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Johdanto. Kilpakävely on kestävyyslaji, jonka suoritustekniikkaa määrittelevät Kansainvälisen yleisurheiluliiton 

(World Athletics (WA)) säännöt. Kilpakävelyssä on kilpailtu 10, 20 ja 50 km matkoilla, mutta vuonna 2021 kil-

pailumatkat uudistuvat. Uusia kilpailumatkoja ei ole vielä julkistettu. 20 km matkalla etenemisnopeus on lähellä 

urheilijan anaerobista kynnysnopeutta ja 50 km matkalla lähellä urheilijan aerobista kynnysnopeutta. Kilpakävelijä 

voi kasvattaa etenemisnopeutta lisäämällä askelpituutta, askelfrekvenssiä ja lentoaikaa sekä lyhentämällä kontak-

tiaikaa. Kilpakävelyn biomekaniikkaa on tutkittu melko vähän. Askelmuuttujia ja nivelkulmia on tutkittu enem-

män kuin askelkontaktin aikaisia reaktiovoimia. Kilpakävelyn askelkontaktin aikaisia impulsseja ei ole raportoitu 

yhdessäkään tutkimuksessa. Impulssi kuvaa liikemäärän muutosta ja etenemisnopeuden säilymisen kannalta jar-

ruttavan ja työntävän vaiheen impulssit ovat tärkeitä muuttujia. Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään 

tietoa kilpakävelyn biomekaniikasta ja tarkoituksena oli selvittää kilpakävelyn spatiotemporaalisia (ajan ja paikan 

suhteen mitattuja) muuttujia, nivelkulmia ja askelkontaktin aikaisia reaktiovoimia sekä impulsseja aerobisen ja 

anaerobisen kynnyksen nopeuksilla tasotestin aikana.  

 

Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kahdeksan Suomen maajoukkueeseen kuuluvaa kilpakävelijää (4 miestä ja 4 

naista). Mittaukset tehtiin kestävyyssuorituskykyä määrittävän tasotestin yhteydessä. Tasotestissä nopeutta lisä-

tään yksilöllisen suunnitelman mukaan 1000 m välein. Tutkittavat kävelivät 5–7 nopeutta. Jokaisella nopeudella 

tutkittava käveli kaksi kertaa mittausalueen kautta. Mittausalueen ympärille oli aseteltu 10 Viconin infrapunaka-

meraa, jotka kuvasivat 300 Hz taajuudella. Tutkittaviin oli kiinnitetty markkereita liikeanalyysiä varten. Mittaus-

alueella olevat voimalevyt tallensivat askelkontaktin aikaisia voimia 900 Hz taajuudella. Miesten ja naisten tulok-

set yhdistettiin analyyseihin. Analyysiin valittiin kaksi nopeutta, lähin aerobisen (nopeus 1) ja lähin anaerobisen 

(nopeus 2) kynnyksen nopeutta oleva nopeus. Biomekaanisten muuttujien eroja tarkasteltiin näiden kahden no-

peuden välillä. Lisäksi tarkasteltiin muuttujien muutoksien yhteyksiä etenemisnopeuden muutokseen. Kynnysno-

peudet määritettiin tasotestin nopeuksien ja laktaattiarvojen avulla. 

 

Tulokset. Etenemisnopeudet nopeudella 1 ja 2 olivat 12,0 ± 1,2 km/h ja 12,6 ± 1,3 km/h (p = 0,012). Askelpituus 

(nopeus 1 = 1,05 ± 0,09 m, nopeus 2 = 1,09 ± 0,09 m, p = 0,012), askelfrekvenssi (nopeus 1 = 3,16 ± 0,12 Hz, 

nopeus 2 = 3,21 ± 0,14 Hz, p = 0,006) ja kontaktiaika (nopeus 1 = 0,285 ± 0,023 s, nopeus 2 = 0,276 ± 0,021 s, p 

= 0,035) erosivat kahdella nopeudella. Jalan ja painopisteen horisontaalisten etäisyyksien absoluuttiset arvot as-

kelkontaktin alussa (p = 0,042) ja lopussa (p = 0,026) sekä pituuteen suhteutetut arvot askelkontaktin alussa (p = 

0,042) ja lopussa (p = 0,012) kasvoivat nopeuden noustessa. Eteen-taakse-suunnan työntävän vaiheen kehonpai-

noon suhteutettu maksimivoima (p < 0,001) ja impulssi (p = 0,0223) kasvoivat nopeuden noustessa. Etenemisno-

peuden muutoksen kanssa korreloivat askelpituuden (r = 0,971, p < 0,001), kontaktiajan (r = -0,971, p < 0,001), 

jarruttavan resultantti-impulssin (r = -0,772, p = 0,025) ja työntävän resultantti-impulssin (r = 0,750, p = 0,032) 

muutokset. 

 

Pohdinta ja yhteenveto. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että kävelynopeuden kasvaessa askelpituus ja askelfrek-

venssi kasvoivat ja kontaktiaika pieneni. Nopeuden noustessa aerobiselta kynnysnopeudelta anaerobiselle kynnys-

nopeudelle askelpituuden kasvattaminen saattoi kuitenkin olla tärkeämpää kuin askelfrekvenssin, koska askelpi-

tuuden muutos oli yhteydessä nopeuden muutokseen, mutta askelfrekvenssin muutos ei. Alaraajojen nivelmuuttu-

jissa ei havaittu suuria eroja, joten näiden osalta kilpakävelytekniikka oli samanlaista kahdella eri nopeudella. 

Tässä tutkimuksessa mitattuja askelkontaktin aikaisia voimaimpulsseja voidaan käyttää tulevien tutkimusten ver-

tailupohjana. Vuonna 2021 kilpailumatkojen uudistamisten myötä 50 km kilpailumatka poistuu ja uudet kilpailu-

matkat ovat lähempänä 20 km matkaa. Tällöin urheilijan kilpailun aikainen etenemisnopeus nousee aerobisen kyn-

nysnopeuden läheltä lähelle anaerobista kynnysnopeutta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa valmen-

nuksellisiin tarpeisiin etenemisnopeuden muutoksen vaatimia tekniikkamuutoksia mietittäessä. 

 

Avainsanat: kilpakävely, kinetiikka, kinematiikka 
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1 JOHDANTO 

 

Kilpakävely on yksi yleisurheilun kestävyyslajeista. Miehet ja naiset ovat kilpailleet 10, 20 ja 

50 km matkoilla, mutta vuoden 2020 jälkeen 50 km kilpailuja ei enää järjestetä. Vielä ei kui-

tenkaan ole selvillä, mitkä ovat uudet kilpailumatkat. Kilpakävelyn tekniikkaa määrittelevät 

Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) säännöt, joiden noudattamista kilpailutilanteissa valvo-

vat tuomarit. Kilpakävelyn sääntöjen mukaan urheilijan tulee säilyttää maakontakti siten, että 

ihmissilmällä havaittavaa lentovaihetta ei esiinny. Sääntöjen mukaan askelkontaktin aikana 

polvinivelen tulee olla suorana kontaktin alusta keskitukivaiheeseen asti.  

 

Vaikka tavallista kävelyä ja juoksua on tutkittu paljon, kilpakävelyn biomekaniikkaa, erityisesti 

kansainvälisen tason urheilijoilla, on tutkittu vain muutamissa tutkimuksissa. Valmentajien ja 

urheilijoiden kannalta mielenkiintoisia tutkimuksia ovat kuitenkin juuri ne, jossa tutkittavat 

ovat kansainvälisen tai kansallisen tason kilpakävelijöitä. Kilpakävelijöiden on havaittu kasvat-

tavan etenemisnopeutta lisäämällä askelpituutta ja askelfrekvenssiä, lyhentämällä kontaktiaikaa 

ja lisäämällä lentoaikaa. (mm. Hanley ym. 2011; Hanley ym.2013; Padulo ym. 2013.) 

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan miesten ja naisten kilpakävelytekniikassa ei ole havaittu 

suuria eroja, vaikka miesten etenemisnopeus on ollut korkeampi. Miehet kävelivät nopeammin 

pidemmän askelpituuden takia. Pidemmän askelpituuden on ajateltu johtuvan suurimmaksi 

osaksi miesten suuremmasta pituudesta, eikä esimerkiksi nivelkulmien eroista, sillä nivelkul-

mamuuttujissa ei ole havaittu eroavaisuuksia naisten ja miesten välillä. Naisten ja miesten as-

keltiheydessä tai kehonpainoon suhteutetuissa askelkontaktin aikaisissa reaktiovoimissa ei ole 

myöskään havaittu eroja. (mm. Hanleyn ym. 2011; Hanley & Bissas 2016.) Koska aiemmissa 

tutkimuksissa naisten ja miesten välillä ei ole havaittu suuria eroja kilpakävelytekniikassa, tässä 

tutkimuksessa päädyttiin yhdistämään naisten ja miesten tulokset yhdeksi ryhmäksi, jotta otos-

koko saatiin mahdollisimman suureksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kilpakäve-

lyn biomekaniikkaa aerobisen ja anaerobisen kynnyksen nopeuksilla tasotestin aikana. Kine-

maattisia ja kineettisiä muuttujia mitattiin liikeanalyysin ja voimalevyjen avulla. 
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2 TAVALLISEN KÄVELYN VAIHEET 

 

Kävely muodostuu peräkkäisistä, eteenpäin vievistä askeleista. Kävelyn aikana toinen jalka on 

koko ajan kosketuksissa maahan. Yksi askelsykli sisältää kaksi askelta (yksi molemmilta ja-

loilta) eli se alkaa esimerkiksi oikean jalan kantakontaktista ja päättyy, kun oikean jalan kanta-

pää tulee uudelleen maahan. Askelsyklin alkuhetkeksi voidaan valita mikä tahansa vaihe, mutta 

yleensä alkukohdaksi valitaan kantapään osuminen alustaan (alkukontakti). (Inman ym., 2005, 

2.) 

 

Askelsykli kestää noin yhden sekunnin ja koostuu tukivaiheesta ja heilahdusvaiheesta. Jos ko-

konainen askelsykli on 100 %, tukivaihe on siitä 60 % ja heilahdusvaihe 40 %. Tukivaihe ku-

vastaa sitä, kun jalka on kontaktissa maahan ja heilahdusvaihe sitä, kun jalka on ilmassa. Tuki-

vaihe voidaan jakaa vielä neljään osaan: alkukontaktiin, kuormitusvasteeseen, keskitukivaihee-

seen ja päätetukivaiheeseen. Heilahdusvaihe jaetaan kolmeen osaan: alku-, keski- ja päätehei-

lahdukseen. (Perry 1992.) Askelsyklin vaiheet näkyvät kuvassa 1. Joissain lähteissä tukivai-

heessa on vielä viides vaihe ennen heilahdusvaihetta, esiheilahdusvaihe (Ahonen 2011, 141; 

Vaughan ym. 1999, 8–11; Whittle 2007, 52–54). 

 

 

 

KUVA 1. Askelsyklin vaiheet. Mukailtu Vaughan ym. (1999, 54).  

 

Kävelyssä toinen jalka on koko ajan kosketuksissa maahan. Kun kehon painopiste ohittaa 

maassa olevan jalan, toinen jalka heilahtaa takaa eteen ja valmistautuu maakontaktiin. Ennen 

kuin takana oleva jalka irtoaa maasta, molemmat jalat ovat hetken maassa. Tätä kutsutaan kak-

soistukivaiheeksi ja se kuuluu tavalliseen kävelyyn. Vauhdin kasvaessa kaksoistukivaihe lyhe-

nee ja juoksussa kaksoistukivaihetta ei ole ollenkaan. (Inman ym., 2005, 2–3.) 
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2.1 Kinematiikka 

 

Kehon painopiste laskee ja nousee aaltomaisesti askelsyklin aikana. Painopiste on matalimmil-

laan kaksoistukivaiheen keskivaiheilla ja korkeimmillaan keskitukivaiheessa. Askelsyklin ai-

kana keho heiluu hieman sivulta toiselle aina tukivaiheessa olevan jalan puolelle ja jokaisen 

askelkontaktin aikana kehon liike hidastuu ja kiihtyy. (Inman ym., 2005, 2–5.) Seuraavissa kap-

paleissa käydään läpi askelsyklin aikana tapahtuvia nivelten liikkeitä. Painopisteen liikkeet ovat 

yhteydessä myös kävelyn aikaisiin maan reaktiovoimiin, joita tarkastellaan myöhemmin kap-

paleessa ”4 Kilpakävelyn erot tavalliseen kävelyyn ja juoksuun”. Kilpakävelyn reaktiovoimia 

kuvaillaan kappaleessa ”3.2 Alustan reaktiovoimat”. 

 

Kävelyn aikana tapahtuvia liikkeitä voidaan kuvata sagittaali-, frontaali- ja transversaalitason 

suunnissa (kuva 2). Suurimmat nivelten liikkeet kävelyssä ovat sagittaalitason ojennus- ja kou-

kistusliikkeet. Askelkontaktin alussa lonkka on koukistuneena seisoma-asentoon verrattuna, 

nilkka dorsifleksiossa (eli koukistunut jalkapöydän suuntaan) ja polvi lähes suorana. Alkukon-

taktin jälkeen polvi koukistuu noin 15 astetta ja nilkka liikkuu plantaarifleksion (eli jalkapoh-

jan) suuntaan. Polven ja nilkan liike ottavat alkutukivaiheessa törmäyksen vastaan. Keskituki-

vaiheessa lonkka sekä polvi ovat ojentuneet suoraksi ja nilkka on dorsifleksoissa. Päätetukivai-

heessa kehoa liikutetaan eteenpäin lonkan ojennuksen ja nilkan plantaarifleksion avulla. Polvi 

koukistuu ennen kuin varpaat irtoavat alustasta. Alkuheilahduksen aikana jalka alkaa liikkua 

eteenpäin samanaikaisesti, kun lonkka koukistuu. Päätetukivaiheessa alkanut polven koukistu-

minen jatkuu alkuheilahdusvaiheessa. Keskiheilahduksen aikana nilkka koukistuu dorsiflek-

sion suuntaan, polvi aloittaa suoristumisen ja lonkan koukistuminen jatkuu. Loppuheilahduk-

sessa polvi suoristuu kokonaan, lantio pysyy koukistuneena, nilkan dorsifleksio lisääntyy ja 

valmistaudutaan seuraavaan askelkontaktiin. (Inman ym., 2005, 4.) 

 

Kävelyssä lantio kiertyy frontaalitason suunnassa (eli lantio ”tipahtaa”) noin 4 astetta heilah-

dusvaiheessa olevan jalan puolelle. Lantio ”tipahtaa” vuorotellen oikealle ja vasemmalle, joten 

kokonaiskierto on noin 8 astetta. Nopeuden noustessa lantion kierto frontaalitason suunnassa 

lisääntyy. Lantio kallistuu myös eteenpäin ja tavallisessa kävelyssä kallistus on noin 5 astetta. 

Lantio kiertyy frontaalitason lisäksi horisontaalitason suunnassa. Rintakehä ja olkapäät kierty-

vät kävelyn aikana vastakkaiseen suuntaan kuin lantio (kuva 3). Käden heilahdus liittyy olka-

pään kiertoon, joten vastakkainen käsi ja jalka ovat samaan aikaan edessä. (Inman ym., 2005, 

4–5.) Reisi ja sääri kiertyvät horisontaalitasossa kävelyn aikana. Sääri kiertyy keskimäärin 
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kolme kertaa niin paljon kuin lantio. Lantio, reisi ja sääri kiertyvät sisäänpäin heilahdusvaiheen 

aikana, kaksoistukivaiheessa ja kontaktin alusta keksitukivaiheeseen asti. Sen jälkeen suunta 

muuttuu ja jalka alkaa kiertyä ulospäin, kunnes heilahdusvaihe jälleen alkaa. Nilkassa ja jalka-

terässä tapahtuu ojennuksen ja koukistuksen lisäksi supinaatio- (kantaluu kääntyy sisäänpäin) 

ja pronaatioliikettä (kantaluu kääntyy ulospäin) kävelyn aikana. (Inman ym., 2005, 12–13.) 

 

 

Kuva 2. Kehon tasot. Mukailtu Vaughan ym. (1999, 7), Inman (1981, 34) mukaan. 

 

 

Kuva 3. Horisontaalitason kierrot lantio- ja hartialinjassa (Ahonen 2011, 139). 
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2.2 Askelparametrit 

 

Yleisimpiä askelparametrejä kävelyä kuvailtaessa ovat askelpituus, askelsyklin pituus, askelti-

heys ja etenemisnopeus. Askelpituus on oikean ja vasemman jalan valitun kohdan, esimerkiksi 

kantapään, välinen etäisyys kaksoistukivaiheen aikana. Askelsyklin pituus on saman jalan tie-

tyn kohdan, esimerkiksi kantapään, etäisyys kahden peräkkäisen askeleen aikana (kuva 4). As-

keltiheys on askelten määrä tietyssä ajassa. Askeltiheyttä kuvataan usein askelfrekvenssinä, 

joka on 1/yhteen askeleeseen kulunut aika (1/s = Hz eli hertsi). Kävelynopeus muodostuu as-

kelpituudesta ja askelfrekvenssistä: kävelynopeus (m/s) = askelpituus (m) x askelfrekvenssi 

(1/s). Askelleveys on oikean ja vasemman jalan valitun pisteen, esimerkiksi kantapään keski-

pisteen, etäisyys sivusuunnassa kaksoistukivaiheen aikana. (mm. Murray ym. 1964; Vaughan 

ym. 1999, 11–12; Winter 1988, 3–4, 11.) 

 

 

Kuva 4. Askelpituus, askelleveys ja askelsyklin pituus. Mukailtu Vaughan ym. (1999, 12). 

 

Aikuisen ihmisen kävelynopeus riippuu muun muassa sukupuolesta, iästä ja antropometriasta. 

Jokaisella on yksilöllinen luonnollinen kävelynopeus, jolla energiankulutus on pienintä. Alle 

60-vuotiaan miehen kävelynopeus on keskimäärin 1,4 m/s (5,0 km/h) ja naisen 1,3–1,4 m/s (4,7 

km/h). (Bohannon & Williams Andrews, 2011; Kaakkola 2018.) Naisten luonnollinen askel-

syklin pituus on 1,06–1,58 m ja askeltiheys 98–138 askelta minuutissa (ask./min). Miesten 

luonnollinen askelsyklin pituus on 1,25–1,85 m ja askeltiheys 91–135 ask./min. (Winter 1988, 

11–12.) Hreljakin (1993) tutkimuksessa tutkittavat vaihtoivat kävelyn juoksuksi keskimäärin 

silloin, kun etenemisnopeus nousi yli kahteen metriä sekunnissa (7,2 km/h). 

 

Kävelynopeudella on merkittävä vaikutus kävelyn muuttujiin. Kävelynopeutta voidaan kasvat-

taa lisäämällä askeltiheyttä tai askelpituutta. Kävelynopeuden lisääminen lyhentää askelsykliin 
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kuluvaa aikaa niin, että kaksoistukivaiheen kesto lyhenee eniten. Kävelynopeuden kasvattami-

nen kasvattaa myös alustan reaktiovoimia. (Rutanen 2016, Schwartzin ym. 2008 mukaan.)  
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3 KILPAKÄVELY 

 

Kilpakävelyssä kilpaillaan ulkoradoilla ja maantiellä 10, 20 ja 50 km matkoilla, mutta 50 km 

matka on poistumassa vuonna 2021. Tokion 2020 Olympialaisissa, jotka järjestetään ko-

ronapandemian takia vuonna 2021, kilpailumatkoina ovat naisten 20 km sekä miesten 20 ja 50 

km. Vielä ei ole päätetty, mitkä matkat ovat ohjelmassa siitä eteenpäin, mutta 10, 20, 30 ja 35 

km matkoja on ehdotettu. Kilpailumatkojen muutosten lisäksi kilpakävelyn tuomarointityös-

kentelyyn on suunniteltu muutoksia. Kävelytekniikan valvomiseen on kehitetty elektronista 

tekniikan valvontajärjestelmää, joka tukisi tuomarityöskentelyä kilpailuissa. (Suomen Urheilu-

liitto, 2019a; Suomen Urheiluliitto, 2019b.) 

 

Kilpakävely on kestävyyslaji, jossa säännöt määrittelevät kävelijän suoritustekniikkaa. WA:n 

sääntöjen mukaan kävelijän tulee säilyttää maakontakti etenemisen aikana niin, että ihmissil-

mällä havaittavaa lentovaihetta ei esiinny ja tukivaiheessa jalan polven pitää olla suorana kon-

taktin alusta jalan pystysuoraan asentoon eli keskitukivaiheeseen asti. Kilpailuissa tuomarit val-

vovat urheilijoiden tekniikkaa ja antavat huomautuksia, varoituksia sekä hylkäyksiä sääntörik-

keistä. (IAAF 2014, 175.) Valmentajilla on iso rooli harjoituksissa, jotta urheilijan tekniikka on 

harjoituksissa sääntöjen mukainen. Kilpailussa urheilija voi joutua hidastamaan vauhtiaan, 

vaikkei tuntisi itseään väsyneeksi, jotta pystyisi kävelemään teknisesti oikein. Väsymyksen ja 

sääntöjen noudattamisen lisäksi urheilijan etenemisnopeuden muutoksiin vaikuttavat kilpailu-

taktiikka sekä mahdolliset kiputuntemukset (Hanley ym. 2011). 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tarkemmin kilpakävelyn tekniikkaa ja ominaispiirteitä. 

Sen jälkeen perehdytään askelkontaktin aikaisiin alustan reaktiovoimiin sekä askelsyklin eri 

vaiheiden lihasaktiivisuuksiin. 

 

3.1 Tekniikka ja ominaispiirteet 

 

Kilpakävelyn askelsykli jaetaan useampaan eri vaiheeseen. Askelsyklin termistö eroaa hieman 

normaalin kävelyn termeistä. Tukivaihe jaetaan etu-, pysty- ja takatukivaiheeseen, heilahdus-

vaihe taka- ja etuheilahdusvaiheeseen (kuva 5). (Mutanen 2010.) Kilpakävelyn askelsyklin vai-

heista käytetään myös termejä vetovaihe (=etutukivaihe), työntövaihe (=takatukivaihe) ja rul-

lausvaihe (=heilahdusvaihe) (Muinonen 2012). Kaksoistukivaihe on kilpakävelyn termistössä 



8 
 

mukana, vaikka käytännössä sitä ei esiinny ja sen tilalla on lyhyt lentovaihe. Kilpakävelyn as-

kelsyklin kestosta keskimäärin 50–55 % kuluu tukivaiheeseen ja 45–50 % heilahdusvaiheeseen 

(Cairns ym. 1986; Hanley & Bissas 2013). 

 

Todellisuudessa kilpakävelyssä ei siis ole kaksoistukivaihetta. Sen sijaan askelkontaktien vä-

lissä on lyhyt lentovaihe, joka tutkimusten mukaan vaihtelee 0,01–0,05 s välillä (mm. Bohan-

non & Williams Andrews 2011; Cairns ym. 1986; Hanley ym. 2011; Hanley ym. 2013). Urhei-

lija pyrkii pitämään lentoajan alle 40 ms:n mittaisena, jotta ihmissilmä ei pysty havaitsemaan 

sitä.  Näin ollen urheilija siis noudattaa kilpakävelyn sääntöjä, vaikkei kaksoistukivaihetta ole 

ja askelten välissä on lyhyt lentovaihe. (Hanley ym. 2013; IAAF 2014, 175.) 

 

 

Kuva 5. Kilpakävelyn askelsyklin vaiheet. Mukailtu Mutanen (2010), Suomen Urheiluliitto 

(2008b) mukaan. 

 

Askelpituuden, askelsyklin pituuden, askeltiheyden, askeleen leveyden ja etenemisnopeuden 

lisäksi kilpakävelyn kannalta kiinnostavia kinemaattisia askelparametrejä ovat muun muassa 

kontaktiaika, lentoaika, jalan etäisyys kehon painopisteestä askelkontaktin alussa (=jalka 

edessä) ja jalan etäisyys kehon painopisteestä askelkontaktin lopussa (=jalka takana), polven, 

nilkan ja lonkan nivelkulmat sekä lantion ja hartioiden rotaatio askelsyklin eri vaiheissa. Ku-

vassa 6 on esitetty neljä etäisyyttä, joista askelpituus koostuu, sekä havainnollistettu jalka 

edessä- ja jalka takana-muuttujat. Etäisyysmuuttujia voidaan suhteuttaa tutkittavan pituuteen, 

jotta tulokset ovat vertailukelpoisempia eri tutkittavien välillä. Esimerkiksi jalan ja kehon pai-

nopisteen etäisyys esitetään monissa tutkimuksissa tutkittavaan pituuteen suhteutettuna pro-

senttilukuna. 
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Ylävartalon nivelkulmia ei ole raportoitu kovin monissa tutkimuksissa, vaikka ylävartalon käy-

tön kerrotaan olevan myös tärkeä osa kilpakävelyn tekniikkaa. (mm. Cairns ym. 1986; Hanley 

ym. 2011; Hanley ym. 2013.) Taulukoissa 1 ja 2 on koottuna kansainvälisen tason kilpakäveli-

jöiden kinemaattisia askelmuuttujia. Kahdessa tutkimuksessa (Hanley ym. 2011; Hanley & Bis-

sas 2013) naisten ja miesten tuloksia on tarkasteltu erikseen, muissa naiset ja miehet on yhdis-

tetty yhdeksi ryhmäksi tai tutkittavien sukupuolta ei ole mainittu. Padulon ym. (2012) tutki-

muksessa samat tutkittavat kävelivät kolmella eri nopeudella juoksumatolla, muissa tutkimuk-

sissa tutkittavat kävelivät radalla tai maantiellä. 

 

 

Kuva 6. Kilpakävelyn askelpituus sekä jalan ja painopisteen väliset etäisyydet. Askelpituus 

koostuu neljästä eri etäisyydestä, jotka esitetään kuvassa eri väreillä. Vihreä: jalka painopisteen 

takana, punainen: lentomatka, sininen: jalka painopisteen edessä, violetti: jalkaterän pituus. 

Vihreä ja sininen nuoli kuvaavat myös kilpakävelyn kannalta mielenkiintoisia jalan ja paino-

pisteen etäisyyksiä. (Hanley & Bissas 2013.) 

 

Hanley ym. (2011) havaitsivat 20 km kilpailumatkalla, että naisten ja miesten askeltiheys ei 

eronnut toisistaan. Miehet kävelivät matkan nopeammin pidemmän askelpituuden ansiosta. As-

kelpituuden ero johtui suurelta osin siitä, että naiset ovat lyhyempiä kuin miehet. Naisten ja 

miesten askelparametrien korrelaatiot erosivat keskenään, mikä johtui mahdollisesti naisten ja 

miesten erilaisesta antropometriasta. Miehillä pidempi jalan ja painopisteen absoluuttinen etäi-

syys askelkontaktin alussa ja lopussa korreloivat pidemmän askelpituuden ja alhaisemman as-

kelfrekvenssin kanssa, mutta näitä korrelaatioita ei havaittu pituuteen suhteutetuilla arvoilla. 

Naisilla sekä absoluuttiset että pituuteen suhteutetut jalan ja painopisteen pidemmät etäisyydet 
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askelkontaktin alussa korreloivat pidemmän kontaktiajan kanssa. Naisilla myös suuremmat ja-

lan ja painopisteen etäisyys askelkontaktin lopussa -arvot korreloivat suuremman nopeuden ja 

pidemmän askelpituuden kanssa. Hanleyn ym. (2011) tutkimuksessa selvitettiin jalan ja paino-

pisteen etäisyyksien yhteyttä etutukivaiheen aikaiseen painopisteen nopeuden laskuun ja taka-

tukivaiheen aikana tapahtuvaan nopeuden lisääntymiseen. Naisilla etutukivaiheen lasku oli sitä 

suurempaa mitä kauempana edessä jalka oli askelkontaktin alussa, mutta vastaavaa korrelaa-

tiota ei havaittu miehillä. Jalka takana etäisyys ja nopeuden nousu takatukivaiheen aikana eivät 

korreloineet keskenään miehillä eikä naisilla.  

 

20 km kilpailuanalyysissä havaittiin, että transversaalitason suuntainen lantionkierto oli mie-

hillä suurempaa kuin naisilla ja hartioiden kierto puolestaan naisilla suurempaa kuin miehillä. 

Lantio- ja hartialinjan välinen ero oli kuitenkin samansuuruinen miehillä ja naisilla. Miehillä 

tutkittavan suurempi pituus korreloi lantion laajemman kierron kanssa, mutta naisilla ei havaittu 

tätä korrelaatiota. Naisilla laajempi lantion kierto korreloi pidemmän kontaktiajan kanssa. Mie-

hillä laajempi hartioiden kierto korreloi alhaisemman kehon massan kanssa, mutta naisilla ei 

havaittu vastaavaa. Miehillä askelkontaktin alun ja keskitukivaiheen polvikulmat eivät korre-

loineet minkään analysoidun muuttujan kanssa, mutta naisilla suurempi askelkontaktin alun 

polvikulma korreloi pienempään tutkittavan pituuteen suhteutettuun askelpituuteen sekä alhai-

sempaan kontaktiaikaan, joka oli suhteutettu askeleen (kontaktiaika + lentoaika) kestoon. (Han-

ley ym. 2011.) 

 

Muutamassa tutkimuksessa naisten ja miesten kineettisiä ja kinemaattisia muuttujia on vertailtu 

keskenään, eikä tekniikassa ole havaittu suuria eroavaisuuksia (Hanley ym. 2011; Hanley & 

Bissas 2016). Useissa tutkimuksissa naisten ja miesten tulokset on yhdistetty tai tutkittavien 

sukupuolta ei ole kerrottu. Tämä johtuu monesti siitä, että tutkittavia on vähän. Kilpakävely on 

harrastajamäärien suhteen melko pieni laji ja maailman kärkitason kilpakävelijöitä on vähän 

verrattuna moneen muuhun lajiin. Tutkimuksiin on ollut tämän vuoksi haastavaa rekrytoida 

suurta joukkoa kansainvälisen tason kilpakävelijöitä ja osa kävelytutkimuksista onkin tehty tut-

kittavilla, joilla ei ole kilpakävelytaustaa. 
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Taulukko 1. Kansainvälisen tason kilpakävelijöiden kinemaattisia askelmuuttujia. m=miehet, 

n=naiset. 

  
nopeus 

(km/h) 

askelpi-

tuus (m) 

askelsyklin 

pituus (m) 

askelti-

heys (Hz) 

kontakti-

aika (s) 

lentoaika 

(s) 

Hanley 

ym. 2013 
 13,15 ± 

0,75 

1,16 ± 

0,06 
 

3,16 ± 

0,16 

0,30 ± 

0,03 
 

Hanley &  

Bissas 

2013 

m 13,66 ± 

0,39 
 2,44 ± 0,04  

0,297 ± 

0,21 

0,027 ± 

0,014 

Hanley &  

Bissas 

2013 

n 12,49 ± 

0,89 
 2,24 ± 0,08  

0,299 ± 

0,27 

0,026 ± 

0,008 

Hanley 

ym. 2011 
m 14,52 ± 

0,86 

1,21 ± 

0,07 
 

3,34 ± 

0,12 

0,27 ± 

0,02 

0,03 ± 

0,01 

Hanley 

ym. 2011 
n 12,73 ± 

0,98 

1,06 ± 

0,06 
 

3,34 ± 

0,17 

0,28 ± 

0,02 

0,02 ± 

0,01 

Hanley &  

Bissas 

2016 

 13,4  2,32  0,28 0,031 

Padulo ym. 

2013 
 13 

1,09 ± 

0,06 
 

3,32 ± 

0,18 

0,302 ± 

15,4 
 

Padulo ym. 

2013 
 14 

1,12 ± 

0,04 
 

3,48 ± 

0,14 

0,288 ± 

11,57 
 

Padulo ym. 

2013 
 15 

1,15 ± 

0,05 
 

3,63 ± 

0,16 

0,276 ± 

11,53 
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Taulukko 2. Kansainvälisen tason kilpakävelijöiden jalan ja painopisteen etäisyyksiä askelkon-

taktin alussa ja lopussa. Absoluuttiset ja tutkittavan pituuteen suhteutetut arvot. m=miehet, 

n=naiset. 

  
jalka edessä 

(m) 

jalka edessä 

(%) 

jalka takana 

(m) 

jalka takana 

(%) 

Hanley ym. 

2013 
 0,38 ± 0,02 21,3 ± 0,9 0,48 ± 0,03 26,9 ± 1,5 

Hanley & 

Bissas 2013 
m 0,39 ± 0,03 21,8 ± 1,4 0,50 ± 0,02 27,7 ± 1,2 

Hanley & 

Bissas 2013 
n 0,35 ± 0,02 20,8 ± 1,1 0,46 ± 0,02 26,9 ± 1,4 

Hanley ym. 

2011 
m 0,37 ± 0,02 20,6 ± 1,1 0,48 ± 0,02 27,1 ± 0,9 

Hanley ym. 

2011 
n 0,33 ± 0,02 20,3 ± 1,5 0,43 ± 0,02 26,2 ± 1,8 

Hanley & 

Bissas 2016 
  21,4  27 

 

Kilpakävelyn sääntöjen takia polvi on ojentuneena 25–75 % tukivaiheesta, suurimman osa tästä 

ajasta yliojentuneena. Eniten yliojentumista on keskitukivaiheessa (noin 10 astetta). (Donà ym. 

2009; Hanley ym. 2011.) Hanleyn ja Bissasin (2013) tutkimuksessa tutkittavien polvi oli yli-

ojentuneena 66 % koko tukivaiheesta. Taulukossa 3 on esitetty kansainvälisen tason kilpakäve-

lijöiden polvikulmia sekä muita kulmamuuttujia tukivaiheessa. 

 

Kilpakävelijä kasvattaa etenemisnopeutta lisäämällä askelpituutta ja -tiheyttä. Liian pitkä as-

kelpituus voi kuitenkin johtaa nopeuden vähenemiseen, kun jarruttava etutukivaihe kestää liian 

kauan suhteessa työntävään takatukivaiheeseen. Urheilijan on tärkeää löytää itselleen optimaa-

lisin askelpituus ja -tiheys. Nopeammilla urheilijoilla lentoaika, -matka ja askelpituus olivat 

pidempiä, kontaktiaika lyhyempi ja askeltiheys korkeampi kuin hitaammilla urheilijoilla. (Han-

ley ym. 2011; Hanley ym.2013; Padulo ym. 2013.) 
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Taulukko 3. Kansainvälisen tason kilpakävelijöiden kinemaattisia muuttujia askelkontaktin ai-

kana. 

 Hanley ym. 2011 Hanley ym. 2013 

 miehet naiset  

lantion kierto (°) 18 ± 3 14 ± 4 19 ± 4 

olkapäiden kierto (°) 16 ± 2 19 ± 2 16 ± 2 

polvikulma (°)    

-kontaktin alussa 180 ± 2 179 ± 2 181 ± 3 

-keskitukivaiheessa 189 ± 4 190 ± 3 190 ± 4 

-kontaktin lopussa 156 ± 5 158 ± 4 154 ± 4 

lonkkakulma (°)    

-kontaktin alussa 167 ± 3 169 ± 3 170 ± 4 

-kontaktin lopussa 189 ± 3 190 ± 3 190 ± 2 

nilkkakulma (°)    

-kontaktin alussa 101 ± 3 104 ± 3 103 ± 3 

-kontaktin lopussa 125 ± 4 129 ± 4 126 ± 4 

olkapään kulma (°)    

-kontaktin alussa -64 ± 7 -70 ± 7 -72 ± 7 

-keskitukivaiheessa 21 ± 4 23 ± 5  

-kontaktin lopussa 37 ± 5 40 ± 6 36 ± 4 

kyynärpään kulma (°)    

-kontaktin alussa 79 ± 9 72 ± 10 80 ± 8 

-keskitukivaiheessa 82 ± 7 76 ± 7  

-kontaktin lopussa 65 ± 7 66 ± 6 67 ± 6 

 

Kansainvälisen tason kilpakävelijöillä nopeuden lasku 20 ja 50 km kilpailuissa johtui askelpi-

tuuden ja lentoajan pienenemisestä. Askelmuuttujat eivät kuitenkaan muuttuneet suuresti, joten 

kilpakävelijät pystyivät säilyttämään tekniikan melko samanlaisena, vaikka väsymystä luon-

nollisesti ilmaantuikin. (Hanley 2014.) 50 km kilpailun aikana urheilijoiden askeltiheys pysyi 

samana koko matkan, vaikka etenemisnopeus laski. Pitkäkestoisen kilpailusuorituksen aikana 

urheilijan tekniikka muuttui hieman niin, että nilkan plantaarifleksio vähentyi askelkontaktin 

lopussa ja lantion kierto vähentyi askelkontaktin aikana. (Hanley ym. 2013.) 20 km kilpailussa 

naisilla ja miehillä nopeus laski ensin askelpituuden vähenemisen takia ja sen jälkeen askelti-
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heyden pienenemisen seurauksena (Hanley ym. 2011). Hanley ym. (2013) havaitsivat, että laa-

jempi olkapään liike oli yhteydessä hidastuneeseen etenemisnopeuteen sekä alhaisempaan as-

keltiheyteen. Laajempi olkapään liike tarkoittaa sitä, että käsi liikkui liian kauas taakse vastak-

kaisen jalan kantakontaktin aikaan. Myös suurempi kyynärkulma oli yhteydessä askeltiheyden 

laskuun. 

 

3.2 Alustan reaktiovoimat 

 

Kilpakävelyssä, kuten muissakin askelkontakteja sisältävissä liikkeissä, tukivaiheen aikana 

alustaan kohdistuu voimia, joita voidaan mitata voimalevyantureiden avulla. Voimalevyjen 

avulla voidaan mitata kolmeen eri suuntaan tuotettuja voimia: vertikaali- eli pystysuuntaisia 

voimia, etu-takasuuntaisia voimia ja sivusuunnassa oikea-vasen-suuntaisia (mediolateraalisia) 

voimia (kuva 7). 

 

Kilpakävelyssä vertikaalivoimissa on yleensä kolme voimapiikkiä. Ensimmäinen piikki (”im-

pact force”) tulee askelkontaktin ensimmäisen 30 ms aikana, toinen piikki (”loading force”) 

yleensä 50–70 ms askelkontaktin alusta ja kolmas piikki (”push-off force”) keskitukivaiheen 

jälkeen. Etu-takasuunnassa on kaksi voimapiikkiä, ensimmäinen jarrutavan vaiheen aikana, toi-

nen työntävän. Jarruttava vaihe vaihtuu työntäväksi vaiheeksi, kun eteen-taakse-suuntainen 

voima muuttuu negatiivisesta positiiviseksi. Jarruttavan vaiheen aikana jalka on kehon paino-

pisteen etupuolella ja kehon liike hidastuu hieman. Työntävän vaiheen aikana jalka on kehon 

painopisteen takana ja kehon liikettä kiihdytetään etenemissuuntaan. Jarruttavan ja työntävän 

vaiheen välissä on keskitukivaihe. (Hanley ym. 2011; Hanley 2014; Hanley & Bissas 2016.) 

Hanleyn ja Bissasin (2016) tutkimuksessa reaktiovoimat suhteutettiin tutkittavan kehonpai-

noon. Vertikaalisuuntaisten voimien kehon painoon suhteutetut arvot olivat: 1. piikki 1,30 ± 

0,18-kertainen, 2. piikki 1,72 ± 0,18-kertainen, keskitukivaiheen voima 1,55 ± 0,12-kertainen 

ja 3. piikki 1,43 ± 0,09-kertainen. Eteen-taakse-suuntaiset suhteutetut maksimivoimat olivat 

jarruttavassa vaiheessa -0,36 ± 0,08-kertainen ja työntävässä vaiheessa 0,23 ± 0,03-kertainen. 

Mediolateraaliset eli sivusuuntaiset maksimivoimat olivat mediaalisesti 0,11 ± 0,05-kertainen 

ja lateraalisesti 0,06 ± 0,03-kertainen kehon painoon suhteutettuna. Naisten ja miesten reaktio-

voimissa ei ilmennyt eroavaisuuksia, kun reaktiovoimat suhteutettiin kehonpainoon. (Hanley 

& Bissas 2016.) 
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Kuva 7. Tyypillisiä kilpakävelyn askelkontaktin aikaisia reaktiovoimia vertikaali- eli pysty-

suunnassa, eteen-taakse-suunnassa ja sivusuunnassa (oikea-vasen). GRF (BW) = kehon pai-

noon suhteutettu reaktiovoima. Vaaka-akselilla aika suhteutettuna tukivaiheen kestoon. Mu-

kailtu Hanley (2014). 

 

Vaikka reaktiovoimia on mitattu paljon tavallisessa kävelyssä ja juoksussa terveillä sekä sai-

railla, kilpakävelyn aikaisia reaktiovoimia on tutkittu vain muutamassa tutkimuksessa. Fenton 

(1984) ja Cairns ym. (1986) tekivät mittauksensa ennen kuin nykyiset kävelysäännöt tulivat 

voimaan vuonna 1995, joten heidän tuloksensa eivät ole täysin vertailukelpoisia nykyisiin mit-

tauksiin. Ennen vuotta 1995 riitti, kun kilpakävelijän polvi oli suorana keskitukivaiheessa, kun 

taas nykyään polven tulee olla suorana alkukontaktista keskitukivaiheeseen asti. Hanleyn ja 

Bissasin (2016) tutkimuksessa mitattiin kansainvälisen tason kilpakävelijöiden askelkontaktin 

reaktiovoimia ja yhdistettiin niitä kinemaattisiin ja spatiotemporaalisiin (eli ajan ja paikan suh-

teen mitattuihin) muuttujiin. 

 

Hanleyn (2014) väitöskirjatutkimuksen mittausten mukaan etenemisnopeuden ylläpitämisen 

kannalta kontaktin alussa kehon painopisteen etupuolella oleva jalka ei ole ongelma, jos urhei-

lijan voimataso on tarpeeksi korkea, jotta hän pystyy vastustamaan jarruttavaa vaihetta ja ete-

nemisnopeuden lasku on mahdollisimman vähäistä. Tämä voi olla myös keino kasvattaa askel-

pituutta ja mahdollisesti naisille tärkeämpi kehityskohde kuin miehille. (Hanley 2014.) 
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3.3 Lihasaktiivisuudet  

 

Kävely ei olisi mahdollista ilman oikeanlaista lihassupistusten ajoitusta, jotka mahdollistavat 

raajojen liikkeet. Lihassupistus saadaan aikaiseksi, kun lihasta aktivoidaan neuraalisesti. Käve-

lyn aikana lihasten tehtävänä on tukea kehoa vertikaalisesti sekä mahdollistaa liikkuminen 

eteenpäin. Monet lihakset ovat kävelyn aikana aktiivisia pääasiassa joko tukivaiheessa tai hei-

lahdusvaiheessa (Boakes & Rab, 2005, 111). Lihasten aktiivisuutta voidaan mitata elektromyo-

grafian (EMG) avulla. EMG-signaalin voimakkuuteen vaikuttavat muun muassa lihasaktiivi-

suus, lihaksen ja rasvakerroksen paksuus, elektrodin rakenne ja paikka sekä ihon pinnan val-

mistelut ennen elektrodin paikoilleen asettamista. (Boakes & Rab, 2005, 114, 117) 

 

Normaalin kävelyn ja juoksun aikaista lihasaktiivisuutta on tutkittu paljon, mutta kilpakävelyn 

aikaista lihasaktiivisuutta vain vähän (Zajac, Neptune & Kautz 2003, Hanley & Bissas 2013).  

Murray ym. (1983) mittasivat EMG:n avulla ylä- ja alaraajojen lihasaktiivisuutta kilpakävely-

suorituksen aikana. Koska kilpakävelyn säännöt muuttuivat vuonna 1995, seuraavissa kappa-

leissa kerrotaan Hanleyn ja Bissasin (2013) tutkimuksen lihasaktiivisuuksista. Murrayn ym. 

(1983) tulokset ovat muuten samansuuntaisia, mutta etu- ja takareiden lihasaktiivisuudet ovat 

hieman erilaisia, koska vuoden 1995 sääntömuutoksen jälkeen polven tulee olla pidemmän ajan 

askelkontaktista suorana. Hanley ja Bissas (2013) mittasivat lihasaktiivisuuksia EMG:llä 20 

kansainvälisen tason kilpakävelijältä, seitsemästä eri alaraajan lihaksesta (kuva 8). EMG-data 

oli tasasuunnattu ja keskiarvoistettu 50 ms liikkuvalla aikaikkunalla, jota liikuteltiin 25 ms as-

kelin. 

 

Nilkan dorsifleksorit ja plantaarifleksorit. Heilahdusvaiheessa nilkan dorsifleksion päävaikut-

tajalihas, etummainen säärilihas (tibialis anterior), oli aktiivisena. Etutukivaiheen aikana tibialis 

anterioriksen aktiivisuus väheni, mutta pohjelihasten, kaksoiskantalihas (gastrocnemius) ja le-

veä kantalihas (soleus), aktiivisuudet lisääntyivät. Kyseisten plantaarifleksioon osallistuvien li-

hasten aktiivisuudet olivat korkeimmillaan keskitukivaiheessa. Gastrocnemiuksen ja soleuksen 

aktiivisuus vähentyi askelkontaktin lopun lähestyessä ja tibialis anterioriksen aktiivisuus nousi 

päätetukivaiheessa. (Hanley & Bissas, 2013.) 
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Kuva 8. Kilpakävelyn askelsyklin aikaisia nivelkumia ja lihasaktiivisuuksia. Mustan katkovii-

van vasemmalla puolella heilahdusvaihe, oikealla tukivaihe. A) Nilkka- (ankle), polvi- (knee) 

ja lonkkakulmat (hip). B) EMG:llä mitattuja lihasaktiivisuuksia pakara- ja reisilihaksista. GM 

= gluteus maximus, BF = biceps femoris, RF = rectus femoris, VL = vastus lateralis. C) 

EMG:llä mitattuja lihasaktiivisuuksia säären ja pohkeen lihaksista. TA = tibialis anterior, GL = 

gastrocnemius (lateraalipää), SO = soleus. Mukailtu Hanley (2014). 

 

Etu- ja takareiden lihakset. Heilahdusvaiheen alussa etureiden suorassa reisilihaksessa (rectus 

femoris) oli pientä aktiivisuutta, minkä jälkeen aktiivisuus vähentyi. Pääteheilahdusvaiheessa 

uloimman reisilihaksen (vastus lateralis) aktiivisuus nousi ja aktiivisuus jatkui tukivaiheessa. 

Takareiden kaksipäisen reisilihaksen (biceps femoris) aktiivisuus nousi voimakkaasti päätehei-

Aika ( % askelsyklistä)

A

B

C
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lahduksessa, kun kävelijä valmistautui askelkontaktiin. Biceps femoris pysyi aktiivisena alku-

tukivaiheessa ja keskitukivaiheen jälkeen lihasaktiivisuus laski askelkontaktin loppua kohti. 

Rectus femoris ei ollut aktiivisena tukivaiheen alussa, mutta päätetukivaiheessa aktiivisuus 

nousi suurimmaksi, mitä tällä lihaksella askelsyklin aikana esiintyi. Lihasaktiivisuuksista voi-

tiin päätellä, että etureiden lihaksista rectus femoriksen päätehtävänä kilpakävelyssä on lonkan 

koukistus ja vastus lateraliksen päätehtävänä polven ojennus. (Hanley & Bissas, 2013.) 

 

Pakaralihas. Iso pakaralihas (gluteus maximus) aktivoitui keskiheilahduksen jälkeen ja aktii-

visuus lisääntyi pääteheilahduksen aikana. Gluteus maximus oli aktiivisena alkutukivaiheessa 

ja keskitukivaiheen jälkeen lihasaktiivisuus laski askelkontaktin loppua kohti. (Hanley & Bis-

sas, 2013.)  
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4 KILPAKÄVELYN EROT TAVALLISEEN KÄVELYYN JA JUOKSUUN 

 

Kilpakävelyn säännöt sekä kilpailutilanne (mahdollisimman nopeasti liikkuminen) tuovat 

eroja, kun kilpakävelyä verrataan tavalliseen kävelyyn. Koska kilpakävelyn tekniikka on val-

votumpaa, yksilölliset tekniikkaerot ovat pienempiä kuin juoksussa tai kävelyssä. Kilpakäve-

lyssä on yhteneväisyyksiä tavallisen kävelyn ja juoksun kanssa, mutta myös selkeitä eroavai-

suuksia molempiin.  

 

Kilpakävely eroaa tavallisesta kävelystä ja juoksusta muutamin eri tavoin. Kävelyssä ja kilpa-

kävelyssä kontakti tapahtuu kantapään ulkosyrjällä ja kontaktin lopussa askel pyörii jalan si-

säsyrjän kautta (Lee & Farley 1998; Hanley ym. 2011; Hanley ym. 2013.) Juoksussa askelkon-

takti tehdään joko kantakontaktina koko jalkapohja maassa, jalan keskiosalla tai päkiävoittoi-

sesti niin, ettei kantapää kosketa ollenkaan maata (Hasegawa ym. 2007; Kulmala ym. 2013). 

Kilpakävelyssä askelkontaktin aikana tulee enemmän painetta jalan ulkosyrjälle kuin normaa-

lissa kävelyssä (Villarroya ym. 2009). Kilpakävelyssä ei ole kaksoistukivaihetta niin kuin ta-

vallisessa kävelyssä, vaan lentovaihe, kuten juoksussa (Hreljak 1993). Kilpakävelyssä jalan 

heilahdus tapahtuu läheltä maata, kun taas juoksussa kantapää kiertää pakaran kautta (Muino-

nen 2012).  

 

Polvi pidetään kilpakävelyssä suorempana kuin tavallisessa kävelyssä ja juoksussa (Lee & Far-

ley 1998; Kulmala ym. 2013; Pink ym. 1994). Kilpakävelyssä lantio- ja hartialinja kiertyvät 

enemmän kuin tavallisessa kävelyssä ja kyynärpäät ovat enemmän koukussa kuin normaalissa 

kävelyssä, vähän kuten juoksussa. Olkapään liike on suurempaa kilpakävelyssä kuin tavalli-

sessa kävelyssä. (Hanley 2014.) Kilpakävelyssä lantion ”tipahtaminen” frontaalitason suun-

nassa on suurempaa kuin tavallisessa kävelyssä. Kilpakävelyssä lonkan koukistuminen ja pol-

ven yliojentuminen on suurempaa kuin kävelyssä tai juoksussa (Cairns ym. 1986; Pink ym. 

1994). 

 

Cairnsin ym. (1986) tutkimuksessa samalla etenemisnopeudella (13 km/h) liikuttaessa kilpakä-

velyn kontaktiaika ja askeltiheys olivat suurempia kuin juoksussa. Kilpakävelyssä askelpituus 

on suurempi kuin tavallisessa kävelyssä (Padulo ym. 2013; Winter 1988, 11–12), mutta pie-

nempi kuin juoksussa (mm. Hunter ym. 2004; Padulo ym. 2012).  
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Kilpakävely eroaa normaalista kävelystä askelkontaktien voimien (kuva 10) ja painopisteen 

liikkeen (kuva 9) osalta. Kilpakävelyn askelkontaktin aikaiset voimat eroavat myös juoksun 

reaktiovoimista. Kuvassa 11 juoksun, nopean kävelyn ja tavallisen kävelyn aikaisia vertikaali-

voimia. Kilpakävelyssä painopisteen liike mukailee enemmän juoksussa tapahtuvaa painopis-

teen liikettä (Hanley & Bissas 2016). Murray ym. (1983) tutkimuksessa kehon painopisteen 

vertikaalinen liike askelkontaktin alusta keskitukivaiheeseen oli tavallisessa kävelyssä suurem-

paa kuin kilpakävelyssä. 

 

Kuva 9. Kehon painopisteen liike tavallisessa kävelyssä ja kilpakävelyssä. Mukailtu Murray 

ym. (1983). 

 

Reaktiovoimapiikit ilmaantuvat kilpakävelyssä eri ajanhetkellä kuin tavallisessa kävelyssä, esi-

merkiksi vertikaalivoiman keskitukivaiheen jälkeinen piikki ilmaantui aiemmin kilpakävelyssä 

kuin kävelyssä. Reaktiovoimien suuruudessa on eroavaisuuksia kilpakävelyssä ja tavallisessa 

kävelyssä. (Hanley & Bissas 2016.) Kilpakävelyn reaktiovoimat muistuttavat enemmän juok-

sun aikaisia reaktiovoimia kuin tavallisen kävelyn voimia. Juoksussa vertikaalivoimat ovat kui-

tenkin suurempia kuin kilpakävelyssä. (Hanley & Bissas 2016, Hasegawa ym. 2007, Kulmala 

ym. 2013.) Tavallisessa kävelyssä pystyvoima kehon painoon suhteutettuna on noin 1,2-kertai-

nen, kilpakävelyssä 1,7-kertainen (Hanley & Bissas 2016) ja juoksussa noin 2,5-kertainen (Kul-

mala ym. 2013). 
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Kuva 10. Askelkontaktin aikaisia pystyvoimia, eteen-taakse-voimia ja oikea-vasensuuntaisia 

voimia. A) Kilpakävelyn askelkontaktin reaktiovoimia ja B) tavallisen kävelyn askelkontaktin 

reaktiovoimia. Nuolet osoittavat voimapiikkien kohtia. Mukailtu Hanley (2014). 

A

B
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Kuva 11. Juoksun, nopean kävelyn ja tavallisen kävelyn aikaisia vertikaalivoimia. Vaaka-akse-

lilla aika sekunneissa, pystyakselilla voima Newtoneina. Mukailtu Ounpuu (1994). 

 

Lihasaktiivisuus on suurempaa ja pidempikestoisempaa kilpakävelyssä kuin tavallisessa käve-

lyssä ylä- ja alaraajoissa (kuva 12) (Murray ym. 1983). Kävelyssä tibialis anterioriksen lihasak-

tiivisuus on suurta askelkontaktin alussa, kilpakävelyssä tibialis anterioriksen aktiivisuus on 

suurta heilahdusvaiheessa, mutta ei askelkontaktin aikana (Kulmala 2008; Hanley & Bissas 

2013).  
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Kuva 12. Tasasuunnattua EMG-signaalia alaraajan lihaksista tavallisessa kävelyssä ja kilpakä-

velyssä kahden peräkkäisen askelsyklin ajalta. Pystyviivat kertovat askelkontaktin alun ja lopun 

ajanhetket: RHS = oikean jalan kantakontakti, TO = varpaat irti alustasta eli askelkontaktin 

loppu. Vaaka-akselilla ”seconds” = aika sekunteina. Pystyakselilla ”electrode over” kertoo, 

minkä lihaksen tai lihasten päälle elektrodi tai elektrodit oli aseteltu. Gluteus maximus = iso 

pakaralihas, hip abductors = lonkan loitontajat, ant. hip adductors = lonkan lähentäjät, hamst-

rings = takareiden lihakset, rectus femoris = suora reisilihas, vastus lateralis = uloin reisilihas, 

calf = pohjelihakset, pretibial muscles = säären lihakset. Mukailtu Murray ym. (1983). 

  

Nopea tavallinen kävely kilpakävely
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Kilpakävelyn biomekaniikkaa on tutkittu melko vähän. Spatiotemporaalisia ja kinemaattisia 

muuttujia on tutkittu enemmän kuin voimamuuttujia. Tiedossa ei ole tutkimuksia, joissa olisi 

raportoitu askelkontaktin voimien impulsseja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, 

minkälaista kilpakävelyn biomekaniikka on kahdella eri kynnysnopeudella ja mitä eroja no-

peuksien välillä ilmenee. Mittaukset suoritettiin kilpakävelijöiden tasotestin aikana liikeanalyy-

sijärjestelmän ja voimalevyjen avulla. 

 

Tämän tutkimuksen pääkysymys oli, minkälaisia eroja kilpakävelyn askelkontaktin aikana il-

menee spatiotemporaalisissa muuttujissa ja nivelkulmissa aerobisen ja anaerobisen kynnysno-

peuden välillä tasotestin aikana. Hypoteesina oli, että etenemisnopeuden noustessa askelpituus, 

askeltiheys ja lentoaika kasvavat ja kontaktiaika pienenee (Hanley ym. 2011; Hanley ym.2013; 

Padulo ym. 2013). 

 

Tämän lisäksi tutkittiin, mitkä biomekaanisten muuttujien muutokset korreloivat etenemisno-

peuden muutoksen kanssa. Tutkimuksessa vertailtiin myös vertikaali- ja eteen-taakse-suuntai-

sia maksimaalisia reaktiovoimia sekä jarruttavan ja työntävän vaiheen voimaimpulsseja kah-

della eri nopeudella. Tiedossa ei ole tutkimusta, jossa olisi mitattu kilpakävelyn askelkontaktin 

aikaisia voimaimpulsseja.  
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6 MENETELMÄT 

 

6.1 Tutkittavat 

 

Tutkimukseen osallistui 8 kilpakävelijää (4 miestä ja 4 naista). Osallistujista 2 oli kansallisen 

tason urheilijoita, 2 nuorten arvokisakävijöitä ja 4 aikuisten arvokisakävijöitä. Kaikilla oli use-

amman vuoden kilpakävelytausta. Miesten taustatiedot esitetään taulukossa 4 ja naisten taulu-

kossa 5, vaikka ryhmät yhdistettiinkin tuloksia analysoitaessa. Mittaukset suoritettiin Suomen 

kilpakävelymaajoukkueen ohjelmaan kuuluvana testipäivänä, tasotestin yhteydessä. Tutkittavat 

täyttivät terveystieto- ja osallistumislomakkeen ennen tutkimuksen alkua. Tutkimukseen osal-

listuminen oli vapaaehtoista ja tutkittavalla oli oikeus keskeyttää tutkimus ilman erillistä syytä. 

Tutkimuksessa noudatettiin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) eettisiä nor-

mistoja. 

 

Taulukko 4. Tutkittavien miesten iän, pituuden, painon, rasvaprosentin, painoindeksin (BMI) 

ja rasvattoman painon keskiarvot, suurimmat ja pienimmät arvot sekä keskihajonnat. 

 keskiarvo maksimi minimi keskihajonta 

Ikä (v) 24.3 34.9 16.7 8.1 

Pituus (cm) 182.0 188.0 176.0 5.2 

Paino (kg) 68.4 75.0 63.4 5.5 

Rasvaprosentti 8.8 11.5 7.2 2.0 

BMI (kg/m2) 20.6 22.2 19.6 1.1 

Rasvaton paino (kg) 62.3 68.2 56.9 5.3 

 

Taulukko 5. Tutkittavien naisten iän, pituuden, painon, rasvaprosentin, painoindeksin (BMI) ja 

rasvattoman painon keskiarvot, suurimmat ja pienimmät arvot sekä keskihajonnat. 

 keskiarvo maksimi minimi keskihajonta 

Ikä (v) 24.1 27.7 19.8 3.3 

Pituus (cm) 168.6 173.0 164.5 3.7 

Paino (kg) 59.2 67.7 54.5 6.0 

Rasvaprosentti 22.7 24.9 20.1 2.0 

BMI (kg/m2) 20.8 22.6 19.8 1.3 

Rasvaton paino (kg) 45.7 50.8 42.4 3.7 
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6.2 Tutkimusasetelma 

 

Mittaukset toteutettiin sisähallissa 200 m radalla. Tutkittavat kävelivät tasotestin, jossa nopeutta 

nostettiin 1000 m välein. Askelkontaktien voimia mitattiin viiden voimalevyn avulla, jotka oli-

vat pituushyppypaikan vauhdinottoradalla, juoksuradan ulkopuolella. 

 

Liikeanalyysiä varten voimalevyjen ympärille aseteltiin 10 Viconin infrapunakameraa (kuva 

13). Kameroiden paikat, korkeudet ja kuvaussuunnat valittiin niin, että koko mittausaluetta ku-

vattiin vähintään kahdella kameralla jokaisesta kohdasta. Kuvausalue alkoi ensimmäisen voi-

malevyn alusta ja päättyi viimeisen voimalevyn loppuun (pituus 5,73 m). Liikeanalyysijärjes-

telmä kalibroitiin Viconin viiden markkerin kalibrointisauvalla. Tutkittavan kehoon kiinnitet-

tiin 39 heijastavaa markkeria. Voimalevyjen alkuun ja loppuun asetettiin valokennot (Sunx, 

Sunx LTD, Japani), joilla mitattiin kävelijän etenemisnopeutta. Tutkittavat kävelivät jokaisen 

nopeuden aikana kaksi kertaa voimalevyjen päältä. 

 

 

Kuva 13. Kameroita eri korkeuksissa kuvausalueen ympärillä. Vasemmassa alareunassa voi-

malevyt mittausalueen keskellä, nuolet osoittavat kahta keskimmäistä voimalevyä. 
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6.3 Mittaukset 

 

Tutkittavat vastaanotettiin urheiluhallissa ja heille kerrottiin suullisesti tulevan testin kulku. 

Mittausvalmistelut aloitettiin ensimmäisillä valmisteluilla, jotka kestivät noin 30 minuuttia. 

Markkereiden paikat määritettiin palpoimalla sekä mittanauhan ja luuharpin avulla. Kuvassa 14 

mittauksissa käytettyjä välineitä. Viconin Nexus 2-ohjelmaan (versio 2.7.1, Vicon, Oxford, Iso-

Britannia) syötettiin tarvittavat esitiedot. Markkereiden (halkaisija 14 mm) asetteluun käytettiin 

Viconin plug-in gait-kokovartalomallia. Markkereiden paikat merkattiin huopakynällä (Text-

mark 700 musta, Textmark, Japani) ihoon, jotta markkerit saatiin lämmittelyn jälkeen nopeam-

min paikoilleen. Ensimmäisten valmisteluiden jälkeen tutkittava teki omatoimisen verryttelyn, 

jonka kesto oli noin 30 minuuttia. 

 

Kuva 14. Mittauksen valmisteluvaiheessa tarvittavia mittavälineitä sekä markkereita. 

 

Lämmittelyn jälkeen 35 markkeria (halkaisija 14 mm) teipattiin kaksipuolisella teipillä (Scotch 

Carpet Tape extra strong, leveys 50 mm, 3M company, USA) sekä Leukotape classic -teipillä 

(BSN Medical, Saksa) tutkittavan ihoon, vaatteisiin ja kenkiin Viconin plug-in gait -mallin mu-

kaan (kuva 15). Pään ympärille tulevat neljä markkeria aseteltiin paikoilleen kuminauhapannan 

avulla.  

 

Tutkittavilla oli mahdollisimman vähän ihoa peittävät asut, jotta suurin osa markkereista saatiin 

kiinnitettyä suoraan ihoon. Tutkittavia oli pyydetty pukeutumaan tiukkoihin ihonmyötäisiin 
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vaatteisiin, jotta saatiin vähennettyä testin aikaista markkereiden liikettä. Heijastavat korut sekä 

asusteet otettiin pois ja vaatteissa tai kengissä olevat heijastavat kohdat peitettiin teipillä. 

 

Kuva 15. Markkereiden paikat kehossa Viconin plug-in gait -mallin mukaan. 

 

Kannettava hengityskaasuanalysaattori (Cosmed K5, Cosmed, Italia) laitettiin paikoilleen tut-

kittavan kasvoille ja selkään, ja sen jälkeen tehtiin tutkittavan kalibrointikuvaus mittausalueella 

(kuva 16) Vicon Nexus 2-ohjelmaan. Toinen valmisteluvaihe pyrittiin tekemään mahdollisim-

man nopeasti (kesto noin 20 min), jotta alkulämmittelyn ja testin alun välinen aika olisi mah-

dollisimman lyhyt. 

 

Kuva 16. Tutkittavan kalibrointikuvaus voimalevyjen päällä kuvausalueen keskellä. 
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Tutkittava teki tasotestin 200 m radalla valojäniksen (Protom, Naakka, Suomi) avustuksella. 

Kaikki tutkittavat kävelivät 5–7 x 1000 m (5 kierrosta = 5 x 200 m) ja nopeutta nostettiin 1000 

m välein. Tasotestin tarkoituksena oli määrittää tutkittavan aerobinen ja anaerobinen kynnys-

nopeus laktaattiarvojen avulla. Aerobisen kynnyksen nopeus määritettiin kohtaan, jossa lak-

taatti nousi ensimmäisen kerran perustasosta ja anaerobisen kynnyksen nopeus kohtaan, jossa 

laktaatin nousu jyrkkeni. Tasotestiä varten jokaiselle tutkittavalle oli määritelty oma aloitusno-

peus sekä nopeuden korotukset kunkin tutkittavan tasolle sopivaksi. Aloitusnopeudeksi valittiin 

selvästi aerobisen kynnyksen nopeutta alhaisempi nopeus perustuen aiempien tasotestien tulok-

siin sekä testaajan ja valmentajan arvioon. Kolmella tutkittavalla nopeuden korotukset olivat 

0,5 km/h. Viidellä tutkittavalla nopeuden korotukset olivat valmentajien toiveiden mukaan hie-

man vaihtelevia, vaihdellen välillä 0,4–0,8 km/h. Tasotestin viimeinen nopeus oli joko anaero-

bisen kynnyksen nopeus tai tutkittavan maksimaalinen nopeus. Nopeuksien välissä oli pieni 

tauko, jolloin otettiin sormenpääverinäyte ja tarkistettiin markkereiden paikallaan pysyminen.  

 

Tutkittava käveli jokaisen nopeuden aikana kahdella kierroksella voimalevyjen (AMTI, Water-

town, MA, USA) päältä (kuvat 17 ja 18). Voimalevyjen tallennustaajuus oli 900 Hz. Voimale-

vyjen ympärille oli asetettu kymmenen kameraa (T040 ja T-40S, Vicon, Oxford, Iso-Britannia), 

jotka kuvasivat 300 Hz taajuudella. Kamerat oli kytketty MX Giganettiin (Vicon, Oxford, Iso-

Britannia) ja data kerättiin Nexus 2-ohjelmalla. Testin loputtua hengityskaasuanalysaattori ja 

markkerit otettiin pois tutkittavan päältä. 

 

Kuva 17. Kuvausalue, voimalevyt, kameroita, valokennot ja tietokoneet mittauspaikalla. 
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Kuva 18. Tutkittava kävelemässä voimalevyjen päältä tasotestin aikana. 

 

6.4 Analyysit 

 

Analyysiin valittiin jokaiselta urheilijalta yksi onnistunut askelsykli eli kaksi askelkontaktia 

kahdelta eri nopeudelta. Jokainen analysoitava askelkontakti osui kokonaan yhden voimalevyn 

alueelle. Oikean ja vasemman jalan kontaktien muuttujien arvot keskiarvoistettiin analyysiä 

varten. Analysoitavaksi valittiin askelkontaktit kahdelta eri nopeudelta: nopeus 1 oli nopeus, 

joka oli lähimpänä aerobisen kynnyksen nopeutta ja nopeus 2 oli nopeus, joka oli lähimpänä 

anaerobisen kynnyksen nopeutta. Mittausalueella tutkittavan etenemisnopeus ei eronnut tilas-

tollisesti merkitsevästi tasotestin perusteella määritetyistä kynnysnopeuksista (taulukko 6). 

 

Liikeanalyysi. Suorituksista tehtiin 3D-liikeanalyysi Nexus 2.7.1-ohjelmalla yhdistämällä 

markkerien koordinaatit. Markkeridata paikattiin ensin automaattisesti ja jos sen jälkeen auk-

koja vielä oli, ne paikattiin tarpeen ja mahdollisuuden mukaan manuaalisesti Nexuksen spine 

fill-, pattern fill- tai rigid body fill-toiminnoilla. Markkereiden data suodatettiin Butterworthin 

fourth-order zero-lag -alipäästösuodattimella 18 Hz taajuudella. Tarkasteltaviksi muuttujiksi 

valittiin sagittaalitasossa (fleksio-ekstensio, plantaarifleksio-dorsifleksi) nilkka-, polvi-, 

lonkka- ja olkapääkulmat sekä horisontaalitasossa lantio- ja hartialinjan kierrot. Muuttujien ar-

voja tarkasteltiin kolmella eri ajanhetkellä: askelkontaktin alussa, keskitukivaiheessa ja askel-
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kontaktin lopussa. Muita tarkasteltavia muuttujia olivat etenemisnopeus, askelsyklin pituus, as-

kelpituus ja -leveys, kontaktiaika, lentoaika, askelfrekvenssi sekä horisontaalinen etäisyys jalan 

ja painopisteen välillä askelkontaktin alussa ja lopussa. 

 

Taulukko 6. Tasotestillä määriteltyjen kynnysnopeuksien ja mittausalueella käveltyjen askel-

syklien aikaisten etenemisnopeuksien keskiarvot (ka), keskihajonnat (sd), minimit (min) ja 

maksimit (max). n.s. = ei tilastollisesti merkitsevää eroa kahden eri nopeuden välillä. 

  etenemisnopeus askelkontak-

tin aikana (km/h) 

tasotestin perusteella määritelty kyn-

nysnopeus (km/h) 

nopeus 1   

 ka ± sd 12,0 ± 1,2 11,7 ± 1,1 n.s. 

 min 10,0 10,7 

 max 13,6 13,5 

nopeus 2   

 ka ± sd 12,6 ± 1,3 12,5 ± 1,2 n.s. 

 min 11,5 11,4 

 max 14,5 14,5 

 

Etenemisnopeudeksi määritettiin painopisteen nopeuden keskiarvo askelsyklin ajalta. Askelpi-

tuudeksi määritettiin kahden peräkkäisen askeleen alkuhetken varpaan markkereiden paikkojen 

pituussuuntainen etäisyys. Askelsyklin pituudeksi määritettiin ensimmäisen kontaktin alun var-

paan markkerin paikan etäisyys pituussuunnassa saman jalan seuraavan kontaktin alun varpaan 

markkerin paikkaan. Askelleveydeksi määriteltiin kahden peräkkäisen askelkontaktin alun var-

paiden markkereiden paikkojen etäisyys leveyssuunnassa. Askelfrekvenssi laskettiin jokaiselle 

askeleelle seuraavan kaavan mukaan: 1/(kontaktiaika + lentoaika). Anatomisessa perusasen-

nossa nilkkakulma oli 0 astetta, polvikulma 180 astetta, lonkkakulma 180 astetta ja olkapää 0 

astetta. Lantio- ja hartialinjan kierroista raportoitiin askelkontaktin aikana tapahtunut kokonais-

kierto. Askelkontaktin alku, keskitukivaihe ja loppu määriteltiin voimadatan avulla. Kontakti-

aika oli askelkontaktin alusta saman kontaktin loppuun kulunut aika. Lentoaika oli askelkon-

taktin lopusta seuraavan askelkontaktin alkuun kulunut aika. 

 

Reaktiovoimat. Kerätty voimadata käsiteltiin Nexus-ohjelmalla. Voimadata suodatettiin 50 Hz 

taajuudella (4th order Butterworth). Askelkontaktin aluksi ja lopuksi määritettiin hetki, kun 
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voiman vertikaalikomponentin ylitti ja alitti 5 N (Hanley & Bissas 2016). Askelkontaktin jar-

rutusvaihe määriteltiin vaihtuvan työntövaiheeksi, kun etu-takasuuntainen voima muuttui ne-

gatiivisesta positiiviseksi. Kuvassa 19 esimerkki reaktiovoimien signaalidatasta vertikaalisuun-

nassa ja eteen-taakse-suunnassa kahden askelkontaktin ajalta. Tarkasteltavia muuttujia olivat 

vertikaalivoimien ja etu-takasuuntaisten voimien huippuarvot, painoon suhteutetut huippuarvot 

sekä impulssit jarrutus- ja työntövaiheissa. Impulssi laskettiin voimakäyrän ja vaaka-akselin 

välisen alueen pinta-alasta = askelkontaktin voiman keskiarvo x askelkontaktiin kulunut aika. 

 

 

Kuva 19. Kaksi peräkkäistä askelkontaktia ja niiden aiheuttamat reaktiovoimat voimalevyillä 

mitattuna A) vertikaalivoima, B) eteen-taakse voima. Vaaka-akselilla frame = yksi datapiste 

yhdessä framessä. Pystyakselilla voima Newtoneina. 

 

6.5 Tilastolliset analyysit 

 

Tuloksia analysoitiin SPSS-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics 26.0.0, SPSS, Chicago, USA) sekä 

Excel 2011-ohjelmalla (IBM Corporation, New York, USA). Biomekaanisille muuttujille las-

kettiin keskiarvot ja keskihajonnat Excel 2011-ohjelmalla. Biomekaanisten muuttujien eroavai-

suuksia aerobisen ja anaerobisen kynnyksen nopeuksilla tarkasteltiin koko tutkimusjoukolla. 

Muuttujien normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin Shapiro-Wilk-testillä. Normaalisti jakautu-

neet muuttujat analysoitiin parittaisella t-testillä ja ei-normaalisti jakautuneet muuttujat Wil-

coxon-Signed-Rank testillä. Muuttujien muutoksien välisiä yhteyksiä tutkittiin korrelaatio-

analyysillä. Normaalisti jakautuneet muuttujat analysoitiin Pearsonin korrelaatioanalyysillä ja 

ei-normaalisti jakautuneet Spearmanin korrelaatioanalyysillä. Tilastollisen merkitsevyyden ra-

joiksi asetettiin p < 0,05*, p < 0,01** ja p < 0,001***. 

  

A B
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7 TULOKSET 

 

7.1 Spatiotemporaaliset muuttujat 

 

Askelpituuden, askelfrekvenssin ja kontaktiajan keskiarvot nopeudella 1 olivat 1,05 m, 3,16 

Hz, 0,285 s ja nopeudella 2 1,09 m, 3,21 Hz, 0,276 s. Kaikki analysoidut spatiotemporaaliset 

muuttujat näkyvät taulukossa 7. Askelsyklin pituus, askelpituus, askelfrekvenssi, kontaktiaika 

ja kaikki neljä jalan ja painopisteen horisontaalista etäisyyttä erosivat kahdella eri nopeudella. 

Askelleveydessä ja lentoajassa ei ollut eroa kahdella eri nopeudella. 

 

Taulukko 7. Spatiotemporaalisia muuttujia kahdella eri nopeudella sekä tasotestin nopeutta oh-

janneen valojäniksen nopeudet. KA = keskiarvo, SD = keskihajonta, p < 0,05*, p < 0,01** 

tilastollisesti merkitsevä ero kahden nopeuden välillä. 

 nopeus 1   nopeus 2   

 KA SD  KA SD p 

etenemisnopeus (km/h) 12,0 1,2  12,6 1,3 0,012* 

nopeus (km/h) jänis 11,7 1,1  12,5 1,2 0,001** 

askelsyklin pituus (m) 2,11 0,17  2,19 0,17 0,018* 

askelpituus (m) 1,05 0,09  1,09 0,09 0,012* 

askelleveys (cm) 3,0 2,7  3,6 2,1 0,517 

askelfrekvenssi (Hz) 3,16 0,12  3,21 0,14 0,006** 

kontaktiaika (s) 0,285 0,023  0,276 0,021 0,035* 

lentoaika (s) 0,032 0,015  0,037 0,012 0,216 

jalka edessä (cm) 40,0 2,9  40,5 3,1 0,042* 

jalka edessä suhde (%) 22,8 1,2  23,1 1,2 0,042* 

jalka takana (cm) 43,5 2,9  45,0 2,3 0,026* 

jalka takana suhde (%) 24,8 1,8  25,7 1,4 0,012* 
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7.2 Kineettiset muuttujat 

 

Reaktiovoimista tarkasteltiin vertikaalivoiman huippuarvoa, eteen-taakse-suunnan negatiivista 

(jarruttava vaihe) ja positiivista (työntävä vaihe) huippuarvoa sekä jarruttavia, työntäviä ja re-

sultantti-impulsseja vertikaali- ja eteen-taakse-suunnassa. Kuvassa 20 yhden tutkittavan verti-

kaalivoiman ja eteen-taakse-voiman signaalikäyrät kahdella eri nopeudella. Eteen-taakse suun-

nassa kaikilla tutkittavilla esiintyi lyhyt työntävä voimapiikki ennen jarruttavaa vaihetta (nega-

tiivisia voimia). Voimakäyrät kuvaavat tyypillisiä kilpakävelyn askelkontaktin aikaisia reaktio-

voimia. Askelkontaktin alku ja loppu määritettiin vertikaalivoimasta. Jarruttava vaihe muuttui 

työntäväksi, kun eteen-taakse-suuntainen voimakäyrä leikkasi 0-tason negatiiviselta positiivi-

selle siirryttäessä. 

 

 

Kuva 20. Reaktiovoimia askelsyklin ajalta kahdella eri nopeudella yhdeltä tutkittavalta. Jarrut-

tava vaihe muuttuu työntäväksi, kun eteen-taakse-suunnan voima vaihtuu negatiivisesta posi-

tiiviseksi. A) Vertikaalivoima nopeudella 1, B) eteen-taakse-voima nopeudella 1, C) vertikaa-

livoima nopeudella 2, D) eteen-taakse-voima nopeudella 2. Pystyakselilla voima (BW) = ke-

honpainoon suhteutettu voima. Vaaka-akselilla aika sekunteina. 

 

A B

C D
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Vertikaalivoiman kehonpainoon suhteutettu maksimivoima, jarruttavan vaiheen impulssi ja 

työntävän vaiheen impulssi eivät eronneet kahdella nopeudella. Eteen-taakse-suunnan työntä-

vän vaiheen kehonpainoon suhteutetussa maksimivoimassa ja impulssissa oli eroa kahdella eri 

nopeudella. Jarruttavan vaiheen resultantti-impulssi pieneni nopeuden noustessa 88,8 Ns:sta 

79,7 Ns:iin ja työntävän vaiheen resultantti-impulssi kasvoi 112,2 Ns:sta 117,6 Ns:iin. Taulu-

kossa 8 näkyvät voimamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat kahdella eri nopeudella sekä p-

arvot. 

 

Taulukko 8. Voimamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat kahdella eri nopeudella sekä p-arvot. 

BW = kehonpainoon suhteutettu, KA = keskiarvo, SD = keskihajonta, p < 0,05*, p < 0,01**, p 

< 0,001*** tilastollisesti merkitsevä ero kahden nopeuden välillä. 

  nopeus 1  nopeus 2  

  KA SD  KA SD p 

maksimivoima (BW)       

 vertikaalinen 2,04 0,22  2,06 1,28 0,352 

 eteen-taakse jarru -0,44 0,12  -0,47 0,12 0,177 

 eteen-taakse työntö 0,21 0,029  0,22 0,031 < 0,001*** 

impulssi (Ns)       

 vertikaalinen jarru 99,1 22,4  90,1 16,4 0,069 

 vertikaalinen työntö 101,1 17,2  105,6 18,9 0,674 

 eteen-taakse jarru -10,3 1,7  -10,4 1,3 0,090 

 eteen-taakse työntö 11,0 2,0  12,0 1,8 0,017* 

 resultantti jarru 88,8 22,6  79,7 16,6 0,069 

 resultantti työntö 112,1 18,3  117,6 19,9 0,674 

 

7.3 Kinemaattiset muuttujat 

 

Polvi- ja lonkkakulmat eivät eronneet toisistaan kahdella eri nopeudella. Nilkkakulma oli as-

kelkontaktin alussa pienempi nopeudella 2 kuin nopeudella 1. Olkapäiden liike erosi hieman 

kahdella eri nopeudella ja hartioiden kokonaiskierto oli hieman suurempaa nopeammalla no-

peudella. Lantion kokonaiskierto ei eronnut kahdella eri nopeudella. Kuvassa 21 yhden tutkit-

tavan oikean jalan polvi-, lonkka- ja nilkkakulmien sekä oikean olkapään kulman muutokset 

askelsyklin aikana nopeudella 1. Kulmamuuttujien arvoja askelkontaktin alussa, keskitukivai-

heessa ja lopussa sekä lantion ja hartioiden kokonaiskierrot taulukossa 9. 
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Kuva 21. Yhden tutkittavan nivelkulmamuutokset askelsyklin ajalta nopeudella 1. Ensimmäi-

nen askelkontakti vasemmalla jalalla, toinen oikealla. Askelkontaktien alku ja loppu merkattu 

mustalla pystyviivalla. Askelkontaktien keskitukivaihe merkattu punaisella pystyviivalla. Oi-

kea polvi, nilkka ja lonkka askelsyklin ensimmäisen askeleen aikana heilahdusvaiheessa, toisen 

askeleen aikana kontaktivaiheessa. Nuolet osoittavat analyysin valitut hetket. A) oikean jalan 

polvikulma, B) oikean jalan nilkkakulma, C) oikean jalan lonkkakulma, D) oikean olkapään 

kulma. 
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Taulukko 9. Kulmamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat kahdella eri nopeudella askelkon-

taktin alussa, keskitukivaiheessa ja lopussa sekä hartioiden ja lantion kokonaiskierto askelkon-

taktin ajalta. p < 0,05*, p < 0,01**, p < 0,001*** tilastollisesti merkitsevä eri kahden nopeuden 

välillä. 

  nopeus 1  nopeus 2 p 

polvi (°)     

 alussa  177 ± 3  178 ± 4 0,170 

 keskitukivaiheessa 186 ± 4  186 ± 4 0,265 

 lopussa 152 ± 5  153 ± 4 0,197 

lonkka (°)     

 alussa  142 ± 8  142 ± 7 0,262 

 keskitukivaiheessa 173 ± 7  171 ± 7 0,210 

 lopussa 179 ± 4  180 ± 5 0,193 

nilkka (°)     

 alussa  12 ± 4  11 ± 4 0,046* 

 keskitukivaiheessa 2 ± 3  1 ± 4 0,085 

 lopussa -24 ± 5  -24 ± 5 0,939 

olkapää, kontaktin vastakkainen (°) 

 alussa  2 ± 13  2 ± 12 0,531 

 keskitukivaiheessa -29 ± 7  -27 ± 7 0,288 

 lopussa -58 ± 7  -56 ± 6 0,028* 

olkapää, sama kuin kontakti (°) 

 alussa  -53 ± 7  -50 ± 7 0,001** 

 keskitukivaiheessa -8 ± 11  -6 ± 12 0,403 

 lopussa 8 ± 14  11 ± 13 0,011* 

hartia (°) 22 ± 5  24 ± 4 0,057 

lantio (°) 13 ± 3  13 ± 4 0,598 

 

7.4 Korrelaatiot 

 

Korrelaatioita tarkasteltiin muutoskorrelaatioina. Etenemisnopeuden muutoksen kanssa korre-

loivat askelsyklin pituuden muutos (r = 0,964, p < 0,001), askelpituuden muutos (r = 0,971, p 

< 0,001), kontaktiajan muutos (r = -0,971, p < 0,001), lentoajan muutos (r = 0,877, p = 0,004), 
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jalka painopisteen takana askelkontaktin lopussa muutos (r = 0,840, p = 0,009) ja jalka paino-

pisteen takana askelkontaktin lopussa -suhteen muutos (r = 0,823, p = 0,012). Askeltiheyden 

muutos, jalka painopisteen edessä askelkontaktin alussa muutos ja jalka painopisteen edessä 

askelkontaktin alussa -suhteen muutos eivät korreloineet etenemisnopeuden muutoksen kanssa. 

Kuvassa 22 esitetään spatiotemporaalisten muuttujien korrelaatiokuvaajia. 

 

KUVA 22. Spatiotemporaalisten muuttujien korrelaatiokuvaajia. A) Askelpituuden, B) askel-

frekvenssin, C) kontaktiajan ja D) lentoajan muutosten korrelaatiot etenemisnopeuden muutok-

seen. Δ = muutos = anaerobinen – aerobinen. 

 

Impulsseista etenemisnopeuden muutoksen kanssa korreloivat horisontaalisen työntävän (r = 

0,800, p = 0,017), vertikaalisen jarruttavan (r = -0,746, p = 0,034), vertikaalisen työntävän (r = 

0,735, p = 0,038) sekä molempien resultantti-impulssien muutokset (jarruttava r = -0,772, p = 

0,025 ja työntävä r = 0,750, p = 0,032). Resultantti-impulssien korrelaatiokuvaajat esitetään 

kuvassa 23. Horisontaalisen jarruttavan impulssin muutos ei korreloinut etenemisnopeuden 

muutoksen kanssa. Nivelmuuttujista tarkasteltiin askelkontaktin alun ja lopun arvojen sekä har-

tia- ja lantiolinjan kokonaiskiertojen muutosten korrelaatioita etenemisnopeuden muutokseen. 

Polvikulman muutos askelkontaktin lopussa (r = 0,872, p = 0,005), lonkkakulman muutos as-

kelkontaktin lopussa (r = 0,849, p = 0,008) ja hartioiden kokonaiskierron muutos (r = 0,793, p 

= 0,019) korreloivat etenemisnopeuden muutoksen kanssa. 

A B

C D
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KUVA 23. Resultantti-impulssien muutosten korrelaatiot etenemisnopeuden muutokseen. A) 

Jarruttava resultantti-impulssi, B) Työntävä resultantti-impulssi. Δ = muutos = nopeus 2 - no-

peus 1. 

  

A B
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8 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten progressiivinen nopeuden lisäys vaikuttaa 

kilpakävelyn biomekaniikkaan aerobisen ja anaerobisen kynnyksen nopeuksilla. Tutkimuksen 

päätulokset olivat, että suuremmalla nopeudella askelpituus, askelfrekvenssi ja jalan ja paino-

pisteen etäisyys askelkontaktin alussa ja lopussa olivat suurempia kuin pienemmällä nopeu-

della. Kontaktiaika pieneni nopeuden noustessa. Eteen-taakse-suunnan työntövaiheen maksi-

mivoima sekä impulssi kasvoivat nopeuden noustessa. 50 km kilpailussa urheilijan etenemis-

nopeus on lähellä aerobista kynnysnopeutta ja 20 km matkalla lähellä anaerobista kynnysno-

peutta, joten tässä tutkimuksessa analyysiin valitut nopeudet kuvaavat hyvin kilpakävelyä. Kap-

paleessa 7 esitettyihin tuloksiin viitataan tulevissa kappaleissa termillä ”tässä tutkimuksessa”. 

 

8.1 Spatiotemporaaliset ja kinemaattiset muuttujat 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella kilpakävelijät kasvattavat etenemisnopeutta lisäämällä 

askelpituutta sekä askelfrekvenssiä (mm. Hanley ym. 2011; Hanley ym. 2013; Padulo ym. 

2013). Tämän tutkimuksessa tulokset olivat samanlaisia, sillä tutkittavat kasvattivat askelpi-

tuutta sekä askelfrekvenssiä ja lyhensivät kontaktiaikaa nopeuden noustessa. Jalan ja painopis-

teen etäisyys askelkontaktin alussa ja lopussa erosi kahdella nopeudella niin, että molemmat 

arvot kasvoivat nopeuden noustessa. Jalan etäisyys painopisteeseen askelkontaktin alussa ja 

lopussa voidaan olettaa olevan yhteydessä askelpituuteen ja tässä tutkimuksessa sekä askelpi-

tuus että jalan ja painopisteen etäisyydet kasvoivat nopeuden noustessa. 

 

Tässä tutkimuksessa etenemisnopeus nopeudella 1 oli 12,0 ± 1,2 km/h ja nopeudella 2 12,6 ± 

1,3 km/h. Nopeus oli monissa kilpakävelytutkimuksissa suurempi kuin tässä, mutta Hanleyn 

ym. (2011) ja Hanleyn ja Bissasin (2013) tutkimuksissa naisten etenemisnopeus oli lähes sama 

(12,73 ± 0,98 km/h ja 12,49 ± 0,89 km/h) kuin tässä tutkimuksessa. Hanleyn ja Bissasin (2013) 

tutkimuksessa askelsyklin pituus oli 2,24 ± 0,08 m nopeudella 12,49 ± 0,89 km/h, kun tässä 

tutkimuksessa askelsyklin pituudet nopeudella 1 ja 2 olivat 2,11 ± 0,17 m ja 2,19 ± 0,17 m. 

Hanleyn ym. (2011) tutkimuksessa askelpituus oli 1,06 ± 0,06 m ja tässä tutkimuksessa askel-

pituus nopeudella 1 oli 1,05 ± 0,085 m ja nopeudella 2 1,09 ± 0,087 m. Askelpituuteen vaikuttaa 

myös kävelijän antropometria, joten vertailemalla tutkittavan pituuteen suhteutettuja askelsyk-

lin pituuksia ja askelpituuksia vertailu olisi tarkempaa. Askelsyklin pituuden ja askelpituuden 
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on todettu olevan yhteydessä etenemisnopeuteen. Myös tässä tutkimuksessa askelsyklin pituu-

den ja askelpituuden kasvu korreloi etenemisnopeuden kasvun kanssa. 

 

Tutkittavan pituuteen suhteutettujen jalan ja painopisteen horisontaalisten etäisyyksien keskiar-

vot olivat tässä tutkimuksessa nopeudella 1 jalka painopisteen edessä askelkontaktin alussa 22,8 

% ja jalka painopisteen takana askelkontaktin lopussa 24,8 %. Nopeudella 2 jalka edessä-suhde 

oli 23,1 % ja jalka takana-suhde 25,7 %. Tämän tutkimuksen jalka edessä-suhde oli hieman 

isompi kuin aiemmissa tutkimuksissa ja jalka takana-suhde hieman pienempi. Esimerkiksi Han-

leyn ym. (2013) tutkimuksessa jalka painopisteen edessä-suhteen keskiarvo oli 21,3 % ja jalka 

painopisteen takana-suhteen keskiarvo 26,9 %. Tämän tutkimuksen tutkittavilla jalka oli siis 

painopisteeseen nähden hieman enemmän edessä askelkontaktin alussa ja hieman vähemmän 

takana askelkontaktin lopussa kuin Hanleyn ym. (2013) tutkittavilla. 

 

Hanleyn ym. (2013) tutkimuksessa etenemisnopeus oli kuitenkin hieman suurempaa kuin tässä 

tutkimuksessa (13,15 ± 0,75 km/h vs. 12,0 ± 1,2 ja 12,6 ± 1,3 km/h) ja se voi selittää jalka 

edessä- ja jalka takana-tulosten eroja. Suuremmalla nopeudella kilpakävelijä saattaa pyrkiä 

työntämään askeleen lopussa pidemmälle taakse ja näin ollen tämän tutkimuksen tutkittavilla 

jalan ja painopisteen etäisyys askelkontaktin lopussa voisi olla suurempaa nopeuden vielä nous-

tessa. Jos jalka on liian edessä askelkontaktin alussa, jarrutusvaiheen etenemisnopeuden lasku 

voi olla niin suurta, ettei työntävän vaiheen aikana etenemisnopeuden lisäys riitä korjaamaan 

nopeuden laskua ja kilpakävelijän etenemisnopeus hidastuu. Tässä tutkimuksessa vertikaalinen 

maksimivoima ja vertikaalinen jarruttava impulssi eivät kuitenkaan kasvaneet tilastollisesti 

merkitsevästi nopeuden noustessa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että tämän tutkimuksen 

tutkittavilla jalka ei ollut liian edessä askelkontaktin alussa, vaikka tulokset olivatkin suurempia 

kuin Hanleyn ym. (2013) tutkimuksessa. 

 

Askeltiheys oli tässä tutkimuksessa 3,16 Hz nopeudella 1 ja 3,21 Hz nopeudella 2. Aiemmin 

tehtyjen tutkimusten askelfrekvenssit ovat vaihdelleet 3,16–3,63 Hz välillä (Hanley ym. 2011; 

Hanley ym. 2013; Hanley & Bissas 2013; Hanley & Bissas 2016; Padulo ym. 2013). Kilpakä-

velijät kasvattavat etenemisnopeutta lisäämällä askelpituutta, askeltiheyttä ja lentoaikaa sekä 

pienentämällä kontaktiaikaa (mm. Hanley ym. 2011; Hanley ym.2013; Padulo ym. 2013). Tä-

män tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että myös nämä tutkittavat kasvattivat nopeutta 

lisäämällä askeltiheyttä sekä askelpituutta ja pienentämällä kontaktiaikaa. Lentoaika ei kasva-

nut tilastollisesti merkitsevästi nopeuden noustessa. Kontaktiaika pieneni tässä tutkimuksessa 
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0,285 sekunnista 0,276 sekuntiin nopeuden kasvaessa. Lentoajan keskiarvot olivat 0,032 s ja 

0,037 s nopeuksilla 1 ja 2. Kontaktiajan muutos korreloin negatiivisesti ja lentoajan muutos 

positiivisesti etenemisnopeuden muutoksen kanssa. Kilpakävelyn säännöissä sanotaan, että ih-

missilmällä havaittavaa lentovaihetta ei saa esiintyä. Koska ihmissilmä ei pysty havaitsemaan 

alle 0,04 ms lentovaihetta ja lentoajan keskiarvot pysyivät molemmilla nopeuksilla alle 0,04 

ms, voidaan sanoa tutkittavien noudattaneen kilpakävelyn sääntöjä lentovaiheen osalta.  

 

Askelpituus kasvoi nopeuden noustessa 3,7 % ja askelfrekvenssi hieman vähemmän, 1,6 %. 

Vaikka molempien muutos oli tilastollisesti merkitsevää, voidaan sanoa, että askelpituuden kas-

vattaminen oli näillä nopeuksilla tärkeämpää kuin askelfrekvenssin kasvattaminen. Tätä tukee 

myös se, että askelpituuden muutos korreloi tilastollisesti merkitsevästi etenemisnopeuden 

muutoksen kanssa, mutta askeltiheyden muutoksen ei havaittu korreloivan tilastollisesti mer-

kitsevästi etenemisnopeuden muutoksen kanssa. 

 

Kilpakävelysääntöjen mukaan polvinivelen tulisi olla suorana askelkontaktin alusta keskituki-

vaiheeseen asti. Tässä tutkimuksessa tutkittavien polvi oli askelkontaktin alussa keskimäärin 

177 asteen kulmassa nopeudella 1 ja 178 asteen kulmassa nopeudella 2. Keskitukivaiheessa 

polvikulma oli keskimäärin 186 astetta molemmilla nopeuksilla. Keskitukivaiheessa kilpakä-

velijöiden polvi oli siis yliojentuneena, mikä on aiempien tutkimusten mukaan todettu olevan 

tyypillistä kilpakävelijöille. Tässä tutkimuksessa polvi ei ollut kuitenkaan niin suuresti yliojen-

tunut kuin esimerkiksi Hanleyn ym. (2013) tutkimuksessa, jossa polvikulma oli keskitukivai-

heessa 190 ± 4 astetta. 

 

Koska polvinivel on kilpakävelysääntöjen takia tärkeä muuttuja kilpakävelytekniikassa, tule-

vissa tutkimuksissa voisi olla mielenkiintoista tutkia tarkemmin polvinivelen liikettä tukivai-

heen aikana. Sääntöjen mukaan polven tulee olla suorana askelkontaktin alusta keskitukivai-

heeseen asti. Mielenkiintoista olisi siis tutkia tarkemmin sitä, ettei polvi koukistuisi askelkon-

taktin alun jälkeen millään ajanhetkellä ennen keskitukivaihetta, kuten se tavallisessa kävelyssä 

koukistuu. Tulokset-luvussa kuvassa 20A on esitetty yhden tutkittavan polvinivelen liike askel-

syklin aikana ja tällä tutkittavalla polvi koukistuu hetkellisesti askelkontaktin alun jälkeen. Pol-

vinivelen hetkellinen koukistuminen lisää riskiä varoituksen saamiselle kilpailuissa ja urheili-

jan kannalta olisi tärkeää selvittää syyt, miksi polvi koukistuu askelkontaktin alussa ja tapah-

tuuko polvinivelen koukistumista jollain tietyllä etenemisnopeudella. Tässä tutkimuksessa oi-

kean ja vasemman jalan tulokset keskiarvoistettiin, mutta voisi olla mielenkiintoista selvittää, 
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onko kilpakävelijöillä puolieroja esimerkiksi oikean ja vasemman jalan polvikulmissa ja sen 

perusteella riski varoituksille ja hylkäyksille suurempaa toisen jalan liikkeiden perusteella. Jos 

näin on, urheilijan voisi olla tärkeämpi keskittyä kilpailussa enemmän riskialttiimman jalan 

tekniikkaan. 

 

Nivelmuuttujien arvot eivät eronneet kahdella eri nopeudella toisistaan lukuun ottamatta askel-

kontaktin alun nilkkakulmaa ja askelkontaktin alun ja lopun olkapäiden kulmia. Voidaan siis 

sanoa, että kävelytekniikka pysyi lähes samanlaisena eri nopeuksilla alaraajojen liikkeiden 

osalta. Kilpakävelyn säännöt asettavat tekniikalle vaatimuksia ja mahdollisesti sen takia alaraa-

jan nivelmuuttujissa ei havaita eroja eri nopeuksilla. Nopeuden noustessa askelpituus kasvoi 

1,05 metristä 1,09 metriin. Polvikulman ja lonkkakulman muutokset askelkontaktin lopussa 

korreloivat positiivisesti etenemisnopeuden muutoksen kanssa. Jalan ja painopisteen etäisyys 

askelkontaktin alussa ja lopussa olivat suuremmat nopeudella 2. Tutkittavat lisäsivät askelpi-

tuutta todennäköisesti pyrkimällä työntämään askeleen lopussa hieman pidemmälle taakse ja 

tästä syystä lonkka sekä polvi olivat hieman suorempina askelkontaktin lopussa. 

 

Hanley ym. (2013) kertovat käsien käytön olevan tärkeää, mutta liian laaja olkapään liike voi 

olla yhteydessä etenemisnopeuden laskuun. Tässä tutkimuksessa olkapäiden liike erosi kah-

della eri nopeudella, mutta olkapäiden liikkeen muutokset eivät korreloineet etenemisnopeuden 

muutoksen kanssa. Tässä tutkimuksessa suurempi hartioiden kokonaiskierron muutos korreloi 

suuremman etenemisnopeuden muutoksen kanssa. Hartioiden kokonaiskierto kuvastaa käsien 

käyttöä kilpakävelyn aikana ja tämän perusteella voidaan sanoa tutkittavien käsien käytön li-

sääntyneen nopeuden kasvaessa. 

 

8.2 Kineettiset muuttujat 

 

Kilpakävelyn aikaisia voimaimpulsseja ei ole tutkittu aiemmissa kilpakävelytutkimuksissa, 

vaan niissä on keskitytty voimapiikkeihin ja niiden ajoituksiin askelkontaktin aikana. Askel-

kontaktin aikana kehon painopisteen nopeus laskee jarruttavan vaiheen aikana ja kasvaa työn-

tövaiheen aikana. Impulssi kertoo liikemäärän muutoksen ja sen avulla voidaan kuvailla jarrut-

tavan ja työntävän vaiheen nopeuden vaihtelua. Kun jarruttavan vaiheen resultantti-impulssi 

jaetaan tutkittavan massalla, saadaan selville jarruttavan vaiheen jarrutusnopeus. Kun työntö-

vaiheen resultantti-impulssi jaetaan tutkittavan massalla, saadaan askelkontaktin lähtönopeus. 
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Jotta etenemisnopeus säilyy askelkontaktin aikana, jarrutus- ja työntövaiheen nopeuden vaih-

telun tulee olla yhtä suurta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin enemmän kilpakävelyn aikaisiin 

voimaimpulsseihin kuin maksimivoimapiikkeihin. 

 

Vertikaalisen jarruttavan vaiheen impulssi pieneni nopeuden noustessa 99,1 Ns:sta 90,1 Ns:iin 

ja jarruttavan vaiheen resultantti-impulssi 88,8 Ns:sta 79,7 Ns:iin, mutta erot eivät olleet tilas-

tollisesti merkitseviä. Eteen-taakse-suuntainen jarruttava impulssi pysyi samana kahdella eri 

nopeudella, joten jarruttavan resultantti-impulssin lasku johtui vertikaalisen impulssin pienene-

misestä. Työntävän vaiheen resultantti-impulssi kasvoi 112,1 Ns:sta 117,6 Ns:iin nopeuden li-

sääntyessä. Tilastollisesti merkitsevä ero impulsseissa havaittiin kuitenkin ainoastaan työntä-

vän vaiheen eteen-taakse-suuntaisessa impulssissa (nopeus 1 = 11,0 ± 2,0 Ns, nopeus 2 = 12,0 

± 1,8 Ns, p = 0,017). Etenemisnopeuden muutokseen oli yhteydessä useammankin impulssin 

muutos. Jarruttavien impulssien muutokset korreloivat negatiivisesti ja työntävien impulssien 

muutokset positiivisesti etenemisnopeuden muutoksen kanssa. Jarruttavan vaiheen resultantti-

impulssi oli molemmilla nopeuksilla pienempi kuin työntävän vaiheen resultantti-impulssi, jo-

ten voidaan sanoa, että askelkontaktin aikana etenemisnopeus kiihtyi enemmän kuin hidastui. 

 

Koska impulssi lasketaan voiman ja ajan tulona, tutkittavan voimantuottokyvyn voidaan olettaa 

vaikuttavan askelkontaktin impulssin suuruuteen. Voidaan olettaa, että mieskilpakävelijät ovat 

vahvempia kuin naiskävelijät, sillä kilpakävelyn harjoittelu ei painotu maksimivoiman kasvat-

tamiseen. Korkeampi voimataso mahdollistaa myös korkeamman voimantuottokyvyn, joten 

miesten voimantuottokyvyn voidaan olettaa olevan korkeampi kuin naisten. Tämän takia voisi 

olla mielenkiintoista tarkastella miesten ja naisten voimaimpulssien eroja. Olisi mielenkiin-

toista tarkastella myös voimaimpulssien korrelaatioita spatiotemporaalisiin ja kineettisiin muut-

tujiin sekä selvittää, mitkä tekijät vähentävän jarrutusvaiheen aikaista etenemisnopeuden laskua 

ja lisäävät työntövaiheen aikaista etenemisnopeuden kasvua. 

 

Vertikaalivoimissa on kilpakävelyssä usein kolme voimapiikkiä ja suurin arvo on toisessa pii-

kissä, joka tulee 50–70 ms askelkontaktin alun jälkeen (Hanley 2014). Tämän tutkimuksen 

maksimaalinen vertikaalivoima on vertailukelpoinen muiden tutkimusten 2. piikin kanssa, sillä 

toinen piikki kertoo korkeimman vertikaalisen voiman koko askelkontaktin ajalta. Kahdella eri 

nopeudella vertikaalivoimien maksimit olivat tässä tutkimuksessa 2,04- ja 2,06-kertaiset ke-

honpainoon suhteutettuna. Nämä ovat hieman suurempia arvoja kuin Hanleyn ja Bissasin 

(2016) tutkimuksen vertikaalisuunnan 2. piikin arvot (1,72 ± 0,18). Eteen-taakse-suuntaisten 
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voimien suurimman arvon keskiarvot jarrutusvaiheessa olivat tässä tutkimuksessa myös hieman 

suurempia kuin Hanleyn ja Bissasin (2016) tutkimuksessa, mutta työntövaiheen arvot olivat 

lähes samat. Tämän perusteella voidaan olettaa, että tässä tutkimuksessa tutkittavien kontaktin 

aikainen nopeuden vaihtelu oli suurempaa kuin aikaisemmassa tutkimuksessa. Tässä tutkimuk-

sessa kehonpainoon suhteutettujen maksimivoimien keskiarvot olivat eteen-taakse-suunnassa 

jarrutusvaiheessa nopeudella 1 -0,44 ja nopeudella 2 -0,47, kun Hanleyn ja Bissasin (2016) 

tutkimuksessa maksimivoima oli -0,36. Eteen-taakse-suunnan työntövaiheen vastaavat arvot 

tässä tutkimuksessa kahdella eri nopeudella olivat 0,21 ja 0,22. Hanleyn ja Bissasin (2016) tut-

kimuksessa työntövaiheen maksimivoima oli 0,23. Tulevissa tutkimuksissa olisi mielenkiitoista 

selvittää, mitkä kinemaattiset muuttujat vaikuttavat jarrutus- ja työntövaiheen impulssien suu-

ruuteen sekä tarkastella voima-arvojen kestoja ja ajanhetkiä. 

 

8.3 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tämän tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sitä, että tutkittavat olivat kaikki Suomen kärki-

tason kilpakävelijöitä ja useita vuosia kilpakävelyä harjoitelleet sekä siinä kilpailleet. Kuudella 

tutkittavalla oli kansainvälistä kilpailukokemusta joko aikuisten tai nuorten tasolla. Tutkimuk-

sen vahvuutena oli lisäksi se, että liikeanalyysin tekoon saatiin käyttöön 10 Vicon-kameraa pie-

nemmän kameramäärän sijaan, joten kuvausalue saatiin kuvattua useammalla eri kameralla ja 

lisättyä näin liikeanalyysin tarkkuutta. Voimadatasta päätettiin keskittyä enemmän impulssei-

hin kuin maksimivoimiin. Tämä toi uutta tutkittua tietoa kilpakävelystä, jota voidaan soveltaa 

muun muassa valmentajien käyttöön. Koska maksimivoimia ei raportoitu vertikaalivoimista 

kolmen piikin ja keskitukivaiheen kohdalta vain ainoastaan koko vertikaalivoiman maksi-

miarvo (2. piikki) eikä voimapiikkien ajankohtia selvitetty, voimien vertailu aikaisempiin tut-

kimuksiin jäi vähälle. 

 

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää pientä otoskokoa. Kansainvälisen tason kilpakäveli-

jöitä ei ole Suomessa kovin paljon enempää, joten otoskoon selkeä kasvattaminen kansainväli-

sen tason urheilijoilla vaatisi tutkittavien rekrytointia myös muista maista, kuten esimerkiksi 

Hanleyn ym. (2013) ja Hanleyn ja Bissasin (2016) tutkimuksissa tehtiin. Tulevissa tutkimuk-

sissa olisi kuitenkin hyvä pystyä kasvattamaan analysoituja nopeuksia sekä askelkontaktien 

määrää. Aiemmissa tutkimuksissa naisten ja miesten välillä ei ole havaittu suuria eroja tekniik-

kaan liittyvissä muuttujissa, joten naisten ja miesten tulosten yhdistäminen tässä tutkimuksessa 

voidaan pitää hyvänä valintana, koska näin otoskoko saatiin pidettyä mahdollisimman suurena. 
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Naisten ja miesten välillä on kuitenkin eroja, jotka saattavat vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. 

Naisten ja miesten etenemisnopeudet erosivat mittauksissa ja naisten kynnysnopeudet olivat 

alhaisempia kuin miesten. Naiset olivat lyhyempiä kuin miehet, joten naisten askelpituus oli 

todennäköisesti pienempi kuin miehillä. Naisten ja miesten tulosten käsitteleminen yhtenä ryh-

mänä vaikutti näin ollen ainakin joidenkin muuttujien keskiarvoihin ja keskihajontoihin, ver-

rattuna siihen, jos naisia ja miehiä olisi analysoitu erillisinä ryhminä. Osa tuloksista suhteutet-

tiin kuitenkin tutkittavan pituuteen tai massaan, joten sukupuolten välisiä antropometrisiä eroja 

poistettiin tällä keinolla. Voidaan kuitenkin ajatella, että kaikkien tutkittavien taso kilpakäve-

lyssä oli tarpeeksi korkea naisten ja miesten tulosten yhdistämiseksi ja tulosten kertovan luo-

tettavasti kilpakävelystä. Miesten ja naisten tuloksia olisi kuitenkin mielenkiintoista vertailla 

niin, ettei tutkittaisi ainoastaan sukupuolten välisiä eroja vaan tarkasteltaisiin tuloksia erikseen 

naisilla ja miehillä. Myös aikuisten ja nuorten kilpakävelijöiden biomekaanisia eroja olisi mie-

lenkiintoista tutkia. 

 

Tämän tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että liikeanalyysi tehtiin tasotestin 

yhteydessä radalla. Radalla kilpakävelijä pystyy todennäköisesti toteuttamaan kävelytekniik-

kaansa enemmän kilpailunomaisena verrattuna juoksumatolla kävelyyn. Kannettava hengitys-

kaasuanalysaattori ja ihoon kiinnitetyt markkerit saattoivat vaikuttaa hieman kävelijän tekniik-

kaan, mutta tutkittava todennäköisesti tottui hengityskaasuanalysaattorin ja markkereiden ai-

heuttamaan tunteeseen ennen analysoituja nopeuksia. Tasotesti oli todennäköisesti hyvä testi-

muoto biomekaanisten muuttujien tutkimiseen kilpakävelyssä, sillä tähän tutkimukseen analy-

soitavaksi valittujen nopeuksien kohdalla kilpakävelijän väsymyksen taso oli vielä melko vä-

häistä. Tämän perusteella voidaan olettaa, että väsymys ei vaikuttanut suuresti tämän tutkimuk-

sen tuloksiin. Analysoitavaksi valitut nopeudet olivat lähellä kilpakävelijöiden kilpailunopeuk-

sia, joten tuloksia voidaan soveltaa valmennuksellisiin tarpeisiin. 

 

8.4 Virhelähteet 

 

Liikeanalyysin tekoon liittyy aina virhelähteitä, joita voidaan kuitenkin minimoida muutamin 

keinoin. Markkereiden paikkojen määrittäminen ja markkereiden liike vaikuttavat liikeanalyy-

sin tuloksiin, sillä nivelkeskipisteiden määrittäminen tehtiin markkereiden sijaintien perus-

teella. Tässä tutkimuksessa sama tutkija määritti markkereiden paikat kaikille tutkittaville. 

Mahdolliset virheet markkereiden paikoissa voidaan näin ollen olettaa olevan systemaattisia. 
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Markkereiden liike mittauksen aikana pyrittiin saamaan mahdollisimman pieneksi kiinnittä-

mällä suurin osa markkereista suoraan ihoon. Vaatetus valittiin niin, että vaatteisiin kiinnitetyt 

markkerit eivät pääsisi liikkumaan mittauksen aikana. Kilpakävelyssä askelkontaktin aikana 

tapahtuu kuitenkin pehmytkudosten tärähtelyä ja ihon liikettä, mikä aiheuttaa virhettä markke-

reiden ja nivelkeskipisteiden sijaintiin. Tätä virhettä korjattiin filtteröinnin avulla. Yksikään 

markkeri ei lähtenyt irti kesken mittauksen, joten markkereiden kiinnitys onnistui tässä tutki-

muksessa hyvin. Kamera-asettelulla pyrittiin lisäämään mittauksen luotettavuutta ja tarkkuutta 

niin, että koko kuvausaluetta kuvattiin vähintään kahdella kameralla sen jokaisesta kohdasta. 

 

Nivelkulmien anatomisen perusasennon arvot eivät olleet kaikkien nivelten osalta tässä tutki-

muksessa oikein tulkittuja, sillä joidenkin nivelten tuloksissa nivelkulmien lukuarvojen ja lii-

keratojen vertailu ei ollut ymmärrettävää tai luotettavaa. Liikeradat näyttivät ymmärrettäviltä, 

mutta lukuarvot eivät. Yhden tutkittavan sisällä virheet olivat kuitenkin samanlaisia ja korre-

laatioita tarkasteltiin muutoskorrelaatioina, joten tämän ei pitäisi vaikuttaa lopullisiin tuloksiin. 

Tämä virhe pitää kuitenkin ottaa huomioon vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia muihin 

tutkimuksiin. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa lonkkakulman keskiarvot olivat nopeudella 1 as-

kelkontaktin alussa 142 astetta ja lopussa 179 astetta sekä nopeudella 2 askelkontaktin alussa 

142 astetta ja lopussa 180 astetta. Hanleyn ym. (2013) tutkimuksessa lonkkakulman keskiarvo 

oli askelkontaktin alussa 170 astetta ja lopussa 190 astetta. Anatomisessa perusasennossa lonk-

kakulma on määritelty molemmissa tutkimuksissa 180 asteeseen. Se ei kuitenkaan tässä tutki-

muksessa näytä pitävän paikkansa, sillä askelkontaktin lopun lonkan ojennuksen aikana nivel-

kulman tulisi olla yli 180 astetta ja tämän tutkimuksen tuloksissa arvot jäivät alle 180 asteen. 

 

8.4 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kilpakävelyn spatiotemporaalisia muuttujia, ni-

velkulmia ja askelkontaktin aikaisia reaktiovoimia aerobisen ja anaerobisen kynnyksen nopeuk-

silla tasotestin aikana. Suuremmalla nopeudella tutkittavien askelpituus ja askelfrekvenssi oli-

vat suurempia kuin pienemmällä nopeudella. Kontaktiaika oli pienempi korkeammalla nopeu-

della. Nämä tuloksen ovat tämän tutkimuksen hypoteesin mukaisia, jossa oletettiin, että ete-

nemisnopeuden noustessa askelpituus, askeltiheys ja lentoaika kasvavat ja kontaktiaika piene-

nee. Lentoajan kasvu ei ollut tilastollisesti merkitsevää kahden nopeuden välillä, joten tämä 
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tulos ei ollut hypoteesin mukainen. Kilpakävelyn maakontakti-sääntö rajoittaa kuitenkin lento-

ajan kasvattamista ja tämän tutkimuksen tutkittavilla lentoaika oli käytännössä niin suurta, mitä 

se sääntöjä noudattamalla voi olla. 

 

Jalan ja painopisteen etäisyys askelkontaktin alussa ja lopussa kasvoivat nopeuden noustessa. 

Alaraajojen nivelmuuttujien tulosten perusteella voitiin sanoa, että kilpakävelytekniikka ei 

muuttunut alaraajojen osalta nopeuden noustessa. Eteen-taakse-suunnan työntövaiheen maksi-

mivoima sekä impulssi kasvoivat nopeuden noustessa. Tässä tutkimuksessa spatiotemporaaliset 

ja kinemaattiset muuttujat olivat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joissa tutkittavina on 

ollut kansainvälisen tason kilpakävelijöitä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan siis pitää luo-

tettavina ja vertailukelpoisina. Kilpakävelyn askelkontaktin aikaisia impulsseja ei ole mitattu 

aiemmin, joten tämä tutkimus toi uutta tietoa kilpakävelyn voimamuuttujista. 

 

Kilpakävelyn kilpailumatkat ovat muuttumassa vuodelle 2021, mutta vielä ei tiedetä mitä tule-

vat kilpailumatkat ovat. 50 km matka poistuu kokonaan ja todennäköisesti pisin kilpailumatka 

tulee olemaan 15–20 kilometriä lyhyempi kuin aiemmin. Lyhyempi kilpailumatka vaatii kor-

keampaa etenemisnopeutta kilpailun aikana ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella ete-

nemisnopeutta voi kasvattaa pidentämällä askelpituutta, lisäämällä askeltiheyttä, laskemalla 

kontaktiaikaa, lisäämällä työntövaiheen impulssia ja vähentämällä jarrutusvaiheen impulssia. 

Askelpituuden kasvattaminen saattaa olla tärkeämpää kuin askelfrekvenssin lisääminen, kun 

etenemisnopeutta nostetaan aerobiselta kynnysnopeudelta anaerobiselle kynnysnopeudelle.  
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