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Alppihiihto on yksi maailman harrastetuimmista talviurheilulajeista, jossa biomekaniikka on 
ratkaiseva tekijä. Viime vuosien aikana tapahtunut teknologian kehittyminen on helpottanut 
suoritusten analysointia ja lisännyt tietämystä eri lajien teknisistä muuttujista. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena oli selvittää ulkojalan voimantuoton yhteyksiä käännöksen aikaiseen 
laskunopeuteen sekä tutkia, onko käännöksen aikana tuotetuilla voimilla yhteyttä käännöksen 
linjan pituuteen. Lisäksi tutkittiin, onko painekeskipisteellä vaikutusta käännöksen linjaan ja 
nopeuteen. Tutkimukseen osallistui 10 Ruka-Vuokatti-urheiluakatemian urheilijaa (Rukan 
alppikoulu, ikä 17 ± 2).  

Tutkimuksessa koehenkilöt laskivat FIS:n sääntöjen mukaisella suurpujotteluradalla. Kään-
nöksen aikaisia ulkojalan paineita mitattiin monoihin laitettavilla painepohjallisilla ja nopeutta 
sekä linjaa laskupuvun päälle sijoitettavan tarkkuus-GPS-laitteen avulla. Lisäksi kaikki laskut 
videoitiin. Laskusta määritettiin kuusi käännöstä, kaksi jyrkältä (33°), kaksi keskijyrkältä 
(22°) ja kaksi loivalta (11,5°). Jokaisesta käännöksestä määritettiin käännöksen vaiheet videon 
perusteella. Saatu data keskiarvoistettiin. Aineiston normaalijakauma tarkistettiin Shapiro-
Wilkin testillä ja korrelaatioanalyysit tehtiin käyttäen Pearsonin korrelaatiokerrointa. Tilastol-
lisen merkitsevyyden rajana käytettiin p<0.05. 

Ulkojalan paineilla ja käännöksen aikaisella keskinopeudella havaittiin olevan tilastollisesti 
merkitsevää korrelaatiota jyrkällä. Loivalla ja keskijyrkällä tilastollisesi merkitsevää korrelaa-
tiota paineiden ja keskinopeuden välillä ei havaittu. Ulostulonopeuden ja paineiden välillä 
havaittiin tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota kaikilla jyrkkyyksillä. Tilastollisesti merkit-
sevää korrelaatiota paineiden, sekä keskinopeuden että ulostulonopeuden välillä havaittiin 
myös jokaisella jyrkkyydellä, kun käännöksiä tarkasteltiin yksittäin. Ulkojalan paineiden ajoi-
tus ja suuruus eivät vaikuttaneet käännöksen aikaiseen linjan pituuteen millään jyrkkyydellä. 
Painekeskipisteen sijainti eteen-taakse-suunnassa ei vaikuttanut käännöksen aikaiseen keski-
nopeuteen, ulostulonopeuteen eikä linjan pituuteen. Tilastollisesti merkitsevää negatiivista 
korrelaatiota painekeskipisteen ja käännöksen aikaisen keskinopeuden sekä ulostulonopeuden 
kanssa havaittiin kuitenkin sivuttaissuunnassa keskijyrkällä ja linjan pituuden kanssa loivalla.  
 
Tulokset olivat suhteellisen linjassa aikaisemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. Tuloksia ja 
menetelmiä voidaan mahdollisesti hyödyntää käytännön valmennuksessa, loukkaantumisten 
ennaltaehkäisemisessä sekä välineiden kehittämisessä.  
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KÄYTETYT LYHENTEET 
 

 
C   Completion, käännöksen lopetus 

COM  Center Of Mass, massakeskipiste 

COP  Center Of Pressure, painekeskipiste 

FIS  Fédération Internationale de Ski, Kansainvälinen hiihtoliitto 

GNSS Global Navigation Satellite System, maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjär-

jestelmä 

GPS Global Positioning System, maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä 

GRF  Ground Reaction Force, reaktiovoima 

GS  Giant slalom, suurpujottelu 

I  Initiation, käännöksen aloitus 

IMU  Inertial measurement unit, inertiaalimittausyksikkö 

S1  Steering 1, itse käännös ennen porttia 

S2  Steering 2, itsekäännös portin jälkeen 
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1 JOHDANTO 

Alppihiihto on yksi maailman harrastetuimmista talviurheilulajeista, jossa kilpailu sekä har-

joittelu- ja valmennusmenetelmät ovat suhteellisen kehittyneitä. Alppihiihdossa tietyt 

fysiologiset ominaisuudet ovat tärkeitä, mutta lajisuorituksessa korostuu ennen kaikkea 

urheilijan tekninen osaaminen, jolloin biomekaniikka on isossa roolissa. Suoritus mitataan 

puhtaasti ajan perusteella ja voittomarginaalit ovat hyvin pieniä, sekunnin sadasosia, jolloin 

biomekaaniset tekijät määrittävät pääsääntöisesti sen kuka voittaa. (Spörri ym. 2012.) Vaikka 

alppihiihdon biomekaniikka on vuosien saatossa kehittynyt, on biomekaanisia vaikutuksia 

suoritukseen vaikuttaviin parametreihin silti tutkittu kohtuullisen vähän ja useat optimaaliseen 

suoritukseen vaikuttavat asiat ovat jääneet vähäiselle huomiolle (Supej & Holmberg 2019). 

Myös iso osa alppihiihdon biomekaniikasta tehdyistä tutkimuksista on tehty 1980-luvulla, 

jolloin sukset, siteet, radat ja rinteiden kunto sekä pinta olivat hyvin erilaiset kuin tänä päivä-

nä (Hebert-Losier ym. 2014). 

Viime vuosien aikana tapahtunut teknologian kehittyminen on helpottanut suoritusten analy-

sointia ja lisännyt tietämystä eri lajien teknisistä muuttujista. Esimerkiksi alppihiihdossa tek-

nologia on mahdollistanut entistä yksityiskohtaisemman kinemaattisten ja kineettisten muut-

tujien tarkastelun. Useat lajit, kuten myös alppihiihto, ovat ammattimaistuneet vuosien saatos-

sa, mikä vuorostaan on johtanut myös kilpailun kovenemiseen. Kilpailuja ei enää voiteta pel-

kästään valmentajien ja kokemusasiantuntijoiden avulla, vaan apuja on haettu tieteellisistä 

tutkimuksista ja teknologiasta. (Meyer 2012.) 

 

Teknologiasta on haettu ratkaisuja alppihiihdon analysointiin muun muassa painepohjallisten, 

voimalevyantureiden, paikannusjärjestelmien kuten GPS:n ja IMU:n sekä videoanalyysien 

avulla. Painepohjallisia ja voimalevyantureita on käytetty alppihiihdossa käännöksen aikaisten 

reaktiovoimien eli paineiden mittaamisessa. Niiden avulla pystytään selvittämään muun mu-

assa puolieroja, paineen jakautumista ja siitä johtuvia seurauksia sekä paineen vaikutuksia 

muihin muuttujiin, kuten linjaan tai vauhtiin. Suurin hyöty tästä menetelmästä on se, että pys-

tytään kvantitatiivisesti määrittämään voiman suuruus sekä vaikutusaika. Reaktiovoimien 

mittaaminen vaatii vähemmän laitteistoja ja analysointiaikaa kuin esimerkiksi videoanalyysi. 
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(Vaverka ym. 2012.) Paikannusjärjestelmiä on käytetty alppihiihdon tutkimuksissa suhteelli-

sen paljon niiden helppokäyttöisyyden takia (Gilgien ym. 2013; Gilgien ym. 2014B; Reid ym. 

2009; Supej ym. 2008; Supej 2010; Supej ym. 2020). Paikannuksen avulla pystytään lisäksi 

analysoimaan laskulinjoja, nopeutta, tehonhukkaa ja havaitsemaan kohdat, joissa esimerkiksi 

vauhti on hidastunut huomattavasti (Supej ym. 2020). 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ulkojalan voimantuoton yhteyksiä käännöksen aikaiseen 

laskunopeuteen sekä tutkia, onko käännöksen aikana tuotetuilla voimilla yhteyttä käännöksen 

liikerataan. Lisäksi tutkitaan, onko painekeskipisteellä vaikutusta käännöksen linjaan ja vauh-

tiin. Tutkimuksessa mitataan laskijoilta käännöksen aikaisia reaktiovoimia painepohjallisten 

avulla sekä käännökseen käytetty matka, aika ja nopeus tarkkuus-GPS:n avulla. Lisäksi laskut 

videoidaan. Tulokset voivat tarjota uutta käytännön tietoa valmennukseen ja ymmärrystä ul-

kojalan voimantuotosta ja sen yhteydestä laskunopeuteen ja liikerataan. Reaktiovoimien mit-

taamista voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi loukkaantumisten ennaltaehkäisemisessä, vä-

lineiden kehittämisessä sekä lajitekniikan parantamisessa. 

 



 

 

 

3 

2 ALPPIHIIHTO 

Alppihiihto on ollut olympialaji ensimmäisistä talviolympialaisista 1936 lähtien. Nykyisin 

alppihiihdossa kilpaillaan neljässä päälajissa: pujottelussa (SL), suurpujottelussa (GS), super-

suurpujottelussa eli super-G:ssä (SG) sekä syöksyssä (DH). Lisäksi alppihiihdossa kilpaillaan 

alppiyhdistetyssä (syöksy + pujottelu) (AC), paripujottelussa (PSL) sekä uusimpana myös 

parisuurpujottelussa (PGS). Lajit voidaan jakaa tekniikka- (pujottelu ja suurpujottelu) ja vauh-

tilajeihin (super-G ja syöksy). Lajit eroavat toisistaan portinvälien (kääntösäteen), rinteen ja 

rinteen pinnan muotojen, vauhdin, radan pituuden sekä käytettävien välineiden perusteella. 

(Supej & Holmberg 2019.) Edellä mainitut muuttujat on määritetty FIS:n (Kansainvälinen 

hiihtoliitto) säännöissä (FIS 2020a).  

 

Alppihiihto on teknisesti vaativa laji, joka vaatii monen asian huomioon ottamista, kuten esi-

merkiksi tehonhukan, ilmanvastuksen (aerodynaamisuus) ja välineiden sekä lumen välistä 

kitkan minimoimista, laskulinjan, -strategian ja reaktiovoimien optimoimista. Useat eri tekno-

logian sovellukset mahdollistavat nykyisin laskutekniikan kehityksen ja analysoinnin. Radan 

väliaikapisteiden ja videoanalyysien sekä GPS:n avulla pystytään analysoimaan muun muassa 

laskulinjan, massakeskipisteen ja vauhdin välisiä yhteyksiä. Painepohjallisten tai voimalevy-

antureiden avulla voidaan puolestaan tarkastella reaktiovoimia. (Supej & Holmberg 2019.) 

Seuraavissa alaluvuissa määritellään suurpujottelun erityispiirteet sekä kuvaillaan suorituk-

seen vaikuttavien välineiden, eli suksien geometriaa. 

2.1 Suurpujottelu 

Suurpujottelu on yksi alppihiihdon tekniikkalajeista. Tekniikkalajeissa kierroksia, eli laskuja 

on kaksi. FIS-sääntöjen (2020a) mukaan suurpujotteluradalla käännöksiä on 11–15 % rinteen 

vertikaalisesta pudotuksesta (250–450 m), jolloin käännöksiä radalla on noin 30–50 kpl. Por-

tinväli on 24–30 metriä ja poikkeama, eli porttien etäisyys sivuttaissuunnassa, 8–12 metriä. 

(FIS 2020a.) Suurpujottelussa yhden laskun kesto on noin 70–90 sekuntia. Nopeudet ovat 

suurpujottelussa jopa 80 km/h (Supej & Holmberg 2019). 
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2.2 Välineet 

Alppihiihdossa kisoissa käytettävät välineet ovat tarkoin määritetty FIS:n (2020b) säännöissä. 

Kuvassa 1 on esitetty suksen geometria. FIS:n sääntöjen mukaan naisten suurpujottelusuksen 

minimipituus on 188 cm ja miesten 193 cm. Poikkeuksena 183 cm naisilla ja 188 cm miehillä 

maan mestaruuskisoissa (NC), nuorten olympialaisissa (YOG) ja FIS-kisoissa. Suurpujottelu-

suksen minimi kääntösäde on 30 m sekä miehillä että naisilla. Suksen vyötärön (keskikohdan) 

leveys saa olla enintään 65 mm, kärki enintään 103 mm sekä kärjen korkeus vähintään 50 mm 

ja kannan korkeus enintään 10 mm. Monon pohjan paksuus saa olla enintään 43 mm ja suk-

sen, platen (sukseen kiinnitettävä levy, johon siteet kiinnitetään) sekä siteiden korkeus yhteen-

sä enintään 50 mm. (FIS 2020b.) 

 
KUVA 1. Suksen geometria (mukailtu Glenne ym. 1997). 
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Suksen geometria vaikuttaa suuresti käännökseen. Nykyaikanen suksi on leveydeltään 

erilainen kärjestä, keskeltä ja kannasta. Suksen kapein kohta, vyötärö, on suksen keskellä. 

Suksen leikkaus voidaan laskea suksen leveyksien ja pituuden perusteella. Leikkaus määrittää 

sen, kuinka paljon suksi taipuu, kun se laitetaan kantilleen ja sitä paineistettaessa ja siten 

myös suksen kääntösäteen (radius, R). (Tutz 2003.) Suksea kovaa paineistettaessa voi 

käännöksen kääntösäde olla kuitenkin pienempi kuin mitä suksen leikkauksen mukainen 

kääntösäde. Suksen leikkauksen mukainen kääntösäde voidaan laskea FIS:n (2020b) mukaan 

kaavalla R = !!"#
"###(%$"&%%"'"	%&)

, Kuvassa 2 on esitetty suksen kääntösäteeseen vaikuttavat 

mitat. bM = suksen vyötärön kapein kohta millimetreissä, l1 = bM ja suksen kannan välinen 

etäisyys, l2 = bM ja suksen kärjen välinen etäisyys, bHR = suksen (pohjan) leveys 0,9 x l1 

kohdasta bM ja bVR = suksen (pohjan) leveys 0,8 x l2 kohdasta bM. Jolloin lkR on 0.9 l1+0.8 l2 

eli bHR ja bVR välinen etäisyys. Kaikki mitat ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella, 

kääntösäde R ilmoitetaan metreissä.  

 

 
KUVA 2. Suksen kääntösäteeseen vaikuttavat mitat. (Mukailtu FIS 2020b)  
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3 KÄÄNNÖKSEN BIOMEKAANIIKKA 

Laskijaan ja laskijan nopeuteen vaikuttavia voimia ovat painovoima, reaktiovoima, keskipa-

koisvoima, kitka suksen pituus- ja poikittaissuunnassa, ilmanvastus, rinteen jyrkkyys sekä 

liikemäärä ja -energia. Käännöksessä laskijaan vaikuttaa jatkuvuus eli keskipakoisvoima. Kun 

suksia halutaan kääntää, eli muuttaa suuntaa, tarvitaan tarpeeksi suuri vastakkainen voima, 

jota kutsutaan reaktiovoimaksi. Keskipakoisvoima ja reaktiovoima ovat siis vastavoimia toi-

silleen. Keskipakoisvoima suuntautuu käännöksen keskipisteestä poispäin ja reaktiovoima 

vuorostaan kohti käännöksen keskipistettä. Jotta sukset saadaan kääntymään, on laskijan 

suunnattava voimaa sivuille, kohti käännöksen keskipistettä. Mikäli voimaa ei käytetä kään-

nöksen loppuun asti, jatkuu liike jatkuvuuden laista johtuen suoraan linjaa (tangentin suun-

nassa). Reaktiovoima luodaan käytännössä painamalla kantillaan olevia suksia lumen pintaa 

vasten, jolloin syntyy vastavoima pinnan eli lumen vastuksesta. Reaktiovoiman ansiosta laski-

jan liikeradasta muodostuu kaareva. (Peltonen 2010.) Seuraavissa alaluvuissa käsitellään pää-

asiassa käännökseen, mutta myös laskuun kokonaisuudessaan vaikuttavia biomekaanisia pa-

rametreja.  

3.1 Käännöksen kinematiikka ja kinetiikka 

Käännöstä voidaan tarkastella kinemaattisesti sekä kineettisesti. Kinematiikka tut-

kii liikettä geometrisesti, mutta ei välitä liikkeen syistä. Kinetiikka tutkii vuorostaan systee-

miin vaikuttavien voimien ja niiden aiheuttamien liikkeiden välisiä syitä ja suhteita. (Dusto 

2020.) Alppihiihdossa kinemaattisia muuttujia ovat muun muassa linja ja vauhti ja kineettisiä 

muuttujia reaktiovoimat, tehonhukka, ilmanvastus ja kitka (Meyer 2012). 

 

Alppihiihdossa kinemaattisia muuttujia, kuten vauhtia ja linjaa, voidaan mitata ja tutkia esi-

merkiksi 2D- tai 3D-liikeanalyysin (videoanalyysin), GPS:n (global positioning system, maa-

ilmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä), goniometrin, kiihtyvyysanturin tai IMU:n (inertial 

measurement unit, inertiaalimittausyksikkö) avulla. IMU sisältää kiihtyvyysanturin lisäksi 

gyroskoopin ja magnetometrin ja näiden ominaisuuksien avulla voidaan tarkastella kiihtyvyy-

den lisäksi esimerkiksi kulmanopeutta ja kappaleen suuntaa. (Kaneda ym. 2020.) Kineettisiä 
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muuttujia voidaan vastaavasti tarkastella esimerkiksi voimalevyantureiden tai painepohjallis-

ten avulla (Meyer 2012). 

3.1.1 Linja ja vauhti 

Käännöksen jakaminen eri vaiheisiin. Käännös voidaan jakaa tutkimusten mukaan kahteen 

(Vaverka ym. 2012), kolmeen (Spörri ym. 2012; Supej 2020) tai neljään (Supej ym. 2015) 

vaiheeseen. Käännöksen vaiheet voidaan määrittää laskijan massakeskipisteen muutosten 

avulla esimerkiksi IMU:lla, GPS:llä tai puhtaasti videoanalyysin perusteella. Laskijan massa-

keskipisteen linja voidaan laskea Clauserin ym. (1969) alppihiihdon välineet huomioivan 

massakeskipisteen mallin perusteella. Kaikissa jaotteluissa on määritelty käännöksen aloitus 

ja itse käännös, eli kun massakeskipisteen tai painovoiman piste siirtyy ja leikkaa laskulinjan. 

Yksinkertaisimmillaan käännös voidaan siis jakaa kahteen osaan, jolloin käännöksen aloitus 

määritetään olevan kaikki liikkeet, jotka tapahtuvat ennen itse käännöstä ja jolloin laskijan 

massakeskipiste liikkuu suorassa linjassa. Itse käännös voidaan vuorostaan määrittää massa-

keskipisteen linjan poiketessa suorasta linjasta eli muuttuen kaareutuvaksi ja leikaten laskulin-

jan (kuva 3) (Vaverka ym. 2012.) Kuvassa 3 nähdään massakeskipisteen linjan ja laskulinjan 

risteäminen. 
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KUVA 3. Laskulinja ja massakeskipisteen linja sekä käännöksen vaiheet (Mukailtu Supej ym. 

2015). 

 

Yleisimmin tutkimuksissa on kuitenkin käytetty käännöksen jakamista kolmeen osaan (Spörri 

ym. 2012; Supej 2020) (kuva 4). Näissä käännöksen aloitus (a) ja lopetus (e) määräytyvät 

massakeskipisteen linjan ja laskulinjan risteytyessä. Käännöksen välivaiheet (e, c, d) määräy-

tyivät puolestaan massakeskipisteen huomattavan suunnanmuutoksen (COM kääntösäde < 30 

m) (b). Käännöksen välivaiheet määräytyvät puolestaan massakeskipisteen ohittaessa portin 

(c) ja massakeskipisteen huomattavan suunnanmuutoksen lopetuksen (d) avulla. Näiden 

käännöksen vaiheiden avulla pystytään vuorostaan jakamaan käännös kolmeen osaan: a – b 

käännöksen), b – d massakeskipisteen suunnan muutos ja d – e käännöksen lopetus. Käännök-

sen kolme osaa voidaan vielä jakaa osaan ennen porttia a – c ja portin jälkeen c – e. (Spörri 

ym. 2012.) Kuvassa 4 on esitetty käännöksen eri vaiheet.  
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KUVA 4. Käännöksen eri vaiheet (Mukailtu Spörri ym. 2012; Supej ym. 2020).  

 

Käännös voidaan jakaa myös neljään vaiheeseen, jolloin itse käännös eli massakeskipisteen 

suunnan muutos on jaettu kahteen: ennen porttia (S1) ja portin jälkeen tapahtuvaan osaan (S2) 

(Supej ym. 2015). Ilman massakeskipisteen määrittämistä voidaan käännös jakaa suksien liik-

keiden mukaan videoanalyysin perusteella joko kolmeen tai neljään vaiheeseen. Käännöksen 

aloitus (I) määräytyy tällöin ulkosuksen kantinvaihdoksella, eli kun ulkosuksi kääntyy sisä-

kantilta ulkokantille. Itse käännös (S1 ja S2) määräytyy suksien kulman suurentuessa, kunnes 

lantio ja polvet saavuttavat maksimikulmat. Tämäkin voidaan jakaa kahteen osaan: ennen 

porttia tapahtuvaan (1) sekä portin jälkeiseen osaan (2). Käännöksen lopetuksen (C) määrite-

tään olevan kaikki liikkeet itse käännöksen jälkeen ja suksien palautuessa takaisin pohjalleen. 

(Falda-Buscaiot ym. 2015.) 
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Linja ja vauhti. Lyhyin linja ei aina ole nopein, sillä mitä lyhyempi linja eli käytännössä tiu-

kempi käännös, sitä suurempi on tehonhukka (Supej ym. 2011). Tätä ilmiötä on tarkastellut 

muun muassa Spörri ym. (2012). Spörrin ym. (2012) tutkimuksessa massakeskipisteen linja 

erosi nopeimman ja hitaimman käännöksen osalta käännöksen aloituksen osalta 1,60 m ja 

käännöksen lopetuksen osalta 1,98 m. Nopeimmassa käännöksessä massakeskipisteen linja oli 

x-tasossa korkeammalla kuin hitaimmassa käännöksessä (kuva 5). Nopein käännös alkoi 0,39 

m leveämmältä suhteessa porttiin (∆ya) ja loppui 0,94 m kapeammalle (∆ye). Nopeimmassa 

käännöksessä käännöksen aloitus oli 2,5 % pidempi, massakeskipisteen suunnan muutos 1,2 

% pidempi ja käännöksen lopetus 3,7 % lyhyempi kuin hitaimmassa käännöksessä. Lisäksi 

ennen porttia oleva osa käännöksestä (kuva 5) oli 8 % pidempi kuin hitaimmassa käännökses-

sä. (Spörri ym. 2012.) 

 

 
 

KUVA 5. Massakeskipisteen linjan vertailu. Mustalla merkattu linja nopein ja katkoviivoilla 

merkitty linja hitain (Mukailtu Spörri ym. 2012). 
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3.1.2 Reaktiovoimat 

Reaktiovoimat ovat alppihiihdossa hyvin yleisesti mitattuja muuttujia. Reaktiovoimat ovat 

suurimpia suurpujottelussa ja ne voivat olla jopa yli viisi kertaa suurempia kuin laskijan ja 

välineiden yhteispaino (Gilgien ym. 2014a). Suurimmat reaktiovoimat saavutetaan itse kään-

nöksen alkuvaiheessa eli massakeskipisteen suunnan muutoksessa (S1) ja pienimmät puoles-

taan käännöksen loppuvaiheessa painonsiirron tapahtuessa, jolloin reaktiovoimat voivat olla 

jopa 0 N, mikäli laskijan lumikontakti katoaa (Supej ym. 2002; Vaverka ym. 2012). Reaktio-

voimien jakautuminen käännöksen eri vaiheisiin näyttäisi olevan samankaltainen sekä parhail-

la että huonommin pärjäävillä eliitti- ja ammattilaskijoilla (Supej ym. 2011).   Reaktiovoimien 

ajoituksella voi silti olla suuri vaikutus laskijan suoritukseen (Supej & Holmberg 2019). Myös 

reaktiovoimien jakautuminen laskijan eri jaloille ja painekeskipisteen sijainti voivat vaikuttaa 

laskijan suoritukseen. Suuremmat ulkojalan tuottamat reaktiovoimat ennustavat myös suu-

rempaa kokonaisvoimaa ja siten myös mahdollisesti suurempia nopeuksia. (Cross 2020.) 

 

Reaktiovoimien laskeminen. Alppihiihdossa reaktiovoimia tarkasteltaessa voidaan nojautua 

Newtonin III lakiin, eli voiman ja vastavoiman lakiin. Laskijasta kohdistuu maahan FG = mg 

mukainen voima FG tai Fg, eli painovoima eli paino, jossa massa m on laskijan kehon massan 

ja välineiden yhteismassa ja maan vetovoima g = 9,81 m/s2. Laskijaan kohdistuvia vastavoi-

mia ovat ilmanvastus FD, suksien pohjaan kohdistuva kitka FF sekä reaktiovoima FR. Kuvassa 

6 on esitetty maahan kohdistuvat voimat käännöksen aikana. (Reid 2010; Vaverka ym. 2012.) 
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KUVA 6. Laskijaan vaikuttavat voimat käännöksen aikana (Mukailtu Reid 2010). FR, reaction 

force, reaktiovoima; FD, air drag force, ilmanvastus; FG, gravitational force, painovoima. Li-

säksi suksien pohjaan kohdistuu FF, frictional force, kitka. PCOM, center of mass, massakeski-

piste. 

 

Käännöksen aikana laskijaan vaikuttaa yllä mainittujen lisäksi keskipaikoisvoima FC. Keski-

pakoisvoiman suuruuteen vaikuttaa laskijan ja välineiden yhteismassa m, liikkeen eli tässä 

tapauksessa käännöksen nopeus V ja käännöksen kääntösäde r. Näiden muuttujien avulla voi-

daan laskea laskijaan kohdistuva keskipakoisvoima FC kaavan FC=
*'
+ x

,#
-   mukaan. Keskipa-

koisvoima vaikuttaa käännöksen keskipisteestä suorassa linjassa ulospäin (kuva 7). Keskipa-

koisvoima vaikuttaa samanaikaisesti myös niin sanottuun lateraalivoimaan LLA, joka vaikuttaa 

myös suorassa linjassa ulospäin, mutta vastakkaisessa suunnassa. Lateraalivoiman suuruus 

riippuu painovoimasta Fg, rinteen jyrkkyydestä eli kulmasta α sekä lateraalivoiman FLA poik-

keamasta suhteessa painovoimaan. Tämä lateraalivoiman poikkeama suhteessa painovoimaan 

voidaan ilmaista Fgsin(α) avulla, joka puolestaan ilmaistaan kulmalla β. Tästä saadaan lateraa-

livoiman resultantti FTL, joka saadaan summaamalla keskipakoisvoima ja lateraalivoima 

FTL=FC±FLA. Plus-miinusmerkki mahdollistaa lateraalivoiman vähennyksen keskipakoisvoi-

masta käännöksen ylemmässä vaiheessa (yläpuolisko) ja lisäämisen käännöksen alemmassa 

vaiheessa (alapuolisko) (kuva 7). Lisäämällä muut muuttujat kaavaan saadaan laskettua late-

raalivoiman resultantin suuruus FTL=
*'
+ x

,#
- ±Fgxsin(α)xcos(β). Laskijaan vaikuttava reaktio-
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voima R saadaan lopulta laskettua vektorisumman avulla, johon vaikuttavat painovoima Fg 

cos(α) ja lateraalivoiman resultantti FTL: 

R=!"*'+ #
,#
- ± %+#&'((*)#,-&(.)/

"
+ 1%+#,-&(*)2

"
. (Vaverka ym. 2012.) Kuvassa 7 on 

esitetty käännöksessä sivuttaissuuntaisesti vaikuttavat voimat. 

 

 
KUVA 7. Käännöksessä sivuttaissuuntaisesti vaikuttavat voimat (Mukailtu Vaverka ym. 

2012). FLA, lateral force, lateraalivoima; FC, centrifugal force, keskipakoisvoima; Fg, gravita-

tional force, painovoima; fall line, oikolinja; contour line, vaakalinja. 
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Reaktiovoimien mittaaminen. Reaktiovoimia voidaan mitata esimerkiksi suksien siteisiin kiin-

nitettävien voimalevyantureiden tai painepohjallisten avulla. Esimerkiksi Vaverkan ym. 

(2012) tutkimuksessa käytettiin suksien siteisiin kiinnitettyjä voimalevyantureita, jotka mitta-

sivat reaktiovoimia mediolateraalisessa, anteroposteriorisessa ja sukseen nähden kohtisuoras-

sa suunnassa. Voimalevyantureiden avulla mitattava reaktiovoima perustuu aikaintervallien 

Fz(t) ja maksimivoiman määrittämiseen. Voiman keskiarvon FA laskeminen voimaimpulsseis-

ta ja käännöksen keston määrittäminen vähentää tärähtelystä johtuvia mittausvirheitä. (Vaver-

ka ym. 2012.)  

 

Painekeskipiste. Painekesipiste (CoP, center of pressure) on tuotetun voiman eli paineen kes-

kipiste. Painekeskipistettä voidaan mitata painepohjallisten tai voimalevyantureiden avulla. 

Alueet, joilta paineita mitataan, voidaan jakaa anatomisesti tai alueittain osiin (kärki-, keski- 

ja takaosa) (kuva 8). Painekeskipisteeseen alppihiihdossa vaikuttavat muun muassa rinteen 

jyrkkyys, käännöksen vaihe, laskijan taitotaso sekä laskutapa (leikkaava vs. luisuva käännös, 

käännöksen pituus/tiukkuus) (Falda-Buscaiot ym. 2017; Nakazato ym. 2011.)  

 

 

KUVA 8. Jalkapohjan alueet. 

Paine jakautuu laskun aikana molemmille jaloille eri tavalla riippuen käännöksen vaiheesta. 

Esimerkiksi Falda-Buscaiotin ym. (2017) tutkimuksessa paineen jakautuminen käännöksen 

alussa oli yhtä suuri eli 50 % molemmilla jaloilla, kun taas itse käännöksessä ja käännöksen 

lopetuksessa paineen jakautuminen oli 75 % ulkojalalla ja 25 % sisäjalalla. Suurimmat paineet 

olivat siis ulkojalalla. Suuren paineen tuottaminen yhdelle sukselle (eli ulkojalalle) on perus-
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edellytys, mikäli suksi halutaan saada taipumaan ja kääntymään tiukemmin kuin mitä suksen 

osoittama kääntösäde osoittaa (Falda-Buscaiot ym. 2017). Tämä merkitsee sitä, että molem-

milla jaloilla on oma roolinsa käännöksessä: sekä sisä- että ulkojalka vastaavat laskun vakau-

desta ja tasapainosta, vaikkakin ulkojalalla on aktiivinen rooli sillä se vastaa myös käännök-

sen lopetuksesta. Jotta lasku olisi vakaata, on laskijan pystyttävä kontrolloimaan sekä ulkoisia 

voimia että sitä vääntöä, joka syntyy laskun aikana. Laskija voi tarvita myös suurempaa pai-

netta sisäsukselle voidakseen kontrolloida tasapainoaan käännöksen aikana. Tästä johtuen 

laskijan tulisi nojata jopa liikaa käännöksen sisäpuolelle, mikäli hän hakee suurta painetta 

sisäsukselle. Tällöin laskijan olisi kuitenkin mahdotonta ylläpitää samanaikaisesti sekä suurta 

ulkoisesti tuotettua painetta sisäjalalla että tähän tarvittavaa tasapainoa. Edellä mainittujen 

vakautta edellyttävien syiden takia, voi laskija tuottaa suurta painetta ainoastaan ulkosuksella.  

(Falda-Buscaiot ym. 2017.) 

 

Jalan sivuttaissuunnassa (mediaali-lateraali) paine jakautuu yleensä 40/60 %, jolloin paine on 

vahvemmin ulkojalan ulommalla puolella (lateraali) (Falda-Buscaiot ym. 2017; Nakazato ym. 

2011). Monoissa on ainoastaan noin 1° liikkumavara plantaarifleksio-dorsaalifleksio-akselilla, 

mikä vaikuttaa suuresti painekeskipisteen sivuttaissuuntaiseen liikkeeseen (Petrone ym. 

2013). 

 

Painekeskipisteen on havaittu liikkuvan edestä taaksepäin (päkiältä kantapäälle) itse käännök-

sen alkuun asti (S1) (Falda-Buscaiot ym. 2017; Nakazato ym. 2011; Keränen ym. 2010). Pai-

nekeskipisteen liikkeeseen vaikuttaa muun muassa rinteen jyrkkyys. Nakazaton ym. (2011) 

tutkimuksessa painekeskipiste liikkui eteen-taakse-suunnassa (anterior-posterior) jyrkällä 

271,7 mm ja loivalla 195,5 mm. Suurempi liike viittaa suurempaan tarpeeseen hallita tasapai-

noa (Falda-Buscaiot ym. 2017). Rinteen ollessa jyrkkä, vaatii se suurempaa painetta päkiälle 

käännöksen aloituksessa, jotta käännös saataisiin alkamaan nopeasti. Loivassa rinteessä paine 

jakautuu jalan alla tasaisemmin, joka johtuu yleensä siitä, että laskija keskittyy loivalla 

enemmän liu’uttamaan suksea. Jalan keskiosaan kohdistuva paine on kuitenkin usein hyvin 

pientä ja tasaista johtuen jalkaholvista. (Falda-Buscaiot ym. 2017.) 
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Käännöksen aloituksessa (I) paine on kuitenkin vahvasti päkiällä, mikä johtuu säären ja koko 

kehon nojauksesta eteenpäin monon etuläppää vasten, joka on tarpeellista, jotta suksi taipuu ja 

jotta käännös saataisiin aikaan (Keränen ym. 2010). Lamontagnen ym. (2001) tutkimuksessa 

suurimmat paineet (alueelle keskiarvoistettuna 16 N/cm2) havaittiin puolestaan kantapään 

kohdalla suurpujottelussa sekä pujottelussa. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu taitavampien 

sekä korkeammin rankattujen laskijoiden pystyvän tuottamaan paremmin painetta jalan etu-

osaan päkiälle (Keränen ym. 2010).  

3.1.3 Tehonhukka, ilmanvastus ja kitka 

Tehonhukka. Hyvä käännös syntyy usein silloin, kun potentiaalienergiaa (kitkan ja ilmanvas-

tuksen minimoiminen yhdistettynä optimaaliseen laskulinjaan) on pystytty käyttämään tehok-

kaasti, eli tehonhukka on pieni. Erityisen tärkeää se on loivissa kohdissa. Mitä tiukempi tai 

lyhyempi käännös sen suurempi on tehonhukka, eli lyhyt linja ei siis aina ole nopein. Ly-

hyimmän linjan löytämisen sijaan tulisi ennemmin keskittyä ajoitukseen. (Cross 2020; Spörri 

ym. 2010; Supej ym. 2011.) Suurin osa tehonhukasta tapahtuu itse käännöksen aikana ja vähi-

ten käännöksen aloituksessa. Eli mitä pidempi käännös on, sitä pienempi on tehonhukka. Tiu-

kat ja lyhyet käännökset vaativat usein suksen luisuttamista (käännös ei ole täysin leikkaava), 

jolloin tehonhukka on suurta. (Supej & Holmberg 2019.) Myös suurempi nopeus ja pienempi 

kääntösäde yhdistettynä vaikuttavat reaktiovoimiin sekä tehonhukkaan. (Cross 2020). Reidin 

(2010) tutkimuksessa todettiin käännöksen keston ja reaktiovoimien olevan vahvasti yhtey-

dessä 10 m käännöksissä, mutta ei enää, kun käännöstä pidennettiin 13 metriin. Eli tiukoissa 

käännöksissä reaktiovoimat ovat suuria, mutta niin myös tehonhukka, jolloin käännöksen kes-

to on itsessään pidempi, eli käännös on hitaampi. Tehonhukka (EDISS) voidaan laskea mekaa-

nisen energian avulla: ME = PE + KE = mgh + ."mv
2, jossa ME on mekaaninen energia, PE 

potentiaalienergia, KE kineettinen energia, m massa, g maan vetovoima = 9,81 m/s2, h kor-

keus ja v nopeus, jolloin EDISS = ∆012∆3 (Reid ym. 2009). 
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Ilmanvastus. Ilmanvastusta pyritään minimoimaan aerodynaamisen asennon, sekä vaatetuksen 

ja varusteiden avulla. Varusteiden ilmanläpäisevyys on kuitenkin tarkoin määritelty FIS:n 

(2020a) säännöissä. Syöksylaskussa ilmanvastus voi ratkaista jopa 50 % nopeimman ja hi-

taimman laskijan välisestä aikaerosta. Suurpujottelussa vastaava prosentti on noin 15 %. (Su-

pej & Holmberg 2019.) Ilmanvastuksen aiheuttaman tehonhukan ei ole kuitenkaan todettu 

selittävän aikaeroja suurpujottelussa (Supej ym. 2013). 

 

Kitka. Jään ja lumen hyvä luistopinta perustuu ohuen sulamisvesikalvon muodostumiseen 

esimerkiksi suksenpohjan ja pinnan väliin. Sulamisvesikalvo aiheutuu kitkan muodostamasta 

lämmöstä ja lumen ja jään sulamisesta. Kalvo toimii luistovoiteena, jolloin kitkakerroin voi 

olla jopa 0,01. Todella kovalla pakkassäällä kitkan aiheuttama lämpötilan nousu ei riitä sulat-

tamaan lunta ja jäätä, jolloin luisto on huono. Kovat lumikiteet muodostavat hiekan kaltaisen 

alustan, jolloin kitkakerroin voi olla jopa 0,3. Samankaltainen ilmiö voi tapahtua todella kos-

tealla säällä. Silloin vettä on pintojen välissä niin paljon, että pintojen väliin muodostuu imu-

kuppimainen ilmiö, jolloin luisto on myös huono. (Theile ym. 2009.) Suksen ja lumen välistä 

kitkaa pyritään vähentämään voitelulla, suksen pohjan kuvioinnilla ja laskemalla mahdolli-

simman leikkaavasti. Pujottelussa sekä suurpujottelussa kitka on yksi suurimmista tehonhu-

kan syistä ja vaikuttaa laskuun enemmän kuin esimerkiksi ilmanvastus. (Supej & Holmberg 

2019.) 

3.2 Lihasaktivaatio 

Laskun aikana käytetään useaa eri lihastyötapaa: eksentristä, konsentrista ja isometristä. Li-

hastyötä tehdään painovoimaa ja keskipakoisvoimaa vastaan, kun laskija suorittaa liikkeitä 

saadakseen sukset muuttamaan suuntaa ja kontrolloidakseen vauhtia. Alppihiihdossa eksentri-

sen lihastyötavan dominointi perustuu suurimmaksi osaksi fysiikan lakeihin. Käännöksessä 

lihastyötä (reaktiovoimat) tehdään vastavoimaa, eli keskipakoisvoimaa, vastaan, jolloin lihas-

työ on suurimmaksi osaksi jarruttavaa eli eksentristä. Esimerkiksi laskiessaan laskija kerryttää 

vauhtia ja kineettistä energiaa, joka kohdistaa painetta erityisesti esimerkiksi polven ojentajiin 

(etureiden lihakset), jolloin laskija joutuu tekemään vastustavaa eli eksentristä työtä. (Kröll 

2015.) Eksentrisessä lihastyössä saavutetaan suurempia voimia kuin isometrisessä ja konsent-

risessa lihastyössä (Enoka 2015).  
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Alppihiihdossa vauhdin ja voimien seurauksena myös iskut ovat suuria ja vaativat iskun-

vaimennusta, joka vaikuttaa myös käytettyyn lihastyötapaan. Käännöksen alussa lihastyötapa 

on eksentristä, käännöksen keskivaiheilla isometristä ja käännöksen loppua kohden lihastyö-

tapa muuttuu konsentriseksi. (Kröll ym. 2015; Ropret 2017.) Suurimmaksi osaksi ajasta lihas-

työtapa on kuitenkin eksentristä. Ropretin (2017) mukaan pujottelussa eksentrisen lihastyöta-

van osuus koko käännöksestä oli pujottelussa 84,5 % ja suurpujottelussa 88,2 %. Alham-

moudin ym. (2020) tutkimuksen mukaan käännöksen aikana suora reisilihas (m. rectus femo-

ris) ei pitene eikä lyhene, ulompi reisilihas (m. vastus lateralis) pitenee käännöksen alussa 

(eksentrisessä vaihe) ja lyhenee kantinvaihdossa (konsentrinen vaihe). Suurin osa käännöksen 

aikana nelipäisen reisilihaksen (m. quadriceps femoris) tekemästä lihastyöstä on myös Al-

hammoudin ym. (2020) mukaan eksentristä. 
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4 PAINEANTURIJÄRJESTELMÄT 

Paineanturijärjestelmä on yhteisnimitys painetta (tässä reaktiovoimia) mittaaville järjestelmil-

le, kuten painepohjallisille ja voimalevyantureille. Reaktiovoimien mittaamisen avulla saa-

daan paljon informaatiota, jota voidaan hyödyntää loukkaantumisten ennaltaehkäisemisessä, 

uusien välineiden kehittämisessä ja tekniikan parantamisessa. Seuraavissa alaluvuissa on esi-

telty paineanturijärjestelmien kehitys ja käyttö alppihiihdossa. 

4.1 Paineanturijärjestelmien kehitys 

Ensimmäiset voimalevyanturit kehitettiin alppihiihtoon, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää 

polvivammojen syntymekanismeja ja jotta siteiden turvallisuutta pystyttiin kehittämään. En-

simmäiset voimalevyanturit painoivat useita kiloja ja lisäksi laskija joutui käyttämään reppua 

(n. 6 kg) kantaakseen langatonta lähetintä. Voimalevyanturit kiinnitettiin suksiin, jolloin 

omien suksien käyttö ei ollut mahdollista. (Meyer 2012.) 

 

Nykyisin tutkimuksissa käytetään useimmiten painepohjallisia (Moticon, Pedar yms.), jotka 

ovat huomattavasti helppokäyttöisempiä. Pohjalliset sopivat muun muassa mitattavan omiin 

kenkiin tai monoihin, eivätkä paina juurikaan normaaleja pohjallisia enempää (Moticon 

2020). Pohjalliset ovat myös täysin langattomat (wifi, bluetooth) ja tiedonsiirto huomattavasti 

helpompaa. Paineanturijärjestelmien kehitys on näin mahdollistanut reaktiovoimien mittaami-

sen kilpailunomaisissa olosuhteissa. 

4.2 Paineanturijärjestelmien käyttö alppihiihdossa 

Voimalevyantureiden ja painepohjallisten avulla pystytään selvittämään muun muassa reak-

tiovoimia ja siitä johtuvia seurauksia sekä puolieroja. Suurin hyöty tästä menetelmästä on se, 

että pystytään kvantitatiivisesti määrittämään voiman suuruus ja vaikutusaika. Reaktiovoi-

mien mittaaminen vaatii vähemmän laitteistoja ja analysointiaikaa kuin esimerkiksi videoana-

lyysi. (Vaverka ym. 2012.) Voimalevyantureiden huonona puolena on se, että niitä ei voida 
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kiinnittää laskijan omiin suksiin, jolloin suoritus ei ole täysin kilpailunomainen. Uusien pai-

nepohjallisten myötä voidaan reaktiovoimia kuitenkin tarkastella myös kilpailunomaisissa 

olosuhteissa, kun urheilija voi käyttää omia välineitään. (Nazakato ym. 2011; Vaverka ym. 

2012.) 

 

Sekä videoanalyysillä että reaktiovoimien mittaamisella on siis omat hyvät ja huonot puolen-

sa. Videoanalyysin hyvänä puolena on muun muassa se, että laskijan ja suksien asennosta 

saadaan paljon tietoa. Esimerkiksi liikerata, kulma, nopeus, kulmanopeus, kiihtyvyys ja kul-

makiihtyvyys ovat muuttujia, jotka voidaan selvittää videoanalyysin avulla. Videoanalyysin 

avulla saadaan paljon tietoa siitä, miten tekniikkaa voidaan käytännössä kehittää. Muita hyviä 

puolia ovat esimerkiksi, että suorituksen analysointi ja kuvaaminen voidaan toteuttaa oikeissa 

kilpailunomaisissa olosuhteista, jolloin hyöty laskijalle on suuri. Videoanalyysin huonoja 

puolia ovat muun muassa laitteiden suuri määrä (3D-analyysiin vaadittavat kamerat yms.), 

kohtuullisen pitkä analysointiaika (digitointi) sekä puute vaikuttavien voimien tiedoista. (Va-

verka ym. 2012.) Videoanalyysin yhdistämisestä reaktiovoimien mittaamiseen ja tietojen 

synkronoinnista saataisiin luultavammin eniten hyötyä. 

 

Painepohjalliset vs voimalevyanturit. Moticon pohjallisten (kuva 9) luotettavuutta on tutkittu 

muun muassa Stögglin ja Martinerin (2017) sekä Braunin ym. (2015) tutkimuksissa. Molem-

missa tutkimuksissa pohjallisia verrattiin voimalevyantureihin. Koehenkilöt suorittivat tutki-

muksissa hyppyjä, juoksivat juoksumatolla sekä kävelivät. Braunin ym. (2015) tutkimuksessa 

ei havaittu tilastollista eroa voimalevyantureiden ja painepohjallisten välisissä paineiden tai 

reaktiovoimien keskiarvoissa. Sen sijaan Stögglin ja Martinerin (2017) tutkimuksessa Moti-

con painepohjalliset antoivat noin 13–36 % matalampia voimaimpulsseja verrattuna voimale-

vyanturiin (AMTI force plate system). Hitaimmissa liikkeissä ja liikkeissä, joissa voimaa tuo-

tettiin vähemmän, kuten kävelyssä, oli huomattavasti pienempiä eroja voimalevyanturin ja 

pohjallisten välillä. Sekä Stögglin ja Martinerin (2017) että Braunin ym. (2015) tutkimuksessa 

todettiin Moticon painepohjallisten sopivan kliiniseen käyttöön sekä tutkimuskäyttöön, kun 

otetaan huomioon mahdolliset rajoitukset. Myös Falda-Buscaiotin ym. (2017) tutkimuksessa 

todettiin painepohjallisten aliarvioivan reaktiovoimia 21–54 %. Langaton järjestelmä mahdol-

listaa mittaamisen kaikissa olosuhteissa esimerkiksi hiihdossa ja alppihiihdossa. 
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KUVA 9. Moticon painepohjalliset ja pohjallisten antureiden paikat (Mukailtu Moticon 

2020a; Stöggl & Martiner 2017). 

 

Alppihiihdossa voimalevyantureiden ja painepohjallisten (Novel, Pedar) eroja ja hyötyjä on 

tutkinut muun muassa Nakazato ym. (2011). Myös Nakazaton ym. (2011) tutkimuksessa ha-

vaittiin painepohjallisten aliarvioivan reaktiovoimia verrattuna voimalevyantureihin. Reaktio-

voimiin vaikuttivat pohjallisten ja voimalevyantureiden lisäksi käännöksen vaihe, laskijan 

taitotaso, käännöksen muodot (esim. tiukka lyhyt pujottelukäännös vs. pitkä loiva suurpujotte-

lukäännös) sekä rinteen jyrkkyys. Painepohjallisten reaktiovoimien korjaaminen vaatii vielä 

lisää dataa ja jatkotutkimuksia, jotta pohjalliset antaisivat todenmukaisempia arvoja ja olisivat 

luotettavampia. Kuitenkin myös Nakazaton ym. (2011) tutkimuksessa todettiin painepohjallis-

ten sopivan tutkimuskäyttöön. Voimalevyantureita pidetään kuitenkin yhä ns. Golden Stan-

dard-menetelmänä (Hebert-Losier ym. 2014). 
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5 PAIKANNUSJÄRJESTELMÄT 

GNSS (Global Navigation Satellite System, maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestel-

mä) on satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä, johon lukeutuu muun muassa GPS (glo-

bal positioning system, maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä), GLONASS ja Galileo 

(European global navigation satellite systems agency 2020). GPS on yleisesti käytetty mit-

tausmenetelmä alppihiihdossa sen helppouden takia. Verrattuna esimerkiksi 3D-

liikeanalyysiin, GPS:n käytöllä vältytään pitkiltä kalibrointiprosesseilta ja digitoinnilta. GPS:n 

avulla pystytään esimerkiksi arvioimaan laskijan laskulinjan ja massakeskipisteen liikkeen 

muutokset. (Supej ym. 2008.) Seuraavissa alaluvuissa on esitelty paikannusjärjestelmien kehi-

tystä ja käyttöä alppihiihdossa. 

5.1 Paikannusjärjestelmien kehitys 

GNSS-teknologian kehitys on mahdollistanut yhä tarkempia biomekaanisia analyysejä reaa-

liajassa (Gilgien ym. 2013; Supej ym. 2013). Muun muassa tekniikan, suorituskyvyn ja taktii-

kan analysoinnissa pystytään hyödyntämään tarkkojen paikannusjärjestelmien tehokkuutta. 

Sovelluksista on tehty käyttäjäystävällisempiä ja niissä on hyödynnetty tekoälyä (koneoppi-

minen, syväoppiminen) (Supej & Holmberg 2019).  

 

GPS on yksinkertainen menetelmä tutkia ihmisen liikkeitä. Paikannin voidaan asentaa esi-

merkiksi tiettyyn osaan kehoa, jolloin pystytään tutkimaan tietyn kehonosan liikkeitä. On 

olemassa eri taajuuksilla (esim. 1200–1600 MHz) toimivia GPS-laitteistoja. Navigaatio- ja 

siviilikäytössä yleisimmin oleva taajuuskaista L1 pystyy määrittämään sijainnin noin 10 met-

rin tarkkuudella. Yleisimmin puolustusvoimien käytössä oleva L2 pystyy määrittämään si-

jainnin noin 10 cm tarkkuudella. 10 cm tarkkuus ei kuitenkaan useimmiten riitä ihmiskehon 

liikkeitä tarkastellessa. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi DGPS-järjestelmää (differential 

GPS). DGPS-järjestelmässä käytetään L1 ja L2 paikantimien lisäksi toista GPS-paikanninta 

(esimerkiksi portille), jolloin tarkkuudeksi voidaan saada L1 paikantimella 1 m ja L2 paikan-

timella 2 cm. (Gilgien ym. 2014B; Meyer 2012.) Vielä pienempiä eroja voidaan tutkia GNSS-
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järjestelmillä, jossa on hyödynnetty useampaa eri paikannusjärjestelmää, kuten GPS:ää, 

GLONASS:ia ja GALILEO:a. Yhdistämällä GNSS-järjestelmään vielä inertaalimittausyksik-

kö IMU, voidaan tarkastella liikkeitä senttimetrien tarkkuudella (Archinisis 2020; Fasel ym. 

2016.) 

5.2 Paikannusjärjestelmien käyttö alppihiihdossa 

Paikannusjärjestelmiä on käytetty alppihiihdon tutkimuksissa suhteellisen paljon sen helppo-

käyttöisyyden takia (Gilgien ym. 2013; Gilgien ym. 2014B; Reid ym. 2009; Supej ym. 2008; 

Supej 2010; Supej ym. 2020). Alppihiihdossa massakeskipisteen linjan ja laskulinjan analy-

sointi ja ymmärrys niistä ovat tärkeitä suorituskyvyn parantamisen ja loukkaantumisten ennal-

taehkäisyn kannalta (Gilgien ym. 2015). Paikannuksen avulla pystytään lisäksi analysoimaan 

nopeutta, tehonhukkaa ja havaitsemaan kohdat, joissa esimerkiksi vauhti on hidastunut huo-

mattavasti (Supej ym. 2020). 

 

Paikannusjärjestelmien käyttö on usein huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin esimer-

kiksi 3D-videoanalyysi. Paikannusjärjestelmien käytön avulla pystytään välttämään pitkät 

digitointiprosessit sekä säästämään aikaa ja rahaa, sillä toimintaan ei tarvita esimerkiksi 3–10 

videokameraa. Paikannusjärjestelmien videosynkronisointi tuo kuitenkin lisäarvoa, sillä täl-

löin dataa pystytään käytännönläheisemmin tarkastelemaan esimerkiksi valmennuksellisesta 

näkökulmasta. (Supej ym. 2020.) 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA HYPOTEESIT 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ulkojalan voimantuoton yhteyksiä käännöksen aikaiseen 

laskunopeuteen sekä selvittää, onko käännöksen aikana tuotetuilla voimilla yhteyttä laskijan 

liikerataan. Lisäksi tutkittiin, onko painekeskipisteellä vaikutusta laskijan linjaan ja vauhtiin. 

Tutkimuksessa mitattiin laskijoilta kolmelta rinteen eri jyrkkyydeltä (loiva, keskijyrkkä, jyrk-

kä) käännöksen aikaisia reaktiovoimia painepohjallisten avulla. Heiltä mitattiin myös kään-

nökseen käytetty matka, aika ja nopeus tarkkuus-GPS:n avulla. Lisäksi laskut videoitiin. 

 

Tutkimuskysymys 1: Onko koko käännöksen aikana tai jossakin käännöksen vaiheessa tuo-

tetuilla ulkojalan paineilla eli reaktiovoimilla vaikutusta käännöksen aikaiseen nopeuteen ja 

eroavatko mahdolliset vaikutukset rinteen jyrkkyydestä riippuen? 

Hypoteesi 1: Koko käännöksen aikana tai jossakin käännöksen vaiheessa (I, S1, S2, C) tuote-

tuilla ulkojalan paineilla eli reaktiovoimilla on vaikutusta käännöksen aikaiseen nopeuteen 

rinteen eri jyrkkyyksillä. 

Perustelu: Crossin ym. (2021) tutkimuksessa havaittiin suuremman ulkojalan voimantuoton 

olevan yhteydessä nopeampaan suoritukseen, voimantuotolla rinteen loivalla osuudella ei 

ollut merkitsevää yhteyttä käännöksen aikaiseen nopeuteen. Spörrin ym. (2018) mukaan 

käännöksen aloittaminen aikaisin suksen tasaisesti paineistaminen vaikuttaa positiivisesti 

käännöksen aikaiseen nopeuteen. Vaverkan ym. (2012) ja Supejn ym. (2020) tutkimuksissa 

havaittiin myös, että mitä aikaisemmassa kohtaa käännöstä paine on, sitä kovemman vauhdin 

laskija pystyy teoriassa tuottamaan. Liian myöhäinen paine hidastaa, sillä työtä joudutaan 

tekemään niin sanotusti vastaan. Kuitenkin aivan liian aikainen paine aiheuttaa käännöksen 

epäonnistumisen ja portin väärältä puolelta laskemisen. Paineiden ajoituksella on siis merki-

tystä.  

 

Tutkimuskysymys 2: Onko käännöksen aikana tai jossakin käännöksen vaiheessa tuotetuilla 

ulkojalan paineilla eli reaktiovoimilla vaikutusta käännöksen linjaan eri jyrkkyyksillä ja eroa-

vatko mahdolliset vaikutukset rinteen jyrkkyydestä riippuen?  
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Hypoteesi 2: Koko käännöksen aikana tai jossakin käännöksen vaiheessa (I, S1, S2, C) tuote-

tuilla paineilla eli reaktiovoimilla on vaikutusta käännöksen linjaan rinteen eri jyrkkyyksillä. 

Perustelu: Crossin ym. (2021) tutkimuksessa havaittiin suuremmalla ulkojalan voimantuotol-

la olevan yhteys tehontuottoon ja pienempään tehonhukkaan. Liian tiukka linja ennusti suu-

rempaa tehonhukkaa. Spörrin ym. (2018) mukaan tiukempi ja myöhemmin aloitettu käännös 

hidastaa. 

 

Tutkimuskysymys 3: Onko koko käännöksen tai käännösten eri vaiheiden painekeskipisteel-

lä vaikutusta käännöksen aikaiseen nopeuteen? 

Hypoteesi 3: Koko käännöksen tai jossain käännöksen vaiheessa (I, S1, S2, C) painekeskipis-

teellä on vaikutus käännöksen aikaiseen nopeuteen. 

 

Tutkimuskysymys 4: Onko koko käännöksen tai käännösten eri vaiheiden painekeskipisteel-

lä vaikutusta käännöksen linjaan? 

Hypoteesi 4: Koko käännöksen tai jossain käännöksen vaiheessa (I, S1, S2, C) painekeskipis-

teellä on vaikutus käännöksen linjaan. 

Perustelut: Painekeskipisteeseen alppihiihdossa vaikuttavat muun muassa rinteen jyrkkyys, 

käännöksen vaihe, laskijan taitotaso sekä laskutapa (leikkaava vs. luisuva käännös, käännök-

sen pituus/tiukkuus) (Falda-Buscaiot ym. 2017; Nakazato ym. 2011.) Käännöksen aloitukses-

sa (I) paineen kuuluisi olla vahvasti päkiällä, mikä johtuu säären ja koko kehon nojauksesta 

eteenpäin monon etuläppää vasten, mikä on tarpeellista, jotta suksi taipuu ja jotta käännös 

saataisiin aikaan (Falda-Buscaiot ym. 2017; Keränen ym. 2010). Tutkimuksissa on havaittu 

nopeampien, taitavampien ja korkeammin rankattujen laskijoiden pystyvän tuottamaan pa-

remmin painetta jalan etuosaan (päkiälle) (Keränen ym. 2010). Painekeskipisteen on havaittu 

liikkuvan edestä taaksepäin (päkiältä kantapäälle) itse käännöksen alkuun asti (S1) (Falda-

Buscaiot ym. 2017; Keränen ym. 2010; Nakazato ym. 2011). Suurempi liike viittaa suurem-

paan tarpeeseen hallita tasapainoa (Falda-Buscaiot ym. 2017). Rinteen ollessa jyrkkä, joutuu 

laskija laittamaan suurempaa painetta päkiälle käännöksen aloituksessa, jotta käännös saatai-

siin alkamaan nopeasti. Myös jyrkällä laskeminen vaatii enemmän tasapainoa, jolloin paine-

keskipiste liikkuu enemmän. Loivassa rinteessä paine jakautuu jalan alla tasaisemmin, mikä 

johtuu yleensä siitä, että laskija keskittyy loivalla enemmän liu’uttamaan suksea (Falda-

Buscaiot ym. 2017).  
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7 MENETELMÄT 

Mittaukset suoritettiin Suomun hiihtokeskuksessa kahtena peräkkäisenä päivänä. Keli oli sa-

mankaltainen molempina päivinä: tuulista, lämpötila -10°C ja lumi kohtuullisen pehmeää. 

Mittaukset suoritettiin FIS-hyväksytyssä rinteessä (Kisarinne/Pukkelikko, pituus 1100 m, 

korkeus 240 m) FIS:n sääntöjen mukaisella suurpujotteluradalla. Ennen mittauksia koehenki-

löt suorittivat omat alkulämmittelyt, vapaalaskut sekä rataan tutustumisen. Tutkimusasetelma 

oli Jyväskylän yliopiston eettisen lautakunnan hyväksymä. Seuraavissa kappaleissa esitellään 

koehenkilöt, mittausvälineet, tutkimusasetelma sekä tilastolliset analyysit. 

7.1 Koehenkilöt 

Vapaaehtoiset koehenkilöt rekrytoitiin Ruka-Vuokatti urheiluakatemian (Rukan alppikoulu) 

alppihiihtäjien joukosta. Tutkimukseen osallistuvat olivat kansallisen tason alppihiihtäjiä (ikä 

17 ± 2). Tutkittavia oli yhteensä 10, joista naisia oli 3 ja miehiä 7. Näistä kymmenestä, neljän 

koehenkilön data jouduttiin hylkäämään pohjallisten toimimattomuuden takia. Koehenkilöille 

kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja mittausten kulku. Koehenkilöt käyttivät mittauksissa omia 

varusteitaan (monot, sukset, sauvat, laskupuku yms.). 

7.2 Mittausvälineet 

Suoritusten analysointiin käytettiin tutkimuksessa painepohjallisia (Moticon GmbH, Mün-

chen, Saksa), tarkkuus-GPS-laitetta (Archinisis GmbH, Düdingen, Sveitsi) sekä videokameraa 

(Sony 4K Handycam FDR-AX43). Painepohjallisten keräystaajus oli 100 Hz ja tarkkuus-

GPS-laitteen 200 Hz. Tarkkuus-GPS-laite käytti paikannukseen GNSS-järjestelmää (GPS, 

GLONASS ja GALILEO) sekä inertiaalimittausyksikköä (IMU).  
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Painepohjallisten antamat arvot painekeskipisteille on esitetty suhteellisina x- ja y-

koordinaatteina, jolloin erikokoisten pohjallisten data on vertailtavissa. Kuvassa 10 on esitetty 

pohjallisten koordinaatisto. Kuvassa point0, point11, point29, point39 ja point47 ovat 

koordinaattipisteitä, joiden kautta pohjallisten ääriviivat on piirretty. x-akseli kulkee eteen-

taakse suuntaisesti ja y-akseli siihen nähden kohtisuorasti. Pisteiden 29 ja 47 sekä pisteiden 11 

ja 39 välille piirretyt viivat eivät ole koordinaatiston akseleita, vaan pelkästään 

havainnollistavat kokonaisuutta. x- ja y-akselin leikkauspiste eli nollapiste (0,0) on kuvattu 

sinisellä pisteellä. Luvut -0.574 ja +0,426 ovat y-akselin ääripisteet ja luvut -0,5 ja +0,5 x-

akselin ääripisteet. Luvut ovat suhteellisia prosenttiosuuksia pohjallisten mitoista ja siten kai-

ken kokoisista pohjallisista saadut painearvot ja painekeskipisteen sijainti ovat vertailtavissa 

keskenään. 

 

 
KUVA 10. Painepohjallisten koordinaatisto (Moticon 2020b). Luvut -0.574 ja +0,426: y-

akselin ääripisteet; luvut -0,5 ja +0,5: x-akselin ääripisteet. 
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7.3 Tutkimusasetelma 

Mittauksissa painepohjalliset sijoitettiin laskijan monoihin omien pohjallisten tilalle. Tark-

kuus-GPS-laite sijoitettiin tarkoituksenmukaisen liivin sisään laskupuvun päälle. Jokainen 

koehenkilö suoritti kaksi peräkkäistä laskua. Käännöksistä mitattiin reaktiovoimat painepoh-

jallisten avulla sekä nopeus ja liikerata eli matka tarkkuus-GPS-laitteen avulla. Kaikki laskut 

videoitiin. Mikäli lasku epäonnistui (kaatuminen, radalta ulos laskeminen tai mittausten epä-

onnistuminen) suoritti koehenkilö kolmannen laskun. 

Ennen jokaista laskua koehenkilö kiristi monot, minkä jälkeen pohjalliset nollattiin. Koehen-

kilöä ohjeistettiin laskemaan kilpailunomaiset laskut. Laskusta analysoitavaksi otettiin kaksi 

käännöstä (oikea ja vasen) loivalta (käännös nr. 19 vasemmalle, käännös nr. 20 oikealle), kak-

si käännöstä keskijyrkältä (käännös nr. 5 vasemmalle ja käännös nr. 6 oikealle) ja kaksi kään-

nöstä jyrkältä (käännös nr. 15 vasemmalle ja käännös nr. 16 oikealle). Käännöksistä määritel-

tiin Archinisis-ohjelmassa videon perusteella neljä eri vaihetta: käännöksen aloitus, initiation, 

I; itse käännös ennen porttia, steering 1, S1; itse käännös portin jälkeen, steering 2, S2 ja 

käännöksen lopetus, completion, C. sekä käännöksen vaihdos, turn switch, TS. Archinisis-

ohjelmasta saatiin suoraan käännöksen vaihdoksen aika ja sijainti. Käännöksen aloitus määri-

teltiin alkavan käännöksen vaihdoksesta ulkokantin kantin vaihdokseen. Itse käännös alkoi, 

kun polvien ja lantion kulma suureni. Itse käännös jaettiin ennen porttia olevaan ja portin jäl-

keen olevaan osaan. Käännöksen lopetus määritettiin olevan se, kun polvien ja lantion kulmat 

alkavat palautua maksimikulmasta seuraavaan käännöksen vaihtoon. Käännöksen vaiheet 

eivät olleet kestoltaan saman pituisia. Kuvassa 11 on esitetty käännöksen vaiheet. Käännöksen 

aloitus (I) oli kestoltaan 19 % (± 22 %) koko käännöksen kestosta, itse käännös ennen porttia 

(S1) 30 % (± 16 %) koko käännöksen kestosta, itse käännös portin jälkeen (S2) 24 % (± 21 

%) koko käännöksen kestosta ja käännöksen lopetus (C) 24 % (± 41 %) koko käännöksen 

kestosta. Käännösten vaihdoksiin kului 3 % koko käännöksen kestosta. 
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KUVA 11. Ulkojalan paineet käännöksen eri vaiheissa. TS, turn switch, käännöksen vaihdos; 

I, initiation, käännöksen aloitus; S1, steering 1, itse käännös ennen porttia; S2 itse käännös 

portin jälkeen; C, completion, käännöksen lopetus. 

 

Videokuva, pohjallisdata ja tarkkuus-GPS-data synkronoitiin, jolloin pystyttiin määrittämään 

oikeat ajankohdat analysoitavaksi myös pohjallis- ja paikannusdatasta. Jokaisesta valitusta 

käännöksestä laskettiin käännöksen neljän eri vaiheen keskiarvot paineista eli reaktiovoimista, 

painekeskipisteen sijainnista ja muutoksesta sekä koko käännöksen pituus, kesto, maksimino-

peus, miniminopeus, keskinopeus sekä sisään- ja ulostulonopeudet. Linjan pituuden, käännök-

sen keston sekä käännöksen keskinopeuden mittaaminen määritettiin alkavan käännöksen 

vaihdoksesta ja loppuvat seuraavaan käännöksen vaihdokseen. Sisääntulonopeus mitattiin 

välittömästi käännöksen alkaessa ja ulostulonopeus käännöksen lopussa. 

7.4 Rinne ja rata 

Radalla portinväli oli molempina päivinä 24–25 m ja poikkeama 8 m. Rata oli tasarytminen, 

eikä rinteessä ollut kallistuksia kumpaankaan suuntaan. Ensimmäisenä mittauspäivänä kään-

nöksiä oli 28 kpl ja toisena 22 kpl. Analyysiin otettiin mukaan vain ensimmäiset 20 käännöstä 

(portit 5V, 6O, 15V, 16O, 19V, 20O). Loivalla, rinteen kulma oli 11,5° ± 0,70, keskijyrkällä 

22° ± 0,69 ja jyrkällä 33° ± 0,76. Rinteen jyrkkyys mitattiin tarkkuus-GPS-laitteen avulla jo-

kaisesta laskusta erikseen. Saadut jyrkkyydet keskiarvoistettiin.  
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7.5 Tilastolliset analyysit 

Tulokset siirrettiin Moticon- ja Archinisis-ohjelmista Microsoft Excel 2020 -ohjelmaan (Mic-

rosoft Corporation, Washington, Yhdysvallat) taulukkoina. Excelissä aineistoa muokattiin 

siten, että jokaisen käännöksen ja käännöksen vaiheen paineet sekä painekeskipisteen sijainnit 

keskiarvoistettiin. Lisäksi laskettiin käännösten vaiheiden kesto. Data vietiin SPSS Statistics 

26 -ohjelmaan (International Business Machines Corporation, New York, Yhdysvallat), jossa 

suoritettiin aineiston tarkempi tarkastelu ja analyysit.  

Aineiston normaalijakautuneisuus tarkistettiin ja apuna käytettiin Shapiro-Wilk-testiä, sillä 

koehenkilöiden määrä oli kuusi. Koehenkilöiden laskuista aineistoon hyväksyttiin yhteensä 12 

laskua. Osa aineistosta oli normaalijakautunut ja osa ei ollut. Tarkastelun perusteella suurin 

osa aineistosta oli kuitenkin normaalijakautunut, minkä seurauksena päädyttiin käyttämään 

parametrisiä testejä. Aineisto analysoitiin käyttämällä kaikkien tutkimuskysymysten kohdalla 

Pearsonin korrelaatiokerrointa. Lisäksi sisään- ja ulostulonopeuksien eroja tarkasteltiin parilli-

sella riippuvan otoksen T-testillä. Tulokset ilmaistiin keskiarvoina ja keskihajontoina. Tilas-

tollisen merkitsevyyden rajana käytettiin p<0.05.  
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8 TULOKSET 

Alla on esitelty tutkimuksen mittausten tuloksia. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan myö-

hemmin esitettävien tulosten taustoja. Toisessa osassa tarkastellaan ulkojalan paineiden vai-

kutusta nopeuteen. Kolmannessa osuudessa esitellään ulkojalan paineiden vaikutusta linjaan. 

Neljännessä osuudessa tarkastellaan painekeskipisteen vaikutusta nopeuteen. Lopuksi esitel-

lään painekeskipisteen vaikutusta linjaan. 

 

Tutkimustulosten mukaan ulkojalan paine on käännöksessä suurempi kuin sisäjalan paine. 

Sisäjalan paine on usein lähellä nollaa Newtonia. Tästä syystä tutkimusten tuloksissa keskity-

tään ainoastaan ulkojalan voimantuottoon. Kuvassa 12 on esitelty ulkojalan ja sisäjalan pai-

neita kuudessa käännöksessä.  

 

 

KUVA 12. Ulkojalan vs. sisäjalan paineet. 

 

Tulokset osoittavat myös, että käännöksen aloituksessa (I) suksi kallistuu pohjalta kantilleen, 

jolloin itse käännöksessä ennen porttia saavutetaan suurimmat paineet. Portin jälkeen paineet 

pysyvät samalla tasolla tai jopa suurenevat hieman ja alkavat hitaasti pienentyä. Käännöksen 

lopetuksessa ulkosuksen paine pienenee laskijan valmistautuessa käännöksen vaihdokseen.  
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Liitteessä 1 on esitetty keskiarvot ja keskihajonnat koko käännöksen sekä käännösten eri vai-

heiden paineista, painekeskipisteen sijainnista, linjan pituudesta, keskinopeudesta sekä sisään- 

ja ulostulovauhdeista rinteen eri jyrkkyyksillä. Jyrkällä ulkojalan paineet olivat 638,97 N ± 

281,41, keskijyrkällä 649,06 N ± 297,36 ja loivalla 480,87 N ± 201,05. Linjan pituus oli jyr-

källä 27,77 m ± 3,54, keskijyrkällä 27,29 m ± 1,77 ja loivalla 26,70 m ± 3,34. Jyrkällä keski-

nopeus oli 14,82 m/s ± 1,29, sisääntulonopeus 14,78 m/s ± 1,14 ja ulostulonopeus 15,67 m/s ± 

1,40. Keskijyrkällä keskinopeus oli puolestaan 16,04 m/s ± 0,64, sisääntulonopeus 16,25 m/s 

± 0,73 ja ulostulonopeus 16,31 m/s ± 0,68. Loivalla keskinopeus oli 17,97 m/s ± 0,81, sisään-

tulonopeus 18,20 m/s ± 1,00 ja ulostulonopeus 17,68 m/s ± 0,90. Sisään ja ulostulonopeuksil-

la oli tilastollisesti eroa jyrkällä (p = 0,000) sekä loivalla (p = 0.001) , mutta ei keskijyrkällä 

(p = 0.442).  

 

Työssä mitattiin myös laskijoiden nopeutta sekä linjan pituutta. Alla olevassa kuvassa 13 on 

esitetty nopeuden sekä linjan pituuden korrelaatio loivalla. Keskijyrkällä nopeuden ja linjan 

pituuden korrelaatio oli 0.719** ja loivalla 0.970**. Jyrkällä nopeuden ja linjan pituuden kor-

relaatiota ei havaittu. Pidempi linja merkitsi keskijyrkällä ja loivalla kovempaa keskinopeutta. 

 

 
KUVA 13. Keskinopeuden yhteys linjan pituuteen loivalla. 

 

R2 = 0.9411 
p = 0.970** 
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Työssä selvitettiin myös painekeskipisteen sijaintia käännöksen eri vaiheissa. Tulosten perus-

teella painekeskipiste siirtyy käännöksen aikana edestä taakse. Itse käännöksessä ennen port-

tia (S1) painekeskipiste siirtyy sivuttaissuunnassa jalkapohjan lateraaliselta puolelta mediaali-

selle puolelle. Kuvassa 14 on esitetty painekeskipisteen sijainnin keskiarvon muutos käännök-

sen aikana sekä koko käännöksen aikaisen keskipisteen keskiarvo. 

 

 

 
 

KUVA 14. Painekeskipisteen muutos käännöksen aikana keskijyrkällä. Akseleille esitetyt 

arvot ovat suhteellisia prosenttilukuja pohjallisen mitoista. I, initiation, käännöksen aloitus; 

S1, steering 1, itse käännös ennen porttia; steering 2, itse käännös ennen porttia; C, completi-

on, käännöksen lopetus; T, total, koko käännöksen keskiarvo. x-akseli, eteen-taakse-

suunnassa ja y-akseli sivuttaissuunnassa pohjalliseen nähden. 
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8.1 Ulkojalan paineiden vaikutus nopeuteen 

Tutkimuksessa analysoitiin myös ulkojalan paineiden vaikutusta käännöksen keskinopeuteen 

sekä ulostulonopeuteen rinteen eri jyrkkyyksillä. Ulkojalan paineilla oli vaikutusta käännök-

sen aikaiseen keskinopeuteen jyrkällä koko käännöksessä (0.631*), käännöksen aloituksessa 

(0.762**) sekä itse käännöksessä ennen porttia (0.621*) ja portin jälkeen (0.648*). Mitä suu-

rempia paineita laskija tuotti käännöksessä, sitä suurempi oli keskinopeus jyrkällä. Loivalla ja 

keskijyrkällä tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ei havaittu. Kuvassa 15 on esitetty koko 

käännöksen paineiden yhteys keskinopeuteen jyrkällä. Tarkemmat tulokset on esitetty liittees-

sä 2.  

 

 
KUVA 15. Koko käännöksen aikaisten paineiden vaikutus keskinopeuteen jyrkällä. 

 

Ulkojalan paineilla oli vaikutusta käännöksen ulostulonopeuteen jyrkällä, keskijyrkällä ja 

loivalla. Kuvassa 16 on esitetty käännöksen aikaisten paineiden vaikutus ulostulonopeuteen 

loivalla. Taulukossa 1 on esitetty paineiden vaikutus ulostulonopeuteen rinteen eri jyrkkyyk-

sillä. Mitä suurempia voimia laskija tuotti, sen suurempia olivat ulostulonopeudet. Sisääntu-

lonopeuden ja paineiden välillä ei havaittu tilastollista korrelaatiota (liite 10). 

R2 = 0.2652 
p = 0.631* 
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TAULUKKO 1. Paineiden vaikutus ulostulonopeuteen rinteen eri jyrkkyyksillä. 
 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös 0.671* 0.626* 0.773** 

I 0.279 0.768** 0.292 

S1 0.632* 0.666* 0.822** 

S2 0.690* 0.615* 0.707* 

C 0.480 0.390 0.636* 

 
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 
 

 

 
KUVA 16. Koko käännöksen aikaisten paineiden vaikutus ulostulonopeuteen loivalla. 

 

Tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota havaittiin myös jokaisella jyrkkyydellä, kun käännök-

siä tarkasteltiin yksittäin. Oikean ulkojalan paineet korreloivat keskinopeuteen keskijyrkällä, 

jyrkällä sekä loivalla. Vasemman ulkojalan paineet eivät korreloineet keskinopeuden kanssa 

millään jyrkkyydellä (taulukko 2). Keskiarvoistettuna käännösten paineet olivat oikealle ja 

vasemmalle jalalle lähes yhtä suuret (oikea 584,84 N, vasen 572,92 N). Ulkojalan paineet 

R2 = 0.5994 
p = 0.733** 
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korreloivat kuitenkin ulostulonopeuden kanssa sekä oikealle että vasemmalle käännyttäessä 

(taulukko 3). 

 

TAULUKKO 2. Paineiden vaikutus keskinopeuteen käännöksittäin rinteen eri jyrkkyyksillä. 
 

 

vasen 

(22°) 

oikea 

(22°) 

vasen 

(33°) 

oikea 

(33°) 

vasen 

(11,5°) 

oikea  

(11,5°) 

Koko käännös 0.374 0.613* 0.423 0.652* 0.319 0.770** 

I 0.039 0.161 0.456 0.703* 0.447 –0.084 

S1 0.539 0.388 0.387 0.634* 0.462 0.769** 

S2 0.440 0.613* 0.444 0.698* 0.174 0.727* 

C 0.152 0.414 0.274 0.455 0.265 0.671* 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

 

TAULUKKO 3. Paineiden vaikutus ulostulonopeuteen käännöksittäin rinteen eri jyrkkyyksil-
lä. 

 

vasen  

(22°) 

oikea  

(22°) 

vasen 

 (33°) 

oikea 

(33°) 

vasen 

(11,5°) 

oikea 

(11,5°) 

Koko käännös 0.754** 0.525 0.621* 0.532 0.748** 0.523 

I 0.079 0.361 0.627* 0.746** –0.371 0.645* 

S1 0.515 0.670* 0.645* 0.624* 0.732* 0.621* 

S2 0.750** 0.564 0.676* 0.467 0.726* 0.183 

C 0.565 0.328 0.410 0.244 0.702* 0.483 

       
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 
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8.2 Ulkojalan paineiden vaikutus linjan pituuteen 

Tutkimuksessa analysoitiin myös ulkojalan paineiden vaikutusta linjan pituuteen rinteen eri 

jyrkkyyksillä. Ulkojalan paineiden ajoitus ja suuruus eivät vaikuttaneet käännöksen aikaiseen 

linjan pituuteen millään jyrkkyydellä. Liitteessä 3 on esitetty tarkemmat tulokset, joiden pe-

rusteella tilastollista korrelaatiota ei havaittu. 

8.3 Painekeskipisteen vaikutus nopeuteen 

Tutkimustulosten mukaan painekeskipisteen sijainti eteen-taakse-suunnassa (anterior-

posterior) (x) ei vaikuttanut käännöksen aikaiseen keskinopeuteen eikä ulostulonopeuteen. 

Tilastollisesti merkitsevää negatiivista korrelaatiota havaittiin keskinopeuden kanssa kuiten-

kin sivuttaissuunnassa (mediaali-lateraali) (y) keskijyrkällä itse käännöksessä ennen porttia 

(S1) (-0.601*) sekä loivalla koko käännöksessä (-0.608*) ja itse käännöksessä ennen porttia 

(S1) (-0.743**). Painekeskipisteen sivuttaissuunnassa (y) ja ulostulonopeuden välillä negatii-

vista tilastollista korrelaatiota havaittiin puolestaan keskijyrkällä käännöksen aloituksessa (I) 

(-0.593*) ja itse käännöksessä ennen porttia (S1) (-0.649*) sekä loivalla koko käännöksessä (-

0.633**), itse käännöksessä ennen porttia (S1) (-0.755**) (kuva 17) ja käännöksen lopetuk-

sessa (C) (-0.618*). Eli mitä enemmän mediaalisesti paine oli, sitä suurempi oli käännöksen 

aikainen keskinopeus ja ulostulonopeus. Tarkemmat tulokset on esitelty liitteissä 4, 5, 6 ja 7. 
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KUVA 17. Painekeskipisteen y (mediaali-lateraali) vaikutus ulostulonopeuteen itse käännök-

sessä ennen porttia (S1).  

8.4 Painekeskipisteen vaikutus linjan pituuteen 

Työssä analysoitiin myös painekeskipisteen vaikutusta linjan pituuteen. Painekeskipisteen 

sijainti eteen-taakse-suunnassa (x) ei vaikuttanut käännöksen linjan pituuteen. Sivuttaissuun-

nassa (y) havaittiin tilastollisesti merkitsevää negatiivista korrelaatiota linjan pituuden kanssa 

loivalla koko käännöksessä (-0.632*) sekä itse käännöksessä ennen porttia (S1) (-0.757**) 

(kuva 18). Eli mitä enemmän mediaalisesti painekeskipiste oli, sitä pidempi oli linja. Kuvassa 

18 on esitetty painekeksipisteen negatiivinen korrelaatio linjan pituuteen loivalla itse kään-

nöksessä ennen porttia (S1). Tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 8 ja 9. 

R2 = 0.3858 
p = -0.755** 
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KUVA 18. Painekeskipisteen y (mediaali-lateraali) vaikutus linjan pituuteen itse käännökses-

sä ennen porttia (S1). 

R2 = 0.3712 
p = -0.757** 
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9 POHDINTA 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ulkojalan voimantuoton yhteyksiä käännöksen aikaiseen 

laskunopeuteen sekä selvittää, onko käännöksen aikana tuotetuilla voimilla yhteyttä käännök-

sen linjan pituuteen. Lisäksi tutkittiin, onko painekeskipisteellä vaikutusta linjaan ja vauhtiin. 

Tutkimuksessa mitattiin laskijoilta käännöksen aikaisia reaktiovoimia painepohjallisten avulla 

sekä käännökseen käytetty matka, aika ja nopeus tarkkuus-GPS:n avulla, lisäksi laskut videoi-

tiin. Tässä luvussa tarkastellaan työn tuloksia sekä pohditaan niihin vaikuttavia tekijöitä. Seu-

raavissa kappaleissa käydään läpi tutkimuksen päätulokset sekä selvitetään tutkimuksen ra-

joitteita ja tutkimustulosten soveltamista.  

9.1 Päätulokset 

Tulokset osoittivat, että linjan pituus ja käännöksen aikainen keskinopeus korreloivat loivalla 

sekä keskijyrkällä. Mitä pidempi linja oli, sitä suurempi oli myös keskinopeus. Painekeskipis-

te siirtyi käännöksen aikana edestä taakse ja ulkosyrjältä (I) sisäsyrjälle (S1) ja takaisin ulko-

syrjälle (S2 ja C). 

 

Analyysit osoittivat, että ulkojalan paineilla oli vaikutusta käännöksen aikaiseen keskinopeu-

teen jyrkällä koko käännöksessä, käännöksen aloituksessa (C) sekä itse käännöksessä ennen 

porttia (S1) ja portin jälkeen (S2). Mitä suurempia paineita laskija tuotti käännöksessä, sitä 

suurempi oli keskinopeus jyrkällä. Loivalla ja keskijyrkällä tilastollisesi merkitsevää korrelaa-

tiota ei paineiden ja keskinopeuden välillä havaittu. Sen sijaan ulkojalan paineilla oli vaiku-

tusta käännöksen ulostulonopeuteen jyrkällä, keskijyrkällä ja loivalla. Tilastollisesti merkitse-

vää korrelaatiota havaittiin paineiden ja keskinopeuden välillä myös jokaisella jyrkkyydellä, 

kun käännöksiä tarkasteltiin yksittäin. Oikean ulkojalan paineet korreloivat nopeuteen keski-

jyrkällä, jyrkällä sekä loivalla. Vasemman ulkojalan paineet eivät korreloineet millään jyrk-

kyydellä. Ulkojalanpaineet korreloivat kuitenkin ulostulonopeuden kanssa sekä oikealle että 

vasemmalle käännyttäessä. Keskiarvoistettuna käännösten paineet olivat oikealle ja vasem-
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malle jalalle lähes yhtä suuret (oikea 584,84 N, vasen 572,92 N). Ulkojalan paineiden ajoitus 

ja suuruus eivät vaikuttaneet käännöksen aikaiseen linjan pituuteen millään jyrkkyydellä. 

 

Myöskään painekeskipisteen sijainti eteen-taakse-suunnassa (x) ei vaikuttanut käännöksen 

aikaiseen keskinopeuteen, ulostulonopeuteen eikä linjan pituuteen. Tilastollisesti merkitsevää 

negatiivista korrelaatiota käännöksen aikaisen keskinopeuden kanssa havaittiin kuitenkin si-

vuttaissuunnassa (y) keskijyrkällä itse käännöksessä ennen porttia (S1) sekä loivalla koko 

käännöksessä ja itse käännöksessä ennen porttia (S1) ja ulostulonopeuden kanssa keskijyrkäl-

lä käännöksen aloituksessa (I) ja itse käännöksessä ennen porttia (S1) sekä loivalla koko 

käännöksessä, itse käännöksessä ennen porttia (S1) ja käännöksen lopetuksessa (C). Eli mitä 

enemmän mediaalisesti painekeskipiste oli, sitä suurempi oli käännöksen aikainen keskino-

peus. Sivuttaissuunnassa (y) havaittiin tilastollisesti merkitsevää negatiivista korrelaatiota 

linjan pituuden kanssa loivalla koko käännöksessä sekä itse käännöksessä ennen porttia (S1). 

Eli mitä enemmän mediaalisesti painekeskipiste oli, sitä pidempi oli linja.  

9.2 Ulkojalan paineiden vaikutus nopeuteen ja linjan pituuteen 

Tulosten perusteella ulkojalan paineilla oli vaikutusta käännöksen aikaiseen keskinopeuteen 

jyrkällä koko käännöksessä sekä kaikissa käännöksen vaiheissa paitsi käännöksen lopetukses-

sa. Ulostulonopeuteen paineet vaikuttivat kaikilla jyrkkyyksillä. Suuremmat ulkojalan tuotta-

mat reaktiovoimat ennustivat suurempaa kokonaisvoimaa ja siten myös suurempia nopeuksia 

myös Crossin (2020) tutkimuksessa. On ilmeistä, että suurimmat reaktiovoimat saavutetaan 

itse käännöksen alkuvaiheessa ja pienimmät puolestaan käännöksen loppuvaiheessa painon-

siirron tapahtuessa, jolloin reaktiovoimat voivat olla jopa 0 N, mikäli laskijan lumikontakti 

katoaa (Supej ym. 2002; Vaverka ym. 2012). Näin kävi myös tässä tutkimuksessa.  Vaikuttaa 

siis siltä, että reaktiovoimien jakautuminen käännöksen eri vaiheisiin näyttäisi olevan saman-

kaltainen sekä parhailla että huonommin pärjäävillä laskijoilla (Supej ym. 2011).   

 

Tulokset osoittivat, että loivalla ja keskijyrkällä paineilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

korrelaatiota käännöksen aikaisen keskinopeuden kanssa. Jyrkällä havaittiin myös keskino-

peuden pienenemistä (keskijyrkkä 16 m/s, loiva 18 m/s, jyrkkä 14 m/s), mitä on havaittu myös 

MC-kisoissa (Falda-Buscaiot ym. 2017). Tämä hitaampi vauhti saattaa myös osaltaan vaikut-
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taa paineiden ja keskinopeuden korrelaatioon jyrkällä. Crossin ym. (2021) tutkimuksessa ha-

vaittiin suuremman ulkojalan voimantuoton olevan yhteydessä nopeampaan suoritukseen, 

voimantuotolla rinteen loivalla osuudella ei ollut merkitsevää yhteyttä käännöksen aikaiseen 

keskinopeuteen. Tässä tutkimuksessa paineiden ja ulostulonopeuden välillä havaittiin kuiten-

kin tilastollista korrelaatiota myös keskijyrkällä ja loivalla. Keskinopeuksia tarkasteltaessa on 

huomioitava, että nopeutta mitataan jo ennen suurimpia paineita, mikä vaikeuttaa paineiden ja 

nopeuden yhteyksien analysointia. Jo pelkästään suuri sisääntulonopeus voi osaltaan mahdol-

lisesti vaikuttaa paineiden suuruuteen, vaikka sitä ei tämän tutkimuksen yhteydessä todettu 

(liite 10). Pelkkää ulostulonopeutta tarkasteltaessa voidaan siis helpommin selvittää paineiden 

vaikutusta voimantuoton jälkeisiin tapahtumiin, eli tässä tapauksessa ulostulonopeuteen. 

 

Tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota paineiden ja keskinopeuden välillä havaittiin kuiten-

kin jokaisella jyrkkyydellä, kun käännöksiä tarkasteltiin yksittäin. Oikean ulkojalan paineet 

korreloivat nopeuteen keskijyrkällä, jyrkällä sekä loivalla. Vasemman ulkojalan paineet eivät 

korreloineet käännöksen aikaiseen keskinopeuteen millään jyrkkyydellä. Suuria puolieroja 

paineissa ei kuitenkaan mittauksissa havaittu, mikä olisi saattanut selittää puolieroja jollakin 

tasolla. Myöskään urheilijoiden subjektiivista kokemusta omista vahvuuksista ja puolieroista 

ei tiedetä. Mahdollinen subjektiivinen kokemus omista vahvuuksista ja puolieroista saattaa 

kuitenkin vaikuttaa käännöksen onnistumiseen parhaalla tavalla. On myös huomioitava, että 

laskuun ja käännökseen vaikuttavat paineiden lisäksi myös useat muut tekijät kuten taito, ta-

sapaino, ajoitus, luisto ja ilmanvastus, mitkä saattavat vaikuttaa suoritukseen. Rinteessä ei 

ollut kallistuksia kumpaankaan suuntaan, mikä osaltaan olisi saattanut vaikuttaa tuloksiin. 

Samankaltaista puolieroa ei kuitenkaan enää havaittu, kun tarkasteltiin keskinopeuksien sijaan 

ulostulonopeuksia. Ulkojalan paineet korreloivat ulostulonopeuden kanssa kaikilla jyrkkyyk-

sillä sekä silloin vasen ja oikea jalka oli ulkojalkana. 

 

Analyysit osoittivat myös, että käännöksen aikainen keskinopeus ja linjan pituus korreloivat 

keskijyrkällä sekä loivalla. Myös käännöksen aikaiset paineet korreloivat käännöksen aikai-

seen keskinopeuteen. Paineiden ja linjan pituuden välillä korrelaatiota ei kuitenkaan havaittu 

millään jyrkkyydellä. Lyhyin linja ei aina ole nopein, sillä mitä lyhyempi linja eli käytännössä 

tiukempi käännös, sitä suurempi on tehonhukka (Supej ym. 2011; Spörri ym. 2012). Hyvä 
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käännös syntyykin usein silloin, kun potentiaalienergiaa on pystytty käyttämään tehokkaasti, 

eli tehonhukka on pieni. Erityisen tärkeää se on loivissa kohdissa. 

 

Tämän perusteella voidaan väittää, että laskijan tulisi lyhyimmän linjan löytämisen sijaan 

mieluummin keskittyä laskun ajoitukseen. (Cross 2020; Spörri ym. 2010; Supej ym. 2011.) 

Suurin osa tehonhukasta tapahtuu itse käännöksen aikana ja vähiten käännöksen aloituksessa. 

Eli mitä pidempi käännös on, sitä pienempi on tehonhukka. Tiukat ja lyhyet käännökset vaati-

vat usein suksen luisuttamista, jolloin tehonhukka on suurta. (Supej & Holmberg 2019.) Myös 

suurempi nopeus ja pienempi kääntösäde yhdistettynä vaikuttavat reaktiovoimiin sekä tehon-

hukkaan. (Cross 2020). Reidin (2010) tutkimuksessa todettiin käännöksen keston ja reaktio-

voimien olevan vahvasti yhteydessä 10 m käännöksissä, mutta ei enää, kun käännöstä piden-

nettiin 13 metriin. Korrelaatiota paineiden ja linjan pituuden välillä olisi siis voitu havaita, 

mikäli käännökset olisivat 23 metrin sijaan olleet alle 10 metrisiä. 

9.3 Painekeskipisteen vaikutus nopeuteen ja linjan pituuteen 

Analyysit osoittivat, että painekeskipisteen sijainti eteen-taakse-suunnassa (x) ei vaikuttanut 

käännöksen aikaiseen keskinopeuteen, ulostulonopeuteen eikä linjan pituuteen. Painekeskipis-

teen muutos ja koehenkilöiden väliset erot painepisteiden sijainneissa olivat kuitenkin hyvin 

pieniä. Hyvin pienet erot pienessä otannassa saavat harvoin aikaan vahvaa korrelaatiota.  

 

Tilastollisesti merkitsevää negatiivista korrelaatiota keskinopeuden kanssa havaittiin kuiten-

kin sivuttaissuunnassa (y) keskijyrkällä itse käännöksessä ennen porttia (S1) sekä loivalla 

koko käännöksessä ja itse käännöksessä ennen porttia (S1) sekä linjan pituuden kanssa loival-

la koko käännöksessä sekä itse käännöksessä ennen porttia (S1).  Painekeskipisteen sivuttais-

suunnassa (y) ja ulostulonopeuden välillä puolestaan negatiivista tilastollista korrelaatiota 

havaittiin keskijyrkällä käännöksen aloituksessa (I) ja itse käännöksessä ennen porttia (S1) 

sekä loivalla koko käännöksessä, itse käännöksessä enne porttia (S1) ja käännöksen lopetuk-

sessa (C). Mitä enemmän mediaalisesti painekeskipiste oli, sitä suurempi oli käännöksen ai-

kainen keskinopeus ja ulostulonopeus sekä sitä pidempi oli linja. Loivalla myös keskinopeus 

korreloi linjan pituuden kanssa. Eli mitä pidempi linja sen suurempi keskinopeus.  

 



 

 

 

44 

Se että painekeskipiste siirtyy käännöksessä enemmän sisäsyrjälle (mediaalipuolelle) tarkoit-

taa myös sitä, että suksi on vahvemmin kantillaan. Esimerkiksi suksen kunnollinen paineista-

minen vaatii suksen kantillaan oloa. Falda-Buscaiotin ym. (2017) sekä Nakazaton ym. (2011) 

tutkimuksissa paine jakautui mediaali-lateraalisuunnassa 40/60 %, jolloin paine oli vahvem-

min ulkojalan lateraalipuolella (ulommalla puolella). Kun tarkastellaan koko käännöstä, pai-

neen jakautumisen suhde oli saman kaltainen myös tässä tutkimuksessa, mutta itse käännök-

sessä ennen porttia (S1) painekeskipiste siirtyi enemmän mediaalipuolelle kun suksi oli eniten 

kantillaan (kuva 13). Aikaisemmissa tutkimuksissa painekeskipisteen sijainnilla mediaali-

lateraalisuunