssien sekä virtausten aiheut-

tamista voimavaihteluista. Voimalevyyn käännöksen yhteydessä iskeytyvää aaltoa kutsutaan 

yleisesti peräaalloksi (bow wave, esim. Blanskby ym. 1998). Peräaallon vaikutuksen suu-

ruus riippuu uimarin nopeudesta sekä voimalevyn pinta-alasta (Lyttle 1999). Peräaallosta 

johtuen uimarin ponnistuksen kokonaisimpulssia on vaikea määrittää. Joissakin tutkimuksis-

sa ilmiötä ei olla otettu huomioon (esim. Nicol & Kruger 1979, Takahashi ym. 1983, 

Blanskby ym. 1995). Lyttle ja Mason (1997) yrittivät ottaa bow wave- aallon huomioon 

määrittämällä jalkojen kontaktihetkeä manuaalisella merkkisignaalilla. Merkkisignaalia pai-

nettiin samalla hetkellä kun uimarin jalat osuivat voimalevyyn. Kun samanaikaisesti havaittiin 

nousua sekä vertikaalisissa että lateraalisissa voimatasoissa, määriteltiin tämä jalkojen todel-

liseksi kosketuskohdaksi. Hypoteettisesti bow wave- aallon vaikutukseksi arvioitiin jopa 

500 N kokonaisvoimasta kosketushetkellä (Lyttle &  Mason 1997). Erilaisin menetelmin 
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(esimerkiksi paineantureiden avulla) ollaan päästy arvioimaan bow wave- aallon suuruudek-

si noin 10 % kokonaisvoimasta. (Lyttle 1999) 

 

 

2.2.3 Kinemaattiset tekijät 

 

Tässä luvussa tarkastellaan vapaauinnin käännökseen ja etenkin ponnistukseen liittyvää ki-

nematiikkaa. Ilmiötä on tutkittu useissa eri tutkimuksissa (mm. Takahashi ym. 1983, Huell-

horst ym. 1988, Hodgkinson & Blanksby 1995, Blanskby ym. 1996, Lyttle & Mason 

1997, Skender 1997, Blanksby ym. 1998) 

 

Takahashin ym. (1983) tutkimuksessa uimareiden polvikulman muutoksia tutkittiin niveleen 

kiinnitetyn goniometrin avulla. Tutkimuksessa polven maksimikoukistus oli keskimäärin 76 

astetta kolmella kilpauimarilla. Kuntouimareilla polvikulma oli huomattavasti pienempi, kes-

kimäärin 42 astetta. Huippuvoiman koehenkilöt saavuttivat noin 120 asteen polvikulmalla 

ponnistuksen aikana. 

 

Blanksbyn ym. (1996) tutkimuksessa syvintä polvikulmaa lähestyttiin määrittämällä ns. 

Tuck Index. Tuck Index:illä tarkoitettiin polven kulmaa, kun lantio oli lähinnä seinää kään-

nöksen yhteydessä ponnistuksen alussa. Tuck Index määriteltiin kaikilta 36:lta koehenkilöl-

tä. Arvo määritettiin suhteessa uimarin pituuteen, ja ilmaistiin suhdelukuna. Tutkimus osoitti, 

että Tuck Index korreloi negatiivisesti 50 metrin loppuaikaan, sekä 2.5- ja 5 metrin kään-

nösaikoihin. Tuloksen perusteella voidaan vetää johtopäätös, että mitä suoremmilla jaloilla 

uimari ponnistaa, niin sitä nopeampi on hänen käännöksensä ja uintisuorituksen loppuaika. 

Tulokseen vaikuttanee myös se tosiasia, että mitä kauempaa uimari kääntyy, niin sitä lyhy-

emmän matkan hän ui. Jos uimari kääntyisi kuitenkin suorin jaloin,  ei hän pystyisi ponnista-

maan enää seinästä. Jokaiselle uimarille onkin löydettävissä optimaalinen polvikulma voiman 

tuottamiseksi, ja tämä kulma saattaa olla suurempi kuin mitä ollaan perinteisesti ajateltu. 

(Lyttle 1999) 
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Tuck Index tutkimukset ovat osoittaneet sekä tasoon (Skender 1997) ja ikään että suku-

puoleen (Hodgkinson & Blanskby 1995) liittyviä eroavaisuuksia uimareiden välillä. Sken-

derin (1997) tutkimuksessa suuremman Tuck Indexin omaavat ikäkausiuimarit tuottivat 

suuremman huippuvoiman käännöksessä lyhyemmällä kontaktiajoilla pienemmän Tuck In-

dex- arvon omaaviin ikätovereihinsa nähden. Hodgkinson & Blanskby (1995) tutkivat 19 

huippu-uimarilla (n 19, 9 naista, 10 miestä) samaa ilmiötä. Tulosten mukaan miesuimarit 

kääntyivät kauempaa, ja saivat näin suuremman Tuck Index- arvon naisuimareihin verrattu-

na. He tuottivat myöskin suuremman huippuvoiman sekä suorittivat nopeamman käännök-

sen 2.5 metrin kohdasta mitattuna kuin naiset. Nämä tutkimukset tukevat toisiaan ja samalla 

oletusta siitä, että hyvä käännös tehdään kauempaa seinästä, joka johtaa lyhyempään kon-

taktiaikaan, suurempaan huippuvoimaan sekä nopeampaan käännökseen. 

 

Huellehorst ym. (1988) teki massakeskipisteen nopeuteen liittyviä tutkimuksia rintauinnin 

käännöksessä. Tutkimuksen johtopäätöksenä hän esitti, että uimareiden tulisi rintauinnin 

käännöksessä "törmätä" seinään suhteellisen suorin käsin, ja ojentaa vartalo heti seinäkos-

ketuksen alussa. Pyörimisen nopeuttamiseksi hän ehdottaa pientä Tuck Indexiä, mutta va-

roittaa samalla liian lähelle seinää joutumisen vaaroista: Uimalla liian lähelle seinää joutuu ui-

mari pidentämään uitua matkaa, joka vähentää mahdollisuuksia hyödyntää elastista energiaa 

ponnistuksessa ja lisää samalla seinäkontaktin kestoa. 

 

Ponnistuksen loppunopeudet ovat eri tutkimuksissa vaihdelleet koehenkilöryhmistä riippuen 

2-3 m*s-1. Alhaisimpia nopeuksia on mitattu ikäkausiuimareilla (esim. 2.05 m*s-1 Blanksby 

ym. 1996), toiseksi alhaisimpia kuntouimareille (esim. 2.72 m*s-1 Takahashi ym. 1983) ja 

suurimpia aikuiskilpauimareille (2.98 m*s-1 Takahashi ym. 1983). Takahashin ym. (1983) 

tulokset on mitattu uimarin tehdessä passiivisen ponnistuksen. Tuloksia ei voi näin ollen suo-

raan verrata uimarin tekemään aktiviseen käännösliikkeen ponnistukseen. 

 

Uimarin ponnistaessa seinästä ulospäin, alkaa vesi vastustamaan välittömästi liukuliikettä. 

Huippu-uimari valitsee ominaisuuksiaan parhaiten tukevan liukustrategian ulostulossa siten, 
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että hän kykenisi aloittamaan uintinsa mahdollisimman optimaalisessa vauhdissa riittävän 

kaukana seinästä. Ulostulopituutta rajoittavat mm. uintisäännöt, uimarin antropometria, 

ponnistuksessa aikaansaatu loppunopeus, uimarin massa, vastusvoimat, uimarin muoto ve-

dessä, liukusyvyys sekä vedenalaisten potkujen tehokkuus. 

 

 

2.2.4 Käännöksen hydrodynaamiset tekijät 

 

2.2.4.1 Veden vastuksen laskeminen 

 

Uimarin liikkeet vedessä tuottavat vedessä vastustavia voimia joita kutsutaan yhteisesti hyd-

rodynaamiseksi vastukseksi. Uinnissa vastusvoimien minimointi on yhtä tärkeää kuin eteen-

päin vievien voimien maksimointi (Rushall ym. 1994). Samaa periaatetta pyritään hyödyn-

tämään myös käännöksessä, jossa ponnistuksen tuottamaa propulsiivista voimaa pyritään 

ylläpitämään mahdollisimman kauan virtaviivaisen liukuasennon avulla. (Hay 1992) 

 

Uimarin tuottama kokonaisvastus voidaan ilmaista kaavalla:  

  

FD = ½ ρv2 ACD       (1) 

 

jossa FD on vastusvoiman suuruus, ρ tarkoittaa veden tiheyttä, v tarkoittaa uimarin nopeutta 

suhteessa veteen, A on uimarin poikkipinta-ala suhteessa liikkumissuuntaan ja CD tarkoittaa 

veden vastuskerrointa. CD- kerroin on määritelty kokeellisesti, ja se kertoo uimarin muo-

dosta ja käyttäytymisestä vedessä (Cappaert & Gordon 1998). CD on mitattava aina erik-

seen kokeeseen yhteydessä. Niin sanottua Reynoldsin lukua ( eR ) käytetään veden vir-

tausominaisuuksien arviointiin, ja se saadaan kaavalla:  
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v
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    (2) 

 

jossa v tarkoittaa uimarin nopeutta ja l uimarin pituutta. v jakoviivan alapuolella tarkoittaa 

veden kinemaattista viskositeettia. Kokeellisesti kaavoja on käyttänyt mm. Clarys (1979) 

joka totesi Cd:n ja Re:n suhteen kilpauimareilla osoittavan suurta veden turbulenttista vir-

tausta uimarin ympärillä. Tämä viittaa siihen, että uimarin tuottama passiivinen kokonaisvas-

tus on suhteellisen suuri (Lyttle 1999). 

 

Frouden lukua käytetään aaltovastuksen laskemiseen laivateollisuudessa. Sitä on sovellettu 

myös uinnissa. Frouden luku saadaan kaavasta: 

 

          (3) 

 

jossa Fl on Frouden luku, v on kappaleen nopeus, g on vetovoimasuure ja l on kappaleen 

pituus. (Larsen ym. 1981, Lyttle 1999) 

 

Lyttle (1999) laski veden vastuksen hetkellistä tasoa ponnistuksessa kaavalla: 

 

  (4) 

 

jossa Fdrag on vastusvoima. m on uimarin massa, aCG on uimarin kiihtyvyys ja Fprop ponnis-

tusvoima. 

 

2.2.5.2 Vastuksen muodot 

 

Veden uimariin kohdistamat vastusvoimat voidaan Karpovitchin (1933) mukaan jakaa 

kolmeen eri luokkaan: pintavastukseen, muotovastukseen sekä aaltovastukseen. Vastus-

komponenttijako perustuu laivateollisuuden malleihin (Clarys 1979), eivätkä mallit välttä-
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mättä suoraan sovellu aktiivisia uintiliikkeitä tekevien ihmisten vastusvoimien kuvaamiseen. 

Lisäksi vastusvoimat voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen vastukseen, joissa aktiivisen 

vastuksen aiheuttaa uimari liikkeillään ja passiivisen vastuksen uimarin muoto vedessä. Pin-

tavastus on aktiivisessa ja passiivisessa vastuksessa sama, mutta aaltovastuksen ja muoto-

vastuksen eroavat uimarin tekemien liikkeiden ja uintisyvyyden mukaan. (Rushall ym. 1994) 

 

Rushallin ym. (1994) mukaan pintavastuksella tarkoitetaan vastusta joka syntyy kun vesi 

virtaa uimarin pintoja pitkin. Epätasaisuudet, kuten hiukset ja uimapuku, lisäävät pintavas-

tusta. Lähimpänä uimaria liikkuva vesimolekyylikerros liikkuu yhdessä uimarin kanssa suu-

rella nopeudella suhteessa ulompiin kerroksiin. Heidän mukaansa pintavastuksen määrän 

suhde uintinopeuteen on lineaarinen. Toisin sanoen pintavastus kasvaa samassa suhteessa 

nopeuden kanssa. Pintavastus vähenee kun veden virtaus on mahdollisimman tasaista uima-

rin ympärillä. Uimareiden käyttämät kokopuvut on suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta 

varten. Kokopuvun säännöllinen kuvainti "liimaa" pinnalleen vesimolekyylikerroksen, joka 

mahdollistaa pienemmän pintavastuksen. Näin virtaavat vesimolekyylit reagoisivatkin toisten 

vesimolekyylien kanssa, jolloin pintavastus pienenee. Toinen tapa vähentää pintavastusta on 

uimalakin käyttö. Tehokkaaksi on osoittautunut myös ihon karvojen ajaminen: Sharpin ja 

Costillin (1989) tutkimuksessa uimareiden tuottamien laktaattipitoisuuksien ja kinemaattis-

ten muuttujien suhdetta seuraamalla saatiin selvä ero "ajamattoman" ja "ajellun" ihon jälkei-

siin uintisuorituksiin. Ennen ihokarvojen ajelua  uimareiden keskiarvoinen laktaattipitoisuus 

oli 8.48 mmol ja vetopituus 2.07 metriä. Ajelun jälkeen laktaattipitoisuus väheni 6.47 

mmol:iin ja vetopituudet kasvoivat 2.31 metriin. Tutkimuksessa havaittiin myöskin liukumis-

nopeuden vähenevän hitaammin ilman ihokarvoja. Kuvassa 3 esitellään pintavastuksen 

muodostumisen periaatteita (Rushall ym 1994). 
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1. IHOKARVOJEN JA KARKEAN UI-

MAPUVUN VAIKUTUS 

Pyörteiden syntyminen kuluttaa uimarin energiaa ja 

lisää näin pintavastusta. 

 

 

2. AJELTU IHO, EI VESILIUKOINEN 

PINTA (ESIM. ÖLJY) 

Öljytty ihonpinta aiheuttaa enemmän pyörteitä ja 

suuremman pintavastuksen kuin pelkkä iho. 

 

3. IHO JOSTA KARVAT ON AJELTU 

POIS 

Ohut kerros vesimolekyylejä muodostaa pinnan 

ihoa vasten. Lähellä ihoa vesi liikkuu hitaasti ulom-

piin kerroksiin verrattuna. Seurauksena muita pie-

nempi pintavastus 
 

KUVA 3. Pintavastuksen ilmeneminen uimarin pintaa vasten. Selitys kuvassa. (Mukailtu 

Rushall ym. 1994). 

 

Muotovastuksella tarkoitetaan uimarin geometrisen muodon aiheuttamaa osittain passiivista 

ja osittain aktiivista vastusta. Merkittävimmin vastukseen vaikuttaa uimarin poikkipinta-ala. 

Tämä on passiivista vastusta. Uimarin poikittainen pinta-ala muuttuu kuitenkin kokoajan ak-

tiivisten uintiliikkeiden aikana. Maglischo (1993) esitti että leveäharteiset ja kapealanteiset 

uimarit näyttäisivät tuottavan vähemmän muotovastusta. Clarysin (1979) mukaan näillä teki-

jöillä ei kuitenkaan ole välttämättä merkittävää yhteyttä toisiinsa. Muotovastuksen suhde 

nopeuteen on neliö-suhde. (Rushall ym. 1994) Toisin sanoen nopeuden kasvu kaksinkertai-

seksi aiheuttaa muotovoimakomponentin nousun nelinkertaiseksi. Muotovastus pienenee 

kun uimari on virtaviivaisessa asennossa. Uimari voikin liikkeillään vähentää muotovastusta. 

Muotovastusta vähentää oikea ajoitus, rullaaminen sekä haitallisten sivuttaisliikkeiden vä-



 

 

29  

hentäminen (esim. hengittäminen vapaauinnissa tarkoituksenmukaista suuremmalla liikkeel-

lä). Kuvassa 4 on esitelty erilaisia muotovastusta aiheuttavia uintiasentoja. (Rushall ym. 

1994) 

KUVA 4 Uimarin asento ja koko vedessä vaikuttaa poikittaiseen pinta-alaan. Mitä enemmän 

uimarin asento (A) poikkeaa virtaviivaisesta (B) sitä suurempi on muotovastus. (Mukailtu 

Rushall ym. 1994)  

 

Aaltovastuksella tarkoitetaan uimarin omilla uintiliikkeillään aiheuttamaa vastusta. Tämän 

aktiivisen vastusmuodon vaikutus on suurin uimarin kokonaisvastuksessa, sillä sen voima 

kasvaa kuutioon suhteessa uimarin liikenopeuteen (Rushall ym. 1994). Aaltovastusta vä-

hennetään tehokkaasti sulavilla uintiliikkeillä. Lisäksi aaltovastusta esiintyy enemmän lähellä 

vedenpintaa syvyyden vähentäessä sitä. Hertelin (1966) tutkimuksessa vedessä hinatun 

kappaleen vastus väheni aina syvyyteen, joka oli kolminkertainen kappaleen omaan pak-

suuteen verrattuna. Lyttle (1999) esitti veden vastuksen kasvavan lähestyttäessä veden pin-

taa aaltovastuksen lisääntymisen seurauksena. Veden vastus väheni merkittävästi myös sil-

loin, kun kappale liukui vain osittain vedessä (Hertel, 1966, Lyttle, 1999). Larsson ym. 

(1981) esitti, että uimareiden tulisi liukua 0.2 kertaa syvemmällä omaan pituuteensa verrat-
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tuna vastuksen minimoimiseksi. Lyttlen ym. (1998) tutkimuksen mukaan uimareiden tulisi 

liukua 0.4-0.6 metrin syvyydellä jos uintinopeus on yli 1.9 m/s. Jos nopeutta on alle 1.9m/s, 

voi liukusyvyys vaihdella välillä 0.2-0.6 metriä.  Aaltovastuksen muodostumista kuvataan 

kuvassa 5 (Rushall ym. 1994).  

 

KUVA 5 Kun uimarin liikkeet aiheuttavat aaltoja ja pyörteitä, syntyy aaltovastusta. Vertikaa-

liset ja lateraaliset liikkeet kuluttavat paljon energiaa. (Mukailtu Rushall ym. 1994) 

 

Veden massan kiihtyminen uimarin mukana tuottaa vastustavia voimia. Tätä veden massan 

kiihtymiseen liittyvää vastusta kutsutaan added massiksi (Ungerechts, 1983, Klauck 1999). 

Added mass on vettä, joka seuraa uimarin liikkeitä ja liikkumista vakiona liikkeiden suori-

tuksiin nähden. Added mass on siis uimarin mukanaan kuljettamaa vesimassaa, jonka mää-

rä lisääntyy aktiivisten uintiliikkeiden lisääntyessä. Klauck (1999) tutki ilmiötä 18 koehenki-

löllä. Koehenkilöä vedettiin kiihtyvällä vauhdilla (0 m/s alkaen). Mittauksista saatujen nope-

us-, vastus- ja kiihtyvyystietojen perusteella laskettiin added massin olevan noin 30-70 kg 

koehenkilöstä riippuen. Colemanin ym. (1999) tutkimuksessa yksittäisen delffinipotkun vai-

kutus "perinteisen" massakeskipisteen liikkumiseen oli suurempi kuin yhteismassakeskipis-

teeseen, joka sisälsi siis added massin.   
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2.2.4.3 Passiivinen vastus ja liukuminen 

 

Chatardin ym. (1990) mukaan liukuminen startissa ja käännöksessä vastaa noin 10 - 20 % 

matkan kokonaiskestosta. Tästä syystä passiivisen vastuksen käyttäytymisen tunteminen on 

tärkeää optimaalisen liukuvauhdin saavuttamiseksi. Karpovich (1933) tutki passiivista vas-

tusta vetämällä moottorin avulla uimareita altaan päästä päähän. Tulosten mukaan mahallaan 

liukuminen aiheutti vähemmän vastusta kuin selällään liukuminen. Tutkimus tehtiin kuitenkin 

hyvin alhaisilla nopeuksilla (maksimissaan 0.97m/s). Pään kääntäminen eteen siten että sil-

mien linja tuli pinnan tasalle ei nostanut vastusta. Pään kääntäminen sivulle lisäsi vastusta 7N 

1.5m/s hinausnopeudella (Lyttle 1999). Alleyn (1952) tutkimuksessa havaittiin liukunopeu-

den nostavan jalkoja kohti pintaa jo 0.6 m/s nopeudesta ylöspäin. Nopeudesta 1.52m/s 

ylöspäin koehenkilöt raportoivat tuntevansa aaltovastuksen kasvun, joka havaittiin myös 

vastusmittauksissa. Counsilmanin (1955) tutkimuksessa selvitettiin erilaisten liukuasentojen 

merkitystä veden vastuksessa. Kolmea koehenkilöä hinattiin eri nopeuksilla 

(0m/sà2.13m/s) mahallaan. Yksi koehenkilö liukui lisäksi kyljellään tai kierteellä mahalta 

kyljelleen. Tuloksissa vastuksen määrä väheni suhteessa nopeuteen 0.6-0.8 m/s kohdilla. 

Tämä liittyi parantuneeseen liukuasentoon jalkojen nousun takia. Vastusvoima nousi taas 

liukunopeuden lähestyessä 2.0m/s. Tulokset olivat siis samansuuntaiset Alleyn (1952) kans-

sa. Liukuminen mahallaan tuotti vähiten vastustavia voimia eri asennoista. Seuraavaksi vähi-

ten tuotti vastusta muut staattiset liukuasennot. Eniten vastusta aiheutti kiertyminen liun aika-

na. 

 

Kenthin ja Athan (1971) mukaan veden vastus liussa nousee nopeuden neliöön. Heidän 

tutkimuksensa mukaan veden vastus kasvoi myös voimakkaasti jos uimari rikkoi virtaviivai-

sen asennon esimerkiksi hengityksessä. Esimerkiksi 1.5m/s nopeudella veden vastus kasvoi 

1.91 kertaiseksi hengitysliikkeen aikana suhteessa hyvään liukuasentoon. (Kenth & Atha 

1971, Lyttle 1999). Jiskootin ja Clarysin (1975) tutkimus valotti veden lämpötilan vaikutus-

ta vastusvoimien määrään. Veden lämmittäminen 18 asteesta 24 asteeseen vähensi veden 

vastusvoimia. Tämä johtuu veden tiheyden ja viskositeetin pienenemisestä lämpimässä ve-

dessä (Videler, 1993). Uimarin tason ja vastusvoimien määrän väliltä on myös löydetty yh-

teyttä. Chatardin ym. (1985) tutkimuksessa kahden huippu-uimarin passiivisen vastuksen 

arvot olivat alhaisemmat kuin saman 
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ruumiinrakenteen omaavilla kansallisen tason uimareilla. Notkeudella voidaan Chatadin ym. 

(1990) mukaan selittää noin 7 % liukujen eroista. Maiello ym. (1998) tutki erilaisissa liuku-

asennoissa passiivisia vastusvoimia. Tutkimuksen mukaan käsien pitäminen yhdessä vähen-

tää eniten vastusvoimia liussa. 

 

 

2.2.4.4 Liukuminen ja antropometria 

 

Useat antropometriset muuttujat vaikuttavat passiiviseen vastusvoimaan ja samalla liukuno-

peuteen. Clarysin (1979) mukaan kehon antropometrian ja veden vastuksen suhde kasvoi 

nopeuden nousun seurauksena. Tulosten perusteella Clarys (1979) esitti myös, ettei pinta-

vastuksella ole suurta merkitystä vastusvoimien tuottamisessa. Pinta-alan kasvamisen kat-

sottiin lisäävän veden vastusta joissakin tutkimuksissa (Karpovich 1933, Van Tilborgh ym. 

1983 ja Chatard ym. 1990), ja tämä kysymys onkin vielä avoin. Sen sijaan Clarys (1979) 

löysi merkittäviä korrelaatioita kehon poikittaisen pinta-alan, pituus/tiheys- suhteen sekä 

passiivisen vastusvoiman välillä. Antropometristen muuttujien ja erilaisten vastusvoimien vä-

lisiä suhteita on esitetty taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5. Antropometrinen vastaavuus erilaisten vastusvoimakomponenttien suhteen 

uinnissa. (Mukailtu Clarys ym. 1974, Clarys 1979 ja Lyttle 1999) 

Hydrodynaamiset tekijät Antropometrinen tekijä Vastuskomponentti 

Kappaleen pituus Kehon pituus Aaltovastus 

Märkäpinta-ala Kehon pinta-ala Pintavastus 

Keskipaksuus Suurin kehon poikittainen pinta-ala Muotovastus 

Kelluvuus Hydrostaattinen paino, tiheys Muotovastus 

Pituus/ulottuvuus-suhde Pituus/ulottuvuus-suhde Aaltovastus 

Pituus/syvyys-suhde Pituus/rintakehän paksuus-suhde Pintavastus 

Pituus/paksuus-suhde Pituus/suurin poikittaispinta-ala Aaltovastus 

Pituus/pinta-ala-suhde Pituus/pinta-ala-suhde Pintavastus 

Kapeuden aste Pituus/tilavuus- suhde Aaltovastus 

Ulottuvuus/syvyys-suhde Ulottuvuus/rintakehän- suhde Muotovastus 
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2.3 Optimaalinen käännös 

 

Optimaalisessa käännöksen lähestymisessä kilpauimari kykenee säilyttämään uintinopeu-

den, muuntamaan suoraviivaisen etenemisliikkeen pyörimiseksi  (Nicol & Kruger 1979, 

Counsilman 1968, 142.) sekä tekemään käännöksen suhteellisen kaukaa seinästä (Blansk-

by ym. 1996). Kun uimari kääntyy kaukana seinästä, saa TUCK- index suurempia arvoja 

(Skender 1997), mikä havaitaan myös suurempina polvikulmina (Takahashi ym. 1983).  

 

Ponnistus tapahtuu nopeasti lyhyellä seinäkontaktiajalla (Lyttle & Mason 1997, Hodgkin-

son & Blanskby 1995), mutta silti uimari pystyy tuottamaan suuren ponnistusimpulssin ja 

huippuvoiman (Blanksby ym. 1996). Voima tuotetaan nopeasti siten että voima-aikakäyrä 

sisältää yhden tai kaksi huippuvoimapiikkiä (Lyttle ja Mason 1997). Uimarin tulee olla jo 

ponnistuksen aikana virtaviivaisessa asennossa veden vastuksen minimoimiseksi (Rushall 

ym. 1994). Liukusyvyyden tulee maksiminopeudessa olla vähintään 0.40-0.60 metriä (Lytt-

le 1999).  

 

Optimaalinen ulostulo tapahtuu tutkimusten mukaan silloin kun uimari ponnistaa ulos seinäs-

tä noin 0.40 metrin syvyydeltä (Lyttle 1999). Tämä liukusyvyys tulisi säilyttää noin yksi 

metri ulos seinästä, jonka jälkeen liun tulisi suuntautua pikkuhiljaa kohti pintaa (Lyttle 

1999). Jos uimari aloittaa uinnin välittömästi, tulisi liun jatkua vielä yhden metrin (yhteensä 2 

metriä jaloista mitattuna) ennen pintautumista. Kun otetaan huomioon uimarin pituus, mer-

kitsisi tämä pintautumista noin 4-5 metrin kohdalla käsistä mitattuna. Jos uimari jatkaa pot-

kien, tulisi potkuja käyttää liukumiseen kun uintinopeus laskee alle 1.9-2.2 m/s tason.  

(Lyttle 1999) 
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3 PONNISTUKSEN BIOMEKANIIKKA 

 

Erilaisissa hyppyliikkeissä lihasaktiivisuus voidaan jakaa esiaktiivisuusvaiheeseen ja  kon-

taktivaiheeseen (esim. Avela ym. 1996; Horita ym. 1996). Esiaktiivisuusvaiheella tarkoite-

taan lihasaktiivisuutta ennen kontaktia. Monissa ponnistukseen liittyvissä tutkimuksissa kon-

taktivaihe jaetaan vielä eksentriseen ja konsentriseen vaiheeseen (esim. Bosco ym. 1982; 

Gollhofer ym. 1987; Kyröläinen ym. 1998). Puhtaasti isometrisiä, konsentrisia tai eksentri-

siä lihassupistuksia esiintyy harvoin ihmisen liikkeissä. Tämä johtuu ihmisen liikkumisen 

luonteesta: esimerkiksi juoksussa lihakset ovat toistuvasti alttiita alustatörmäyksille ja poten-

tiaalienergian muuttuminen kineettiseksi energiaksi gravitaation vaikutuksesta aktivoi myös 

lihasten venymistä (Winter 1990). Ponnistaminen kohti seuraavaa törmäysvaihetta vaatii 

konsentrista lihastyötä. Tätä eksentrisen ja konsentrisen lihastyön vaihtelua kutsutaan veny-

mis-lyhenemis –sykliksi (SSC=strech shortening cycle). Kuvassa 6 on esitetty esimerkki 

SSC:stä kävelyssä (Komi 1991, 170.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6. Kävelyssä lihakset ovat aktivoituneet jo ennen maakontaktia (A) ja valmistautuvat 

vastaanottamaan törmäyksen, jonka aikana ne venyvät (B). Venymisen jälkeen lihas lyhenee 

(C). (Komi 1991, 170) 
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3.1 Esiaktiivisuusvaihe  

 

Jalkojen lihasaktiivisuuden kasvua on havaittu monessa tutkimuksessa jo ennen varsinaista 

alusta-kontaktia. Yleensä esiaktiivisuus alkaa noin 150 – 180 ms ennen alustakontaktia se-

kä hyppelyissä että juoksussa (Diez 1992). Toisaalta esiaktiivisuuden ajankohtaan ja mää-

rään vaikuttaa myöskin odotettavissa oleva isometrinen ja eksentrinen venytyskuorma (Ky-

röläinen ym. 1990; Avela ym. 1996) sekä vaikuttajalihas (esim. Avela ym. 1996). Tutki-

mukset ovat osoittaneet, että esiaktiivisuutta ohjaavat korkeammat aivokeskukset (Diez 

1992). Toisin sanoen esiaktiivisuus on  useassa tapauksessa opittua. Esiaktiivisuuden lau-

kaisemiseen osallistuu myös proprioseptorit, tasapainoelin sekä visuaalinen informaatio 

kontaktin läheisyydestä (Avela ym. 1996). Kun lihas valmistautuu vastaanottamaan  suuria 

törmäysvoimia alustakontaktissa, lisääntyy myös esiaktiivisuuden määrä (Diez 1981): Ave-

lan ym. (1996) pudotushyppytutkimuksessa pudotuskorkeuden lisääntymisellä ja esiaktiivi-

suudella oli selvä yhteys. Samassa tutkimuksessa havaittiin voimakas korrelaatio esiaktii-

visuusvaiheen ja eksentrisen vaiheen lihasaktiivisuuksilla. Molempien vaiheiden esiaktiivisuus 

oli taas yhteydessä lihaksen venymisnopeuteen. Avelan ym. (1996) ja Moritanin ym. 

(1991) mukaan esiaktiivisuusvaiheen tehtävä on vaimentaa alustatörmäystä sekä tuottaa riit-

tävä lihasjäykkyys (stiffness) herkistämällä venytysrefleksejä oikeaan aikaan. Tutkimusten 

mukaan heikko esiaktiivisuusvaihe ei kompensoidu kontaktivaiheen aktiivisemmassa toteu-

tuksessa (Gollhoffer ja Kyröläinen 1991). Gollhofferin ja Kyröläisen (1991) mukaan pudo-

tushyppy toteutetaan esiohjelmoidun aktiviteetin alaisuudessa, johon kuuluu myöskin nilk-

kanivelen jäykistäminen juuri ennen kontaktia. Kun pudotusnopeudet ja korkeudet ovat 

suuria, voidaan havaita ns. hiljainen vaihe lihasaktiivisuudessa. Tämä ilmiö havaitaan etenkin 

ballistisissa, nopeissa liikkeissä (Moritani 1993; Komi ja Gollhofer 1997). Huippu-

urheilijoilla tämä hiljainen vaihe on lyhyempi normaaleihin opiskelijoihin verrattuna (Moritani 

1993). Tämä inhibitorinen vaihe saattaa alkaa 30-50 ms ennen kontaktia ja jatkua jopa 

200 ms ajan (Gollhofer ja Kyröläinen 1991). 
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3.2 Kontaktivaihe  

 

3.2.1 Eksentrisen vaiheen aktiivisuus  

 

Eksentrisen lihastyön voimatason kanssa korreloivat sekä esiaktiivisuuden määrä sekä li-

haksen venymisnopeus (Avela ym. 1996). Eksentrisessä vaiheessa saavutetaankin suurin li-

hasaktiivisuus venymis-lyhenemisyklissä (SSC), mikä merkitsee myös suurempaa tuotettua 

voimaa kuin puhtaasti konsentrisella supistuksella (Komi 1984, 1991). Cavagna ym. 

(1968) selittivät tämän lihaksen voimatason potentoitumisen johtuvan elastisesta energiasta, 

joka lisääntyy kun lihasta venytetään nopeasti. Potentoituminen on seurausta lihaksen jänni-

tystason noususta ja peräkkäisiin elastisiin komponentteihin varastoituneesta energiasta. Tä-

tä kutsutaan esivenytykseksi, ja se on havaittavissa myös lihaksen voima-pituus-  ja –

nopeuskäyrissä (Cavagna ym. 1968). Kuva 7 esittää puhtaasti konsentrisen lihastyön sekä 

kahden erilaista eksentristä työtä sisältävän voimantuoton eroa suhteessa polven kulmano-

peuteen. Mitä nopeammin potentoivaa venytysvaihetta seuraa lihaksen konsentrinen supis-

tus, sitä parempi on konsentrisen vaiheen hyötysuhde (Bosco ym. 1982). Jos aktiivisuus ei 

muutu nopeasti, häviää potentoitunutta energiaa lämpönä sekä poikittaissiltojen irtoamisen 

seurauksena (Komi 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 7. A) Polven kulmanopeuden vaikutuksia keskimääräiseen voimaan staattisessa- (•) 

ja kevennyshypyssä(o). B) Voimanopeuskäyrät staattisessa hypyssä  (•), kevennyshypyn kal-
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taisessa pudotushypyssä (o) ja "ponnahtavassa" pudotushypyssä (�). (Bosco & Komi 1979, 

Honkanen 1999). 

 

Nopea siirtyminen eksentrisestä supistuksesta konsentriseen supistukseen lisää  siis kon-

sentrisen vaiheen tehoa (kuva 8). Tämän viiveen lisäksi energian potentoitumiseen vaikuttaa 

myös nopea ja voimakas eksentrinen vaihe. (Cavagna ym. 1968). Cavagnan (1977) Mu-

kaan mekaanisen energian potentoituminen konsentrisen vaiheen hyödyksi kohottaa tehok-

kuutta positiivisessa työssä, lisää voimaa ja näkyy näin suurempana positiivisen työn määrä-

nä. 

 

KUVA 8. Kuvassa verrataan venymisen viivästymisen merkitystä konsentriselle työlle. Kon-

sentrinen työ (kons.) aina käyrän vasemmalla puolella, eksentrinen (eks.) oikealla. Viivevaihe 

välissä. (Komi 1986, 31) 

 

3.2.2 Refleksien merkitys 

 

Energian potentoitumista tapahtuu myös refleksiratojen kautta (Komi 1981). Refleksi on 

”yksinkertainen” ja lyhytaikainen lihastoiminnan (tai rauhastoiminnan) muutos, jonka tietty 

ärsyke aiheuttaa tahdosta riippumatta kerrasta toiseen samantapaisena, ei kuitenkaan vält-

tämättä aivan samanlaisena. Refleksi välittyy hermostossa pitkin refleksikaarta. Yksinker-

taisten lihasheijasteiden refleksikaaret muodostuvat sensorisesta neuronista ja Aα - mo-

toneuronista, joiden välissä on refleksikaaren ainoa synapsi (monosynaptinen refleksi). 

Niiden välissä voi kuitenkin olla myös joukko välineuroneja ja monta synapsia. Tällöin ref-

leksiä kutsutaan polysynaptiseksi refleksiksi. Refleksikaari voi ulottua koko keskusher-

moston läpi aivokuoreen ja takaisin selkäytimeen. Refleksiin voi osallistua useita lihaksia. 
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Sen lopputuloksena voi lihasliikkeen sijasta olla myös jonkin lihasliikkeen estyminen. Veny-

tysrefleksi on lihasspindelin (lihassukkula) toiminnasta johtuva refleksi. Venytysrefleksissä 

lihaksen venyminen ärsyttää lihasspindeliä. Tämä aiheuttaa kyseisen luurankolihaksen (ja si-

tä synenergisoivan lihaksen) supistumisen. Mitä nopeammasta venytyksestä on kysymys, si-

tä voimakkaampana refleksi ilmenee. Jos lihaksen venyminen on kuitenkin liian voimakasta 

aiheuttaa Golgin jänne– elin inhiboivan refleksin ja lihaksen rentoutumisen. Venytysrefleksin 

voimakkuus on yhteydessä ennen kaikkea venytyksen nopeuteen, ei sen pituuteen. Toisin 

sanoen jos lihasta venytetään nopeasti lyhyenkin matkaa, on seurauksena venytysrefleksi. 

Jos venytys on nopea ja pitkä, seuraa sitä inhiboiva refleksi. (Gottlieb ym. 1981, Guyton & 

Hall 1996, s. 685 – 696.)  

 

Venytysrefleksissä Ia- sensorinen hermosolu, joka lähettää haaransa lihasspindelistä sel-

käytimen dorsaaliseen osaan välittää tiedon lihasspindelin venymisestä. Hermosolusta erka-

nee haara, joka muodostaa synapsin samaa lihasta hermottavan motoneuronin kanssa, josta 

Ia – solu on kotoisin. Jotkut II – tyypin afferenteista sensorisista hermosoluista osallistuvat 

myös anterioristen motoneuronien hermottamiseen monosynaptisen refleksikaaren kautta. 

Suurin osa niistä muodostaa kuitenkin synapseja selkäytimien harmaan aineen välineuronien 

kanssa ja osallistuen näin viivästyneiden, polysynaptisten refleksien toimintaan. (Gottlieb 

ym. 1981, Guyton & Hall 1996, s. 685 – 696.) 

 

Suurin osa lihaksen aktivaatiosta tapahtuu työn eksentrisen vaiheen aikana. EMG – aktiivi-

suus on suhteellisen matala työn konsentrisessa osassa. Suurempi aktivaatio eksentrisessä 

vaiheessa voi olla monta kertaa taloudellisempaa aktivaatiosta puhtaaseen eksentriseen työ-

hön verrattuna. (Komi 1984 s. 106). Venytysrefleksi näkyy EMG – aktiivisuudessa. EMG 

– signaalista paikannetut venytysrefleksit on jaettu lyhyen- (SLC), keskipitkän-(MLC) sekä 

pitkän (LLC) latenssiajan komponentteihin. Näitä komponentteja on kutsuttu myös M1, M2 

ja M3 – komponenteiksi. Komponentit on saatu eristettyä tasasuuntaamalla ja keskiarvois-

tamalla suuri määrä EMG – käyriä. (esim. Lee & Tatton 1978, Moritani ym. 1991, Gollho-

fer ym. 1992, Gollhofer & Rapp 1993, Horita ym. 1996). Useissa tutkimuksissa on kyetty 

paikantamaan monosynaptinen refleksikaari (M1, SLC) joka  
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siis alkaa lihasspindelin venytyksen aktivoitua Ia – sensorisen hermosolun. Ia – tyypin solu 

aktivoi sitten yhden synapsin välityksellä Aα - motoneuronia. Aα - motoneuroni aktivoi sit-

ten sitä lihasta, josta lihasspindeli on lähettänyt tiedon venymisestä. Tämä havaitaan piikkinä 

venyvän lihaksen EMG – käyrässä noin 40 – 50 ms (Horita ym.  1996, Gollhofer & Rapp 

1993, Moritani ym. 1991) venymisen alkamisajankohdasta. Väsymisen seurauksena tämän 

refleksin amplitudin on havaittu heikkenevän (esim. Avela & Komi 1998), mutta sen esiin-

tymisajankohta suhteessa venymisen alkamisajankohtaan ei ole välttämättä muuttunut (Goll-

hofer ym. 1987). 

 

Keskipitkän latenssiajan komponentin (M2) esiintyminen on myös raportoitu useissa tutki-

muksissa (mm. Horita ym. 1996, Gollhofer ym. 1987). Se seuraa välittömästi M1 – kom-

ponenttia noin 60 – 90 ms kontaktin ja lihaksen venymisen alkamisajankohdan jälkeen. M1 

– komponentti on seurausta II-, III- ja IV -  tyypin sensoristen afferenttihermojen refleksis-

tä, joka viipyminen johtuu siitä, että se synaptoituu useamman välineuronin kautta vasta 

myöhemmin Aα - motoneuronin kanssa. Gollhofer ym. (1987) ovat kyenneet paikanta-

maan tutkimuksissaan jopa neljä viiveellä esiintyvää refleksitoimintaa ilmentävää EMG – 

piikkiä keskiarvoitetuista käyristä. M1 – komponentti esiintyy selkeästi Avelan ja Komin 

(1998) tutkimuksessa maraton juoksua ennen ja sen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa. M1 –  

ja M2 – komponenttia kuvaavat hyvin Horitan ym. (1996) tekemät mittaustulokset. 

 

 

3.2.3 Konsentrinen vaihe  

 

Konsentrisen vaiheen EMG- aktiivisuus on suurempaa kun sitä on edeltänyt riittävän teho-

kas eksentrinen supistus. Bosco ym. (1982) laskivat jopa 28 % konsentrisen vaiheen te-

hosta olevan seurausta eksentrisen vaiheen potentoivasta vaikutuksesta. Fukashiro ym. 

(1995) määrittivät in vivo- mittauksessa submaksimaalisen pohjehyppelyn olevan tehok-

kaampaa kuin kevennyshypyn tai hypyn ilman esikevennystä. Akillesjänteen voiman ja 

EMG:n suhde oli jopa yli kaksinkertainen pohjehyppelyn hyväksi.  
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3.3 Optimaalinen ponnistus 

 

Blanksby ym. (1996) ehdottivat venymis – lyhenemistyyppisen ponnistuksen olevan mah-

dollinen uinnin käännösponnistuksessa. Komin ja Gollhoferin (1997) mukaan tehokas ve-

nymis – lyhenemistyyppisen työn tulee täyttää kolme vaatimusta: a) oikea aikaisen lihaksen 

esijännityksen ennen eksentristä vaihetta, b) lyhyen ja nopean eksentrisen vaiheen, sekä c) 

lyhyellä viiveellä seuraavan konsentrisen supistuksen. Lihas -jänne -kompleksin tulee olla 

riittävän jäykkä koko kontaktin ajan tehokkaan ponnistuksen aikaansaamiseksi (Gollhofer 

ym. 1992, Horita ym. 1996) Eksentrisen vaiheen tehokkutteen vaikuttaa esiaktiivisuuden 

määrä joka  lisää lihas - jänne –kompleksin jäykkyyttä.  Lihas – jänne –kompleksin jäyk-

kyys peräkkäisissä elastisissa komponenteissa siirtyy tehona hypyn konsentriseen vaihee-

seen.(Horita ym. 2002) 

 

Eksentrisen vaiheen voimakkuutta voidaan lisätä pudotushypyssä pudotuskorkeutta vaihte-

lemalla (esimerkiksi 0.20-1.0m, Häkkinen 1990). Komin ja Boscon (1978) tutkimuksen 

tulosten mukaan esivenytyksen tehon lisääminen pudotuskorkeutta kasvattamalla lisää myös 

lihasten voimantuoton tehokkuutta. Samalla hyppykorkeus kasvaa.  Tietyn vaiheen jälkeen 

pudotuskorkeuden lisääminen ei enää lisää lihasten voimantuottoa. Kun esivenytys kasvaa 

liian suureksi korkeilla pudotuskorkeuksilla, seuraa ponnistustehon vähenemiseen (Ks Kuva 

9). 
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KUVA 9 Eri pudotuskorkeuksien vaikutus maksimaaliseen vertikaaliseen ponnistuskorkeu-

teen. (mukailtu Komi & Bosco 1978) 

 

Kuvassa 10 esitellään kahden eri pudotushypyn suoritustekniikoita. "Pompahtavassa" 

(Bounching type) hypyssä koehenkilö teki hyvän pudottautumisen koukistamalla polvia 

hieman ennen kontaktia (vrt hypyt suorakaiteen sisällä). Tämä koukistusliike liittyy lisäänty-

neeseen lihas – jänne –kompleksin jäykkyyteen joka havaitaan kontaktin tapahduttua. Hy-

pyssä havaittiin lisäksi suurempi EMG- aktiivisuus sekä lähtönopeus. Venytysrefleksin po-

tentoituminen saattaa näin auttaa vielä lisää voiman tuottamisessa suuremman lähtönopeu-

den aikaansaamiseksi. Toisaalta "huonossa hypyssä" (Absorbing type) koehenkilö joutuu 

koukistamaan polvia enemmän kontaktin jälkeen, joka viittaisi voiman absorboitumiseen ja 

tehon häviämiseen. Vaikka venymisenergiaa tuotetaan, saattaa sen hyödyntäminen olla 

myöhäistä kyseisessä hypyssä. (Horita ym. 2002) 
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KUVA 10. Kaksi eri pudotushyppytekniikkaa: Absorbing type ja Bouncing type. (Horita ym. 

2002) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa vapaauinnin käännöstä on tutkittu maksimaalisessa uintivauh-

dissa (mm. Lyttle 1999, Blanksby ym. 1986). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-

tää uimarille tyypillisessä harjoitustilanteessa toteutetun, portaittain nousevan lähestymisno-

peuden vaikutuksia valittuihin kineettisiin ja kinemaattisiin muuttujiin vapaauinnin volttikään-

nöksessä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

 

1. Miten lähestymisnopeus vaikuttaa käännökseen?  

- Hypoteesina oli, että käännösponnistus muuttuu voimakkaammaksi lähesty-

misnopeuden kasvamisen myötä tiettyyn nopeuteen asti. Kun lähestymisnope-

us kasvaa liian korkeaksi, heikkenee käännöksen voimakkuus samalla tavoin 

kuin ponnistuskorkeus pudotushyppykorkeuden muutoksen seurauksena 

(Komi & Bosco 1978). 

 

2. Miten liukunopeus liittyy käännösponnistuksen muihin muuttujiin? 

- Hypoteesina oli, että uimareiden liukunopeus kasvaa lähestymisnopeuden li-

sääntymisen seurauksena (vrt. Komi & Bosco 1978) 

 

3. Miten uimarin suorituskyky vaikuttaa käännökseen? Onko kansainvälisen tason uimari 

hyvä ja kansallisen tason uimari huono kääntyjä? 

- Hypoteesina esitettiin kansainvälisen tason uimareiden tuottavan suuremman 

huippuvoiman, keskiarvoisen voiman, sekä suuremman liukunopeuden ulos 

seinästä kansallisen tason uimareihin verrattuna. Samalla kansainvälisen tason 

uimareiden WCT lyhenee ja ponnistuksen etäisyys seinästä kasvaa. 

- Aikaisempien tutkimusten perusteella esitettiin hypoteesina kansainvälisen ta-

son uimareiden kääntyvän nopeammin ja tuottavan suurempia voimia kansalli-

sen tason uimareihin verrattuna (esim. Takahashi ym. 1982). 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

5.1 Koehenkilöt 

 

Koehenkilöinä toimi yhdeksän miesuimaria, jotka olivat kaikki harjoitelleet yli kahdeksan 

vuotta uintia. (ks. taulukko 6). Harjoittelun on sisältänyt hyvin paljon vapaauinnin käännök-

siä sisältävää työskentelyä, joten koesuoritus oli heille tuttu.  

 

Uimarit jaettiin kilpailumenestyksen perusteella kahteen eri ryhmään: kansainvälisen tason 

uimareihin (n3) ja kansallisen tason uimareihin (n6). Kansanivälisen tason uimareista kaksi 

on uinut Euroopanmestaruuskilpailuiden finaalissa, ja kolmas uimareista on edustanut Suo-

mea Nuorten Euroopanmestaruuskilpailuissa. Kansallisen tason uimarit kilpailivat pääsään-

töisesti vielä nuorten Suomen mestaruustasolla. 

  

TAULUKKO 6. Yhteenveto kokeeseen osallistuneista uimareista (KH). Kv = kansainväli-

nen taso, Kans. = kansallinen taso, KA = keskiarvo. 50m ennätys 50 metrin altaalla. 

Kv Ikä(v.) Pituus(m.) Paino(kg) 50m ennätys Harjoituksia / 
vko 

KH1 23 182 79 22.9 10-12 

KH2 23 190 80 23.8 10-12 

KH3 19 179 76 24.4 9 

Ka (kv) 23.7 182.0 78.3 23.7 10.3 

SD +0.8 +8.0 +2.1 +0.75 1.2 

Kans.      

KH4 16 174 75 28.0 6 

KH5 17  75 26.8 9 

KH6 18 173 77 26.4 9 

KH7 17 168 73 27.5 6 

KH8 16 174 65 26.6 9 

KH9 17 172 70 26.8 6 

Ka (kans.) 16.8 171.1667 72.5 27.0 7.5 

SD +0.8 +2.2 +4.3 +0.6 +1.6 

Ka (kaikki) 18.4 174.8 74.6 25.9 8.4 

SD +2.7 +7.0 +4.4 +1.77 +2.0 
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5.2 Koeasetelma 

 

Mittaukset suoritettiin kahden peräkkäisen päivän aikana keväällä 2001 siten, että puolet 

koehenkilöistä suoritti suoritukset ensimmäisenä ja puolet toisena päivänä. Uimarit suoritti-

vat hyvän lajiverryttelyn jälkeen viisi (5) peräkkäistä vapaauinnin käännöstä noin viiden mi-

nuutin intervalleissa voimalevyä (2d) vasten. Uimareiden lähestymisnopeus laskettiin 50 

metrin  uintiennätyksen perusteella siten, että neljäs lähestymisnopeus vastasi ko. ennätys-

vauhtia (100 %) ja viides oli irrallinen maksimisuoritus (myöhemmin supramaksimaalinen). 

Supramaksimaalisessa suorituksessa koehenkilö veti vauhtia rataköydestä ja siirtyi tämän 

jälkeen uimaan keskelle rataa. Vauhti oli tällöin selkeästi kovempi kuin normaalissa kilpa-

uintisuorituksessa 50 metrin matkalla.Loput kolme käännöstä suoritettiin 15 % vähennyksin 

100 % maksiminopeudesta. Näin ollen hitain lähestymisnopeus oli 55 % neljännen suorituk-

sen nopeudesta (ks. taulukko 7.). Lähestymisnopeutta ohjattiin valojäniksellä (Keskinen & 

Keskinen 1998). 

 

TAULUKKO 7. Koehenkilöiden valojänikseen ohjelmoidut lähestymisnopeudet. Supramak-

simaalista vetoa ei ohjattu valojäniksellä. 

KH 55 % 70 % 85 % 100 % supra 
KH1 1.34 1.58 1.86 2.18 max 

KH2 1.29 1.52 1.79 2.10 max 

KH3 1.27 1.49 1.76 2.07 max 

KH4 1.12 1.31 1.55 1.82 max 

KH5 1.19 1.39 1.64 1.93 max 

KH6 1.14 1.34 1.57 1.85 max  

KH7 1.10 1.29 1.52 1.79 max 

KH8 1.15 1.35 1.58 1.87 max 

KH9 1.15 1.35 1.59 1.87 max 

 

 

Uimari aloitti alkukiihdytyksen hyvissä ajoin ennen kuin valojänis saavutti uimarin. Viimeiset 

kymmenen metriä uimari ui samaa nopeutta valojäniksen kanssa. Uimari ui keskellä rataa. 
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Uimareita neuvottiin suorittamaan ponnistus aina maksimaalisesti lähestymisnopeudesta riip-

pumatta ja jatkamaan uintia keskellä rataa normaalilla ulostulolla pintautumiseen asti.  

 

 

5.3 Mittausmenetelmät  

 

Käännösvoimia mitattiin 2d- voimalevyn avulla, joka oli kiinnitetty tukevasti puristimin ja 

kiilojen avulla käännöspäätyyn. Voimasignaalia taltioitiin tietokoneelle (codas) 500 Hz otan-

tataajuudella yhdellä kanavalla myöhempää analyysia varten. Voimasignaalia kerättiin noin 

viiden sekunnin ajan suoritusta kohden. Aikasynkronointi aineiston kesken toteutettiin käyt-

tämällä mekaanista vasaraa merkkisignaalina. Vasaran isku (noin 80 N) rekisteröitiin sa-

manaikaisesti sekä videolla että voima-aikakäyrällä. Asetelmassa oli mahdollista perä- aal-

lon häiritsevä vaikutus merkkisignaaliin. Koska perä-aalto iskeytyy seinään suunnilleen sa-

maan aikaan jalkojen kanssa (Lyttle & Mason 1996), ajoitettiin merkkisignaali noin 1s. en-

nen kuin uimari aloitti käännöksen. Tulosten perusteella perä- aallon vaikutus voima-

aikakäyrään ajoittui  selvästi myöhempään ajankohtaan merkkisignaalin jälkeen. 

 

Suoritukset kuvattiin sivulta yhdellä Sony 8 mm videokameralla (50 hz). Videokamera oli 

sijoitettu vesitiiviiseen koteloon, jota pystyttiin liikuttamaan kelkan avulla samanaikaisesti 

uimarin suorituksen kanssa. Kamera oli sijoitettu 10 metrin päähän uimarista noin 0.5 metrin 

syvyydelle. Videokuvassa näkyi koko uimari. Suoritus kuvattiin lähestymisestä pintautumi-

seen asti yhteensä noin 4-6 sekunnin ajan. Videokuvasta digitoitiin vartalonopeutta jokai-

sesta kuvasta Kinex- järjestelmän avulla (Haljand 1984, Malvela ym. 1995). Lisäksi digi-

toitiin sormien, niskan, lantion, polvien, nilkkojen sekä varpaiden nivelpisteitä eri ääriasen-

noissa nivelkulmien, ulottuvuuksien (kuten liukusyvyyden) sekä painopisteen nopeuden 

määrittämiseksi.  
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5.4 Analyysimenetelmät 

 

Uimarin käännöksen ponnistusvaiheen kokonaisimpulssi saadaan lasketuksi kaavalla: 

 

 

    (4) 

 

 

jossa It on kokonaisimpulssi ponnistuksen ajalta, E (exertion) on ponnistusvoima ajan funk-

tiona, D (drag) on veden vastus ajan funktiona, m on uimarin massa, t0 on hetki jolloin ui-

marin nopeus on  0 m/s, t1 on uimarin nopeus irtoamishetkellä ja v uimarin nopeus. Koor-

dinaatisto on valittu uintiradan suuntaisesti siten että positiivinen suunta on seinästä poispäin. 

Kun tiedetään uimarin massa, nopeus irtoamishetkellä (v(t1)) ja ponnistusimpulssi, voidaan 

laskea veden aiheuttama vastusimpulssi: 

                                                                                                       

 

                  (5) 

 

 

jossa Id on vastusvoiman kokonaisimpulssi ponnistuksen ajalta. Keskimääräinen vedenvas-

tus (Da) ponnistushetkellä on vastusimpulssi jaettuna vaikutusajalla: 

 

 

               (6) 

 

 

5.5 Tilastolliset menetelmät 

 

Kaikista muuttujista laskettiin keskiarvot, keskihajonnat sekä variaatiokerroin (CV). Kään-

nösnopeuksien välisiä eroja tarkasteltiin suhteessa nopeimpaan suoritukseen käyttämällä  

kahdensuuntaista ANOVA- testiä.   Merkitsevyystasoksi määriteltiin 5 % taso (p<.05).  
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Toisessa tarkastelussa koehenkilöt jaettiin kansainvälisen ja kansallisen tason uimareihin 50 

metrin uintituloksen perusteella. Tällä asetelmalla pyrittiin selvittämään uimarin tason vaiku-

tuksia mitattuihin muuttujiin. Myös näiden kahden ryhmän välisiä eroja tarkasteltiin kahden-

suuntaisen ANOVA- testin avulla (p<.05). 

 

Lisäksi muutosten astetta määriteltiin effect size- testillä (ES) (ks. kaava 7, Altman 1992, 

134.): 

 

 (7) 

 

jossa M1 on muuttujan lähtötilanne, M2 on muutoksen loppuarvo ja S on keskihajonta. 

Koska tutkimuksessa ei ollut varsinaista kontrolliryhmää, mutta kaksi eri tasoista kohenki-

löjoukkoa, käytettiin keskihajonta S määritettiin kaavan 8 mukaisesti (Almanin 1992):  

 

 (8) 

 

jossa S1
2 on kansainvälisen tason uimareiden varianssi, S2

2 kansallisen tason koehenkilö-

joukon varianssi, n1 on kansainvälisen tason uimareiden lukumäärä ja n2 kansallisen tason 

uimareiden lukumäärä. Kun ES- arvo oli suurempi kuin 0.8 pidettiin muuutoksen astetta 

suurena, 0.5 tasolla keskinkertaisena ja alle 0.2 tasolla pienenä.
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6 TULOKSET 

 

Taulukkoon 8 on koottu käännösmuuttujien kinemaattiset keskiarvot ja keskihajonnat. Kun 

tarkasteltiin kaikkien koehenkilöiden keskiarvoisia tuloksia viidellä eri nopeudella, havaittiin 

nousua ponnistus- ja kontaktiajan suhteessa, lähestymisnopeudessa sekä liukunopeudessa. 

Ponnistus- ja kontaktiajan välinen suhdeluku kasvoi noin 10 % suoritusvauhdin kasvun seu-

rauksena. Liukunopeus kasvoi 1.77m/s aina 1.97m/s asti. Lähestymisnopeus kasvoi en-

simmäisen suorituksen 1.36 m/s aina viimeisen suorituksen 2.06 m/s asti. Ponnistusnopeus, 

Tuck- index ja polvikulmaa kuvaavat muuttujat saivat suhteessa pieniä arvoja ensimmäises-

sä suoritusnopeudessa, mutta nousivat toiseen suoritukseen. Loput neljä suoritusta ko arvot 

säilyivät samalla tasolla. Kontakti- ja ponnistusajat laskivat nopeuden kasvun funktiona 

(kontaktiaika 0.38à0.30s., ponnistusaika 0.26à0.24s.). Muiden muuttujien kohdalla ti-

lanne säilyi samalla tasolla käännöksen nopeutumisesta huolimatta. Tulokset eivät olleet ti-

lastollisesti merkitseviä. 

 

TAULUKKO 8. Keskiarvoisia kinemaattisia muuttujia viideltä eri suoritustasolta keskihajon-

toineen. 55-100 % valojänisohjaus, supra = maksimaalinen suoritus. * = tulos tilastollisesti 

merkitsevä 5%  tasolla (p<.05) suhteessa supramaksimaaliseen suoritukseen. 

Suoritus 55%  70 %  85 %  100 %  supra 

Ponnistusaika 
(s) 

0.26 
(sd+0.03) 

0.26 
(sd+0.03) 

0.25 
(sd+0.02) 

0.25 
(sd+0.05) 

0.24 
(sd+0.02) 

Kontaktiaika 
(s) 

0.38 
(sd+0.09) 

0.35 
(sd+0.07) 

0.32 
(sd+0.05) 

0.31 
(sd+0.05) 

0.30 
(sd+0.03) 

Ponnistusnopeus 
(m/s) 

2.61* 
(sd+0.2) 

2.74 (sd+0.3) 2.74 
(sd+0.19) 

2.71 
(sd+0.21) 

2.72 
(sd+0.13) 

Liukunopeus 
(m/s) 

1.77 
(sd+0.24) 

1.80 
(sd+0.19) 

1.88 
(sd+0.21) 

1.89 
(sd+0.34) 

1.97 (sd+0.3) 

Ponnistusaika/ kon-
taktiaika (%) 

73.2 
(sd+11.8) 

71.8 
(sd+13.5) 

77.6 
(sd+11.9) 

80.5 (sd+9.5) 79.3 (sd+8.6) 

TUCK- index 54.7 
(sd+21.3) 

59.2 
(sd+16.8) 

59.1 
(sd+19.5) 

59.5 
(sd+16.1) 

60.9 
(sd+17.8) 

Lähestymisnopeus 
(m/s) 

1.36 
(sd+0.22) 

1.61 
(sd+0.22) 

1.71 
(sd+0.21) 

1.95 
(sd+0.14) 

2.06 
(sd+0.12) 

sukelluskulma (°) 0.90 
(sd+06.4) 

0.12 (sd+6.9) -0.12 
(sd+6.8) 

-1.39 
(sd+3.6) 

-0.38 
(sd+5.4) 

polvikulma 
(°) 

57.08 
(sd+11.5) 

62.67 
(sd+10.0) 

59.66 
(sd+10.0) 

62.47 
(sd+9.3) 

61.85 
(sd+06.7) 

   
Taulukossa 9 on esitelty eri käännösmuuttujien kineettisiä arvoja. Voimamuuttujista huippu-

voima ja keskiarvoinen voima saavuttivat korkeimmat arvonsa 85 % nopeudella. Huippu-
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voimissa vaihteluväli oli 633.5-803.7 N suorituksen tasosta riippuen. Keskiarvoiset voimat 

vaihtelivat 407.3-474.9 N välillä. Impulssi nousi ensimmäisen suorituksen (194.7 Ns; 

p<.05) jälkeen noin 204 Ns tasolle. Tämä taso säilyi samana suorituksen nopeutumisesta 

huolimatta. Veden vastusta kuvaavat vastusimpulssi ja keskiarvoinen vastusvoima nousivat 

neljännestä suoritusnopeudesta eteenpäin. Vastusimpulssi oli alussa keskiarvoisesti 89.4 Ns 

(p.<.05) ja lopussa 96.3 Ns. Keskiarvoinen vastusvoima oli alussa 344.5 N ja lopussa 

398.3 N. 

 

TAULUKKO 9. Kineettisten käännösmuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat viidellä eri 

suoritusnopeudella. 55-100 % valojänisohjaus, supra = maksimaalinen suoritus. * = tulos ti-

lastollisesti merkitsevä 5%  tasolla (p<.05) suhteessa supramaksimaaliseen suoritukseen. 

 

 

 

6.1 Lähestymisnopeuden vaikutus käännösmuuttujiin 

 

Kun uimareiden lähestymisnopeus kasvoi, kasvoi samalla myös suuri osa mitatuista muuttu-

jista. Kun tarkastellaan kaikkia suorituksia toisiinsa nähden (1-5), kasvoi ponnistusajan 

suhde kontaktiaikaan (WCT%, r= .40) , ponnistusnopeus ja polvikulma (r = .40). Kään-

nösmuuttujista kontakti- (r =-.41) ja  ponnistusaika pieneni lähestymisnopeuden kasvun 

seurauksena. Tuck-index kasvoi lähestymisnopeuden nousun funktiona. Yksittäisen suori-

tustason sisältä löydettiin tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita toisen suorituksen (70 %) 

kokonaisimpulssin (r = .788, p<.05) ja kolmannessa suorituksessa sukelluskulman suhtees-

sa lähestymisnopeuteen. Keskiarvoisen voiman suhteen löytyi merkitsevä korrelaatio lähes-

suoritus 55 %   70 %  85 %  100 %  supra 

Fp (N) 633.5 
(sd+188) 

743  
(sd+180) 

803.7     
(sd+193) 

709.6    
(sd+160) 

767.5     
(sd+103) 

It (Ns) 194.7* 
(sd+0.3) 

205.3 
(sd+30.2) 

204.9     
(sd+20.1) 

203.2     
(sd+24.0) 

203.1     
(sd+14.2) 

Fa (N) 407.3 
(sd+71.5) 

438.2 
(sd+55.7) 

474.9*  
(sd+84.4) 

429.9    
(sd+65.0) 

442.7     
(sd+78.6) 

Di (Ns) 89.4* 
(sd+10.4) 

93.1 
(sd+19.4) 

89.1       
(sd+14.7) 

96.7       
(sd+12.3) 

96.3         
(sd+6.4) 

Da (N) 344.5 
(sd+51.1) 

364.7 
(sd+81.8) 

362.6    
(sd+59.0) 

390.4     
(sd+63.1) 

398.3     
(sd+58.9) 
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tymisnopeudelle 55 % suorituksella (r = .820, p<.01). Lisäksi huomattavaa korrelaatiota 

havaittiin 55 % nopeudella polvikulman (r = .637), 70 % nopeudella   ponnistusimpulssin (r 

= .788), 85 % nopeudella huippuvoiman (r = .694, p<.05) ja polvikulman (r = -.703, 

p<.05) sekä 100 % nopeudella keskiarvoisen vastusvoiman (r = .704, p<.05) ja vastusim-

pulssin (r = .664, p<.05)  suhteessa lähestymisnopeuteen.  

 

 

Kuvaan 11 on koottu käännösmuuttuja-arvoja suhteutetun lähestymisnopeuden funktiona. 

Muuttujista ponnistusimpulssi, vastusvoima, vastusimpulssi ja liukunopeus ovat lineaarisessa 

suhteessa suhteutettuun lähestymisnopeuteen. Huppuvoima ja keskiarvoinen  voima nousee 

alussa lähestymisnopeuden kasvaessa, mutta tasaantuu sitten noin 80 - 90 % nopeustasojen 

jälkeen. Käyrämuodoksi valittiin muoto, joka antoi  suurimman r2- arvon.  

 

 

6.2 Liukumisnopeus käännösmuuttujien funktiona 

 

Liukumisnopeus määriteltiin hetkelliseksi nopeudeksi juuri seinäkontaktin päättymisen jäl-

keen. Vertailtaessa liukunopeutta muihin käännösmuuttujiin, löydettiin huomattavaa korre-

laatiota ensimmäisen suorituksen (55 %) huippuvoiman (r = .821, p<.01), kontaktiajan (r = 

-.659) ja polvikulman (r = .737, p<.05) suhteessa liukunopeuteen. Toisen suorituksen (70 

%) huippuvoiman (r = .862, p<.01), keskiarvoisen voiman (r = . 819, p<.01) ja lähesty-

misnopeuden (r = .705, p<.05) suhteessa liukunopeuteen havaittiin myös huomattavaa kor-

relaatiota. Kolmannessa suorituksessa (85 %) vastaavaa korrelaatiota havaittiin ponnis-

tusimpulssissa (r = . 664, p<05), keskiarvoisessa ponnistusvoimassa (r = .770, p<.05) ja 

polvikulmassa. Neljännen suorituksen huomattavat korrelaatiot löydettiin keskiarvoisesta 

ponnistusvoimasta (r = .662, p<.05) ja huippuvoimasta (r = . 658, p<.05). Kuvassa 12 

esitellään voima- ja vastusvoimamuuttujia liukunopeuden funktioina. Käyrämuodoksi valit-

tiin muoto, joka antoi  suurimman r2- arvon. 
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 KUVA 11. Eri käännösmuuttujia suhteellisen (%) lähestymisnopeuden funktiona. 
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             KUVA 12. Eri käännösmuuttujia suhteellisen (%) liukumisnopeuden funktiona. 
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6.3 Uimarin suorituskyvyn vaikutus käännösmuuttujiin 

 

 

6.3.1 Kinemaattiset muuttujat 

 

Kansainvälisen tason uimarit suorittivat seinäkontaktin ja ponnistuksen lyhyemmässä ajassa 

verrattuna kansallisen tason uimareihin (P<.05). Kansainvälisen tason uimareilla seinäkon-

taktin (WCT) keskiarvoinen kesto vaihteli 0.33 - 0.29 sekunnin välillä, kun kansallisen ta-

son uimareilla sama vaihtelu oli 0.39 - 0.31 sekuntia. Ponnistuksen kesto oli kansainvälisen 

tason uimareilla keskimäärin 0.24 sekuntia. Kansallisen tason uimareilla ponnistus vaihteli 

enemmän ollen keskiarvoisesti noin 0.26 sekuntia.  Ponnistusajan ja kontaktiajan suhteelli-

nen ero oli kansallisen tason uimareilla suurempi  kansainvälisen tason uimareihin verrattuna 

etenkin alhaisilla nopeuksilla (esim. kv-taso 78.1 % vs. kansallinen taso 70.8 % 55 % suo-

ritusnopeudella). Korkeampia arvoja kansainvälisen tason uimarit saavuttivat liukunopeu-

dessa (kv-taso 2.02-2.27 m*s-1, kansallinen taso 1.65-1.83 m*s-1; p<.01), TUCK- indek-

sissä (kv-taso 58.3-68.8, kansallinen taso 52.9-57.4), lähestymisnopeudessa  (kv-taso 

1.6-2.16m/s, kansallinen taso 1.23 - 2.01  m * s-1; p<.01) ja polvikulmissa (kv-taso 59.1-

68.7°, kansallinen taso 50.1 - 62.9°). Ponnistusnopeuksien (2.55 - 2.85 m*s-1) ja sukel-

luskulmien (-1.65 - 3.6°) suhteen tulokset olivat samansuuruisia. Variaatiokertoimen arvo 

oli useimmiten suurempi kansallisen tason uimareilla kansainvälisen tason uimareihin verrat-

tuna (ks taulukko 10). 
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TAULUKKO 10. Kansainvälisen (kv) ja kansallisen tason (kans.) uimareiden kinemaattisia 

käännösmuuttujia. CV = variaatiokerroin. ES = effect size. 

suoritus 55 %   70 %   85 %   100 %   supra  

 Kv kans. kv kans. kv kans. kv kans. kv kans. 

ponnistus-
aika (s) 

CV(%) 

0.25       
(+0.04)       

7.6    

.27       
(+0.02)   

6.3 

.24         
(+0.04)13

.1 

0.27      
(+0.02) 

17.8 

0.23       
(+0.01) 9. 

1 

0.26     
(+0.02) 

27.1 

0.23     
(+0.01)1

1.1 

0.24     
(+0.02) 

18.9 

0.24     
(+0.04) 

9.0 

0.25     
(+0.01) 

11.2 

ES    0.00  0.06  0.15  -0.10 

kontaktiai-
ka (s) 

CV(%) 

0,33       
(+0.01) 

3.4 

0.39     
(+0.11) 

35.2 

0.29       
(+0.04) 

14.1 

0.38      
(+0.07) 

27.8 

0.3         
(+0.02) 

6.6 

0.33     
(+0.05) 

22.7 

0.29      
(+0.03)  

10.6 

0.32     
(+0.06) 

24.0 

0.3       
(+0.04) 

11.5 

0.31     
(+0.03) 

16.4 

ES    0.04  0.23  0.05  0.06 

ponnistus-
nopeus 
(m/s) 

CV(%) 

2.55       
(+0.3)       

11.9 

2.65     
(+0.14) 

 7.9 

2.85       
(+0.29) 

10.3 

2.69     
(+0.32) 

14.6 

2.62       
(+0.15) 

5.6 

2.8       
(+0.19) 

2.8 

2.66     
(+0.09) 

3.2 

2.74     
(+0.25) 

9.4 

2.73     
(+0.22) 

8.1 

2.72     
(+0.08) 

2.7 

ES    -0.07  -0.24  0.13  0.07 

Liukunope-
us 

CV(%) 

2.02  
(+0.13)  

6.2 

1.65 
(+0.17)  

12.1 

2.04  
(+0.02) 

0.84 

1.68  
(+0.09) 

2.2 

2.02 
(+0.15) 

7.4 

1.81 
(+0.21) 

6.6 

2.13 
(+.41) 

19.6 

1.78 
(+0.25) 

9.5 

2.27 
(+0.38) 

16.8 

1.83 
(+0.09) 

6.6 

ES    -0.09  -0.33  0.06  -0.12 

ponnistu s-
aika / kon-
taktiaika 
(%) 

CV(%) 

78.1       
(+6.5)  

8.3 

70.8     
(+13.5)  

14.9 

77.7       
(+7.5) 

9.8 

68.8     
(+38.8) 

29.1 

75.6       
(+2.68) 

8.3 

78.5     
(+14.9) 

9.2 

80.7     
(+6.9) 

6.3 

80.5     
(+11.2) 

5.8 

77.9     
(+7.3) 

4.8 

80.1     
(+9.9) 

7.8 

ES    0.37  -2.71  -0.68  0.13 

TUCK- 
index 

CV(%) 

58.3       
(+9.0)  

15.4 

52.9     
(+26.1)  

53.3 

68.2       
(+23.9) 

35.1 

54.6     
(+12.2) 

17.1 

68.8       
(+23.6) 

34.3 

54.3     
(+17.3) 

32.8 

65.5     
(+ 25.3) 

38.6 

56.4     
(+11.3) 

22.0 

67.7     
(+27.0) 

39.9 

57.4     
(+13.2) 

16.5 

ES    -0.51  0.07  -0.55  -0.25 

lähestymis-
nopeus 
(m/s)  

CV(%) 

1.6         
(+0.12)  

7.3 

1.23     
(+0.13)  

14.5 

1.85       
(+0.03) 

1.5 

1.49     
(+0.15) 

14.1 

1.93      
(+0.05) 

2.6 

1.59     
(+0.15) 

8.7 

2.07     
(+0.07) 

3.6 

1.89     
(+0.13) 

7.7 

2.16     
(+0.13) 

6.1 

2.01     
(+0.07) 

4.0 

ES    -0.69  -0.29  -0.92  -0.45 

sukellus-
kulma (°) 

CV(%) 

3.6         
(+9.2)  -

---- 

-0.46    
(+4.8)  --

--- 

3.16       
(+9.3)    --

--- 

-1.63    
(+5.4)    
----- 

2.95       
(+9.2)    --

--- 

-1.65    
(+5.5)    
----- 

-1.3      
(+1.8)    
----- 

-1.4      
(+4.1)    
----- 

0.4       
(+6.3)    
----- 

-0.8      
(+5.4)    
----- 

ES    0.46  0.01  -0.11  -0.29 

polvikulma 
(°) 

CV(%) 

68.7       
(+11.2)  

16.4 

50.1     
(+2.8)  

2.6 

66.8       
(+0.5) 

6.7 

61.0     
(+11.7) 

6.3 

67.8       
(+0.94) 

1.3 

56.4     
(+10.2) 

22.3 

62.1     
(+7.1) 

11.4 

62.6     
(+10.8) 

25.3 

59.1     
(+2.2) 

3.7 

62.9 
(+11.6) 

ES    -3.21  1.69  -2.19  -0.09 
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6.3.2 Kineettiset muuttujat 

 

Kaikki mitatut kineettiset muuttujat antoivat suurempia arvoja kansainvälisen tason uimareille 

kansallisen tason uimareihin verrattuna. (ks. Taulukko 11) Näistä tilastollisesti melkein merkitse-

viä eroja  saatiin huippuvoimasta (p<.05), joista 70 % suorituksen oli tilastollisesti merkitsevä 

(p<.01). Kansainvälisen tason uimareiden huippuvoimat vaihtelivat uintinopeudesta riippuen 

810.5-976.3 N välillä, kun kansallisen tason uimarit saavuttivat vastaavasti 545.1-733.2 N ar-

voja suorituksesta riippuen. Keskiarvoinen voima vaihteli kansainvälisen tason uimareilla 455.7-

540.3 N välillä suorituksesta riippuen. Kansallisen tason uimareilla sama vaihteluväli oli 383-

442 N. Kumpikin ryhmä saavutti korkeimman kesiarvovoiman kolmannella suoritustasolla (85 

%). Ponnistuksen kokonaisimpulssi vaihteli kansainvälisen tason uimareilla 198.2-223.5 N välil-

lä. Kansallisen tason uimareilla sama vaihtelu oli 192.7-204.6 N suoritusnopeudesta riippuen. 

Keskiarvoinen vastusvoima oli kansainvälisen tason uimareilla korkeampi (359.3-440N) kuin 

kansallisen tason uimareilla (337.1-382.8N). Vastusvoimaimpulssit olivat suunnilleen samalla ta-

solla kummallakin koehenkilöjoukolla (87.7-103.9N). 

 

TAULUKKO 11. Kansainvälisen (kv) ja kansallisen tason (kans.) uimareiden kineettisiä kään-

nösmuuttujia. CV = variaatiokerroin. * = p<.05. ES = effect size kyseisellä nopeustasolla kv ja – 

kans. välillä  

suoritus 55 %   70 %   85 %   100 %   supra  

 kv kans. Kv kans. kv kans. kv kans. kv kans. 

Fp (N) 

    CV(%) 

810.5       
(+97.7) 

12.0 

545.1       
(+157) 

6.3 

944.6*         
(+102.7) 

10.8 

642.1      
(+10.6) 

17.8  

976.3       
(+116.0) 

11.8 

717.4     
(+166) 
27.1 

840.4     
(+76.8) 

9.1  

644.2     
(+152) 
18.9 

836.1     
(+139) 
16.6 

733.2     
(+71.5) 

11.2 
ES    -8.20  -7.35  5.94  -70.36 

It (Ns) 

CV(%) 

198.2       
(+24.4) 

12.2 

192.7     
(+17.4) 

9.5 

223.5            
(+28.7) 

12.8 

196.3      
(+28.9) 

15.4 

205.5         
(+11.5) 

5.5 

204.6     
(+24.3) 

2.5 

208.5      
(+10.6) 

5.0 

200.6     
(+29.2) 

11.0 

213.4      
(+16.2) 

7.8 

198.0     
(+11.1) 

4.3 
ES    -0.82  -1.55  0.88  0.53 

Fa (N) 

CV(%) 

455.7      
(+69.3) 

15.2 

383.0     
(+64.3) 

12.7 

499.3       
(+15.1) 

10.8 

407.7     
(+38.8) 

15.5 

540.3       
(+92.6) 

17.1 

442.3      
(+64.5) 

20.7 

468.2     
(+39.4) 

19.8 

410.9     
(+69.5)1

3.2 

484.2     
(+132) 
47.0 

422.0     
(+37.1) 

8.6 
ES    -3.05  -6.11  3.69  -1.42 

Di (Ns) 
CV(%) 

87.7       
(+8.1) 
23.5 

90.3     
(+12.0)1

7.2 

103.9       
(+11.0) 

23.2 

87.7     
(+21.2) 

30.7 

83.3       
(+7.6) 
15.0 

91.9     
(+17.2) 

5.8 

101.0     
(+4.8) 
12.3 

94.5     
(+14.7) 

20.7 

100.6     
(+5.2) 
14.1 

94.2     
(+6.2) 

9.5 
ES    0.79  -0.98  -0.68  0.09 

Da(N) 

CV(%) 

359.3       
(+38.4) 

19.2 

337.1     
(+58.3)3

0.7 

436.0       
(+33.1) 

11.5 

329.0     
(+75.6)3

4.9 

368.6       
(+40.6) 

23.3 

359.4     
(+69.8)  

12.8 

440.0     
(+ 32.8) 

23.8 

365.7    
(+61.2) 

28.1 

429.4     
(+93.1) 

6.6 

382.8 
(+34.8) 

6.5 
ES    1.12  -3.82  -0.80  -2.35 

6.3.3 Käännösten kvalitatiivista vertailua 
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Vertailtaessa uimareiden voima-aikakäyriä toisiinsa löydettiin joitakin yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia käyrien välillä. Melkein kaikissa voima-aikakäyrissä voimataso oli jo hieman 

koholla (noin 50-300N) kontaktin alkuhetkellä. Lisäksi havaittiin selvä voimatason alenemi-

nen juuri ennen ponnistuksen alkua. Huippuvoimataso saavutettiin ajallisesti ponnistuksen 

puolenvälin jälkeen etenkin kansallisen tason uimareiden voima-aikakäyrissä. Kansainväli-

sen tason uimareiden huippuvoimataso sijoittui ajallisesti ponnistuksen puoleen väliin. Kuvan 

13 voima-aikakäyrä antaa esimerkin näistä ilmiöistä. 
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Huippuvoimakohdat

KUVA 13. Vapaauinnin käännöksen voima-aikakäyrän yhtäläisyyksiä ja eroja. Käyrä alkaa 

seinäkosketuksesta. KH3 = kansainvälisen tason uimari, KH4 = kansallisen tason uimari. Nel-

jäs suoritus (100 %). 

 

Kahdella kansallisen tason uimarilla tuotti ensimmäinen törmäyskontakti voimalevyyn suu-

rimman voimatason. Ponnistuksessa viidellä koehenkilöistä voima-aikakäyrän ponnistus-

piikki oli muodoltaan symmetrinen. Tällainen käyrämuoto oli havaittavissa kaikilla kansain-

välisen- ja kahdella kansallisen tason uimarilla. Kansainvälisen tason uimarin ponnistusta 

kuvaava voima-aikakäyrä oli terävä ja yksihuippuinen. Kansallisen tason uimareilla ponnis-

tusta kuvaava voima-aikakäyrä nousi huippuarvoonsa ponnistuksen puolenvälin jälkeen. 

Ponnistus kesti kansainvälisen tason uimareilla selkeästi vähemmän aikaa kansallisen tason 

uimareihin verrattuna. 
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Kansainvälisen tason uimarille tyypillinen voima-aikakäyrä oli selkeämmin yksi tai kaksi 

huippuinen kansallisen tason uimareihin verrattuna. Ensimmäinen huippu voima-

aikakäyrässä johtui uimarin kontaktista seinään. Voimantuotto päättyi jyrkästi jalkojen te-

hokkaan ojennuksen seurauksena seinästä irtoamisen hetkellä. Joissakin tilanteissa 

kansainvälisen tason uimari tuotti puhtaan yksi-huippuisen voima-aikakäyrän ilman selkeää 

esikontaktia. Kansallisen tason uimareilla piikkejä oli huomattavasti enemmän.  

 

Kansallisen tason uimarit jakautuivat kahteen eri kategoriaan käännösvoimien suhteen: ui-

mareihin, jotka tuottivat kansainvälisten uimareiden voimakäyrää muistuttavan voimakäyrän 

(ks. kuva 14) sekä uimareihin joiden käyrät eivät muistuttaneet kansainvälisen tason uima-

reiden käyriä (ks kuva 15). Samankaltaisen voima-aikakäyrän tuottaneiden kansallisen ta-

son uimareiden käyränmuoto oli samankaltainen, mutta poikkesi huomattavasti huippuvoi-

matason sekä seinäkontaktin keston suhteen kansainvälisen tason uimareiden voima-

aikakäyristä. Erilaisen voima-aikakäyrän tuottaneet kansallisen tason uimarit tuottivat usein 

jo jalkojen iskeytyessä seinään yhtä paljon, tai jopa enemmän voimaa kuin varsinaisessa 

ponnistuksessa. 
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 KUVA 14. Kansainvälisen- ja kansallisen tason uimarin voima-aikakuvaajan vertailua. Voi-

ma-aikakäyrät muistuttavat toisiaan eri tasoisilla uimareilla. Käyrä alkaa seinäkontaktista. 

Kolmas suoritusnopeus. KH1 = Kansainvälisen tason uimari, KH7 = kansallisen tason uimari. 
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 KUVA 15.  Kansainvälisen- ja kansallisen tason uimarin voima-aikakäyrän vertailua. Voima-
aikakäyrät poikkeavat toisistaan. Käyrä alkaa seinäkontaktista. Neljäs suoritusnopeus. KH2 
= Kansainvälisen tason uimari, KH4 = kansallisen tason uimari. 

 
Maksimaalinen suoritusnopeus (5. suoritus) tuotti selkeästi erilaisen voima-aikakäyrän mui-

hin suoritustasoihin verrattuna (ks. kuva 16). Voima-aikakäyrä sisälsi nyt yhteensä kahdesta 

kolmeen voimapiikkiä kun niitä oli alhaisemmilla nopeuksilla koehenkilöstä riippuen yhdestä 

kahteen kappaletta. 
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KUVA 16.  Kansainvälisen- ja kansallisen tason uimarin voima-aikakäyrän vertailua. Käyrä 

alkaa seinäkontaktista. Viides suoritusnopeus. KH2 = Kansainvälisen tason uimari, KH8 = 

kansallisen tason uimari. 
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Videokuvasta havaittiin myös selkeitä eroja kääntyjien väliltä. Kansainvälisen tason uimarit 

ponnistivat ulos seinästä suoraviivaisemmin kansallisen tason uimareihin verrattuna. Kan-

sainvälisen tason uimari pyöri voltin pääsääntöisesti suoraan selälleen tai noin 45 asteen 

kulmaan, ja aloitti välittömästi ponnistamisen. Ponnistuksen aikana vartalo oli tiukkana pa-

kettina, eikä kiertymistä esiintynyt. Juuri ennen kuin ponnistusvaihe päättyi, ja jalat irtosivat 

seinästä, lisäsi kansainvälisen tason uimari pienen kierteen jaloista vartaloon. Kierteen seu-

rauksena uimari kääntyi pikkuhiljaa aktiivisen liun aikana kohti uintiasentoa. Kansallisen ta-

son uimareista kaikki yhtä lukuunottamatta tekivät voimakkaan kiertoliikkeen seinäkontak-

tin aikana. Yksi koehenkilöistä kiertyi jo ennen ponnistusta lähes 180% mahalleen, muiden 

kiertyessä ponnistuksen aikana voimakkaasti. Ainoa kansallisen tason uimari, joka ponnisti 

ilman ylimääräistä kierrettä, suoritti ponnistuksen kuitenkin selkeästi löysällä vartalolla. Tä-

män koehenkilön voima-aikakäyrä muistutti kansainvälisen tason uimareiden voima-

aikakäyrän muotoa (ks kuva 14, KH7).  

 

Valmistaumisessa seinäkontaktiin havaittiin myös selkeitä eroja. Kansainvälisen tason uima-

reista kaksi pyöri voltin pitäen polvikulman suhteellisen samana koko ajan. Jalkojen tör-

määminen seinään tapahtui näin ilman sen suurempaa valmistautumista. Kolmas kansaiväli-

sen tason uimareista pyöri voltin valmiiksi selälleen ja olensi sen jälkeen jalat seinään pyöri-

misestä erillisenä liikkenä. Kansallisen tason uimareiden seinäkontakteja leimasi pitkä val-

mistautuminen ponnistamiseen. Polvien kulma vaihteli voltin pyörimisen aikana lopullisen 

ojentumisen tapahtuessa vartalon käännyttyä oikeaan ponnistusasentoon. Kansallisen tason 

uimarit hakivat ponnistusaikaa vielä suhteellisen pitkään seinäkontaktissa ennen kuin ponnis-

taminen varsinaisesti alkoi. 
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5  POHDINTA 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää portaittain nousevan lähestymisnopeuden vaikutuk-

sia vapaauinnin käännösmuuttujiin. Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta uimarin jou-

tuvan mukauttamaan käännöstekniikkaansa nopeuden lisääntyessä.  

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä että nopeuden kasvaminen kasvattaa uimarin 

ponnistusajan ja kontaktiajan välistä suhdetta (WCT%), ponnistuksen nopeutta, polvikul-

maa, TUCK- indexiä, huippuvoimaa sekä keskiarvoista voimaa. Suurin osa näistä muuttu-

jista saavutti maksiminopeudessa mitattavan tason jo submaksimaalisissa 70 - 85 % vauh-

deissa. Ponnistuksen voima-arvot saavuttivat huippunsa keskimäärin kolmannessa (85 %) 

suorituksessa. Tämä tutkimustulos tukee hypoteesia, jonka mukaan uimarin käännösmuut-

tujat parantuvat jo submaksimaalisilla nopeuksilla. Tämä tukee mm. Keskisen (1993) tulok-

sia, jonka mukaan uimarin askeltiheys- ja pituusmuuttujat säilyvät korkealla anaerobiselle 

kynnykselle saakka. Kynnyksen ylityttyä kasvanut nopeus ylläpidetään tihentämällä frek-

venssiä ja koettamalla pitää vetopituus edelleen korkeana.  Näyttääkin siltä, että myös ui-

marin käännöstekniikka muuttuu vauhdin kasvaessa nopeammaksi ja tehokkaammaksi. 

Tämän tutkimuksen nopeustasot 70  - 85 % viidenkymmenen metrin ennätyksestä laskettu-

na vastaavat niitä submaksimaalisia nopeustasoja, joilla uimarit tyypillisesti toteuttavat mak-

simaalista hapenottoa ja anaerobista kynnystä kehittävät harjoitteet (mm. Keskinen, 1993,  

Maglischo 1993, Malvela 1999).  

 

Kun vertailtiin lähestymismuuttujien suhdetta käännösmuuttujiin, havaittiin huippuvoiman ja 

keskiarvoisen voiman nousevan lähestymisnopeuden kasvun seurauksena submaksimaalisil-

le tasoille asti. Tämän jälkeen voimataso tasoittui samalle korkeudelle, tai kääntyi jopa hie-

man laskuun nopeuden lisääntyessä. Ilmiön taustalta saattaa löytyä voima-aikakäyristäkin 

havaittava tosiasia: kun lähestymisnopeus kasvaa suureksi, alkaa uimarilla olla vaikeuksia 

suorittaa kyseiseen vauhtiin nähden onnistunut käännösponnistus. Tällöin kova törmäys sei-

nään saattaa aiheuttaa ponnistuksen pettämisen. Voimatasojen lähestymisnopeuden suhteen 

muodostaman käyrän muoto vastaa Komin ja Boscon (1978) tekemän tutkimuksen tulok-

sia, jossa pudotuskorkeuden lisääminen lisäsi koehenkilöiden ponnistuskorkeutta tietylle ta-

solle asti. Kun pudotuskorkeutta yhä korotettiin, alkoi koehenkilöiden ponnistuskorkeuskin 

laskea. Tämä havaittiin etenkin viidennessä, keskittymisen jälkeen suoritetussa maksimi-
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käännöksessä joka heikkeni myös kansainvälisen tason uimareilla. Lisäksi käännöstä saat-

taa heikentää suuri määrä aaltoja ja näiden mukanaan kasvanut veden vastus, jota uimarit 

eivät pyrkineet välttelemään juuri muuten kuin kääntymällä kauempaa lähestymisnopeuden 

lisääntyessä.  

 

Muista muuttujista ponnistusimpulssi ja liukunopeus näyttäisivät nousevan lineaarisesti suh-

teellisen lähestymisnopeuden lisääntymisen seurauksena. Ponnistusimpulssi ei juuri noussut 

55 % nopeustasolta, mikä viittaisi siihen että uimarit suorittivat käännösponnistuksen ohjei-

den mukaisesti täydellä vauhdilla. Vaikka vastusimpulssi näyttäisikin noudattavan näennäi-

sen samaa lineaarisuutta ponnistusimpulssin kanssa, on sen hajonta huomattavasti suurem-

paa jo alhaisilla nopeuksilla. Vastusimpulssin hajonnan lisääntyminen samanaikaisesti pon-

nistusimpulssin  pysyessä samalla tasolla viittaisi lähestymisnopeuden vaikutukseen kään-

nöksessä: kun lähestymisnopeus lisääntyy, joutuu uimari mukauttamaan käännöstään uusien 

vaatimusten mukaisesti. Taitavammat uimarit pystyvät suorittamaan vielä hyvän ponnistuk-

sen kovillakin nopeuksilla, mutta kokemattomamman uimarin liuku- ja ponnistustyyli saatta-

vat tästä kärsiä.  

 

Lähestymisnopeuden kasvaminen pakottaa uimarit mukauttamaan käännöstä tehokkaam-

paan suuntaan. Tämä toteutetaan  muuttamalla voimamuuttujia, polvikulmia, TUCK- inde-

xiä sekä ponnistusajan suhdetta seinäkontaktista (WCT%)  Kun uimari lisää lähestymisno-

peutta, valitsee hän käännösetäisyyden seinästä hieman kauempaa kuin hitailla nopeuksilla. 

Kauempaa kääntymiseen saattaa liittyä jonkinlainen suojareaktio: uimari ei halua uida liian 

lähelle kovilla nopeuksilla törmäysvaaran vuoksi. Lisäksi uimarin mukanaan kuljettama ve-

simassa (added mass) lisää törmäämisvaaraa seinän läheisyydessä. Kauempaa kääntyminen 

nopeuttaa käännöstä mahdollistamalla optimaalisemmat nivelkulmat ponnistuksella ja lihak-

siston toiminnan venymis-lyhenemistyyppisessä aktiviteetissa. Kontaktiajan lyhentyminen ja 

ponnistuksen nopeutuminen yhdessä kasvaneen keskiarvoisen voiman ja huippu-voiman 

kanssa viittaisivat siihen, että uimari pystyisi hyödyntämään venymis-lyhenemistyyppisesti li-

haksistoon ja jänteisiin potentoitunutta elastista energiaa käännöksessä. Uimari kääntyy 

ikään kuin kimmoisa pallo kimpoaisi seinästä (Bounching type; Horita ym. 2002). 
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Kun tarkastellaan ponnistuksen jälkeisen suhteellisen liukunopeuden ja voimamuuttujien vä-

listä suhdetta, havaitaan keskiarvoisen voiman, huippuvoiman, kokonaisimpulssin ja vas-

tusimpulssin pysyvän suhteellisen samalla tasolla liukunopeuden kasvamisesta huolimatta. 

Nämä tulokset kertovat uimareiden tehneen ponnistuksen aina täydellä vauhdilla käännök-

sen lähestymisnopeudesta huolimatta. Keskiarvoinen liukunopeus ei lisääntynyt merkisevästi 

lähestymisnopeuden kasvamisen seurauksena (1.77 m*s-1à1.97 m*s-1). Suurempaa voi-

man potentoituimista olisi voinut odottaa kuivalla maalla toteutettujen tutkimusten perusteel-

la (mm. Komi & Bosco 1978, Horita ym. 2002). Vedessä toteutettu ponnistus poikkeaa 

kuitenkin veden vastustavien ominaisuuksien vuoksi  huomattavasti kuivalla maalla toteute-

tusta ponnistuksesta. Kuivalla maalla ponnistajan tulee voittaa "vain" maan vetovoiman kiih-

tyvyys (9.81 m/s2) ponnistusliikkeessä. Vedessä uimaria vastustaa pintavastuksen lisäksi 

kaksi merkittävää voimaa: muoto- ja aaltovastus. Kun muotovastus vastustaa etenemistä 

nopeuden neliöön, vastustaa aaltovastus etenemistä  nopeuden kuutioon.  Veden ponnistus-

voimaa ja liukunopeutta syövä ominaisuus saattaakin selittää suurelta osin syitä, miksi liuku-

nopeus ei kasvanut merkittävästi lähestymisnopeuden kasvamisen  myötä. Uimari saattaa 

kuitenkin saavuttaa suuremman liukunopeuden vedenalla, joshän pystyy sukeltamaan häntä 

seuraavan peräaallon alitse (Lyttle 1998). 

 

Lähestymis- ja liukunopeuden lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää kansainvälisen tason 

uimareiden ja kansallisen tason uimareiden välisiä eroja vapaauinnin käännöksen suhteen. 

Kansainvälisen tason uimarit suorittivat matalat suoritusnopeudet lyhyemmillä kontaktiajoil-

la, suuremmilla liukunopeuksilla (jotka ovat  lähellä maksimiliukuvauhteja) sekä suuremmilla 

TUCK- index- arvoilla ja polvikulmilla. Nämä löydökset tukevat Lyttlen (1999) havaintoja. 

Näin ollen kansainvälisen tason uimari suorittaa käännökset mitä ilmeisemmin suuremmalla 

huolellisuudella kansallisen tason uimariin verrattuna. Johtopäätöstä tukee myös ponnistus-

ajan ja kontaktiajan välinen suhde (WCT%) matalilla nopeuksilla: kansainvälisen tason ui-

marit viettivät seinäkontaktissa suhteessa vähemmän tehotonta aikaa kansallisen tason ui-

mareihin verrattuna (esim. 1. suorituksessa kv = 78.1 % vs. kans. = 70.8 %). Voimamuut-

tujien suhteen ryhmien väliset absoluuttiset erot olivat suuria. Kansainvälisen tason uimarit 

saavuttivat silti suurimmat huippuvoimat ja keskiarvoiset voimat kolmannella (85 %) suori-

tuksella kuten kolleegansa kansallisen tason uimarit.  
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Vertailtaessa käännösten voima-aikakäyriä toisiinsa, havaittiin muutamia yllämainittuja tu-

loksia selventäviä seikkoja. Ensinnäkin kansainvälisen tason uimarit tekevät käännökset 

huolellisemmin jo matalilla nopeuksilla. Toisin sanoen, jos uimarin käännöksen voima-

aikakäyrä on yksihuippuinen ja terävä, toistuu tämä muoto käännösvauhdin muuttuessakin. 

Kansallisen tason uimareilla käännöksen voima-aikakäyrä vaihtelee paljon suorituksesta 

toiseen. Tyypillistä oli, että kansallisen tason uimari sai kohtuullisen hyvän yksi- tai kaksi-

huippuisen voima-aikakäyrän keskinopeuksilla (70 - 85 %). Kun vauhti kasvoi yhdelläkin 

tasolla ylöspäin (100 % = 50 metrin ennätysvauhti) havaittiin käännöksen voima-

aikakäyrällä selkeää voiman tasoittumista ja jopa alenemista. Joillakin kääntyjillä jalkojen 

törmääminen seinään ennen varsinaista käännöstä saattoi tuottaa suuremman voimatason 

kuin itse varsinainen ponnistus.  

 

Kansainvälisen tason uimareilla käännösponnistus muistutti Horitan ym. (2002) kuvaamaa 

bounching ball mallia jossa huippuvoima saavutettiin suunnilleen ponnistuksen puolessa vä-

lissä. Voima-aikakäyrä oli suhteellisen symmetrinen ja terävähuippuinen kansallisen tason 

uimareihin verrattuna. Kansallisen tason uimarit saavuttivat ponnistuksen huippuvoima pon-

nistuksen puolenvälin jälkeen. Voima-aikakäyrä ei luonnollisesti tällaisessa tilanteessa ollut 

symmetrinen. 

 

Joidenkin kansallisen tason uimareiden voima-aikakäyrän profiilit muistuttivat hyvinkin pal-

jon kansainvälisen tason uimareiden vastaavia profiileja. Nämä uimarit eivät kuitenkaan 

pystyneet tuottamaan yhtä suurta liukunopeutta kuin kansainvälisen tason uimarit pystyivät. 

Tähän asiaan vaikuttaa luultavasti kaksi tekijää: ensinnäkin nämä uimarit eivät pystyneet 

tuottamaan yhtä suuria voimia kuin kansainvälisen tason uimarit tuottivat. Toiseksi kansain-

välisen tason uimareiden käännöstekniikka ja taito liukua läpi veden saattaa kasvattaa eroa-

vaisuuksia. Kvalitatiivinen tarkastelu paljasti kansainvälisen tason uimareiden poikkeavan 

kansallisen tason uimareista käännöstavassa. Kun kansainvälisen tason koehenkilö suoritti 

käännöksen, kääntyi hän suoraan selälleen tai hieman kyljelleen seinään ja aloitti lähes välit-

tömästi ponnistamisen. Ponnistuksen aikana uimari ojentautui ensin täyteen liukupituuteensa 

ja kiihdytti samalla vartalon nopeutta. Juuri irtoamishetkellä hän antoi vartalolleen jaloilla 
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pienen pituusakselin suuntaisen kierteen. Kiertyminen liun aikana toi hänet pintautumishet-

kellä oikeassa asennossa veden pinnalle. Vastaavasti kansallisen tason uimari pyörähti joko 

seinäkontaktin aikana jo mahalleen tai sitten itse ponnistuksen aikana. Enimmillään ponnis-

tuksen aikainen kiertyminen muistutti korkkiruuvia ollen jopa lähellä 90 astetta.  

 

Niissä harvoissa käännöksissä, joissa kansallisen tason uimarin voima-aikakäyrän muoto 

muistutti kansainvälisen tason uimareiden bounching ball- muotoa, havaittiin uimarin suorit-

tavan ponnistuksen samalla tapaa kuin kansainvälisen tason uimarit. Näiden havaintojen pe-

rusteella voidaankin sanoa yhden hyvän käännöksen ominaispiirteen olevan suoraviivainen 

ponnistus ilman kiertoa ponnistushetkellä. Toisaalta tämä tulos on ristiriidassa Counsilmanin 

(1955) tulosten kanssa, jotka viittaisivat siihen  ettei uimarin kannata kiertyä pituusakselin 

ympäri liun aikana lisääntyneen vedenvastuksen vuoksi. Tähän tutkimukseen osallistuneet 

kansainvälisen tason uimarit suorittivat käännösliun kuitenkin hyvin vähäisellä kierteellä, jolla 

he ovat onnistuneet luultavasti minimoimaan veden vastuksen tuoman haitan menettämättä 

liikaa ponnistuksen tehokkuutta. 

 

Tarkasteltaessa uimareiden käännöksiä havaittiin mielenkiintoinen seikka käännösstrategi-

oissa. Jotkut kansainvälisen tason uimareista kääntyivät siten ettei polvinivelen kulma juuri-

kaan muuttunut pyörimisen aikana. Näin ollen jalat iskeytyivät seinään pyörimisliikkeen jat-

kumona. Nämä koehenkilöt aloittivat jalkojen suoristamisen juuri ennen seinäkontaktia ja 

jatkoivat ponnistamista saman tien. Yksi kansainvälisen tason uimari ja suurin osa kansalli-

sen tason uimareista pyöri voltin siten että jalat jäivät hieman jälkeen voltissa. Kun kään-

nösasento oli jo valmis, toi uimari jalat ponnistuskorkeudelle lähelle seinää ja ojensi jalat 

ponnistukseen. Tässä käännöstyylissä uimari ei selkeästi hyödyntänyt pyörimisliikkeen aihe-

uttamaa jalkojen kulmakiihtyvyyttä ja äkilliseen seinääniskeytymiseen päättyvää jalkojen 

törmäystä joka saattaisi mahdollistaa voimakkaamman ponnistuksen venymis – lyhenemis-

tyyppisen lihasaktiivisuuden kautta. 

 

Kun yhdeltä kansainvälisen tason uimarilta (KH1) kysyttiin miten hän käännöksen tekee, 

sanoi hän keskittyvänsä hyvään esiaktiivisuuteen jo voltin aikana ja jalkojen ojentamiseen 

ennen seinäkontaktia. Mitä korkeammaksi nopeus kasvaa, sitä tärkeämpää on lihasten esi-
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aktiivisuus ennen kontaktia. Jos esiaktiivisuutta on riittävästi ja jalkojen ojennus onnistuu, 

pääsee hän helposti seinästä ulos. Jos käännös ajautuu liian lähelle seinää, joutuu hän teke-

mään enemmän töitä ulostulon eteen.  Joskus lähestymisnopeus on liian suuri suhteessa 

käännökseen. Näin on etenkin 50 metrin kilpailuissa, joissa hän joutuu jopa hidastamaan 

nopeuttaan ennen käännöksen alkua. 100 metrin kilpailuissa käännösnopeus on juuri sopiva 

hänen käännökselleen. Tätä lausuntoa tukee tutkimuksen viidennen suorituksen (supra) 

voima-aikakäyrien huononeminen muihin käännöksiin verrattuna. Luultavasti uimarit uivat 

kyseiset suoritukset liian suurilla nopeuksilla käännöksen tehokkuuteen verrattuna. Tai sitten 

he eivät olleet oppineet kääntymään näin suurilla nopeuksilla. 

 

Vaikka tutkimuksessa ei löytynyt kovinkaan montaa tilastollisesti merkitsevää eroa kään-

nösten ja kohenkilöjoukkojen välillä, antoi effect size viitteitä merkittävästä muutoksen as-

teesta kineettisistä muuttujista huippuvoiman (Fp) suhteen. Kinemaattisten tai muiden ki-

neettisten muuttujien kohdalta vastaavaa eroa ei kansainvälisen tason ja kansallisen tason 

uimareiden väliltä löytynyt. Huippuvoiman suhteen effect size- arvon suuruus johtunee koe-

henkilöryhmien suuresta maksimivoimatason erosta. 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimus antoi selkeitä tuloksia tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen tulokset 

tukivat asetettuja hypoteeseja ja olivat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa 

(mm. Blanksby ym. 1996, 1998; Lyttle & Mason 1997). Tutkimuksen ongelmiin löydettiin 

vastaukset seuraavasti: 

 

1. Lähestymisnopeuden kasvaminen paransi käännöstä kaikilla koehenkilöillä. Poikkeukse-

na voidaan pitää maksimaalista käännöstä, jossa voima-aikakäyrä osoitti selviä puutteita 

käännöksen hallinnassa kummallakin koehenkilöryhmällä. Tämä tulos on linjassa aikaisem-

min tutkittujen  kevennys-, ja pudotushyppytutkimusten kanssa (Komi & Bosco 1978, Ho-

rita ym. 2002). Uimarin kyky tuottaa ponnistusvoimaa ei täysin selitä hyvää käännösnope-

utta. Siihen vaikuttavat mm. käännösetäisyys seinästä sekä suurilla nopeuksilla taito liukua 

läpi vastustavien vesimassojen. 
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2. Liukunopeus ei kasvanut merkittävästi lähestymisnopeuden kasvamisen seurauksena. 

Tämä on luonnollista, sillä uimareita kehotettiin ponnistamaan käännöksestä aina maksimaa-

lisesti sisääntulonopeudesta huolimatta. Toisalta veden vastustavat ominaisuudet saattavat 

vaikeuttaa huomattavasti liukunopeuden kasvua kun liukunopeus kasvaa riittävän suureksi. 

 

3. Kummankin koehenkilöryhmän käännös alkoi muistuttaa kolmannessa suorituksessa kil-

pailuvauhtista, neljättä käännöstä. Tällöin käännös alkoi optimitilanteessa muistuttaa boun-

ching ball- tyyppistä ponnistusta (Horita ym. 2002) kansainvälisen tason uimareilla. Boun-

ching ball- tyyppinen ponnistus mitattiin käännöksistä joissa uimari ei kirtynyt ponnistuksen 

aikana. Näyttäsi siltä että ne kansainvälisen tason uimarit, jotka tekivät bounching ball- 

tyyppisen ponnistuksen hyödyntävät mahdollisesti venymis– lyhenemistyyppistä lihasaktiivi-

suutta ponnistuksen tehostamiseksi. Tähän viittaisivat tiedot mm. käännökseen valmistautu-

misessa sekä kontaktiajan lyhyydessä. Venysmis- lyhenemistyyppisen lihastyön hyödyntä-

miseksi uimareiden tulisi harjoitella käännöksiä kilpailu- ja maksiminopeuksilla käännöstek-

niikan vakiinnuttamiseksi.  

 

4. Keskiarvoisesti voidaan todeta tämän tutkimuksen vahvistavan hypoteesin, jonka mu-

kaan kansainvälisen tason uimari on parempi kääntyjä kansallisen tason uimariin verrattuna. 

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin eroja myös kansainvälisen tason uimareiden välillä: Yh-

den koehenkilön pyörimistekniikka ja seinääntulostrategia vastasi kansallisen tason uimarei-

den vastaavaa suoritustapaa, vaikka itse ponnistus olikin erilainen. Tämä tulos todistaa suu-

ren yksilöllisyyden olemassa olosta ja siitä mahdollisuudesta ettei kansainvälisen uimarin 

käännös ole välttämättä aina optimaalinen. 
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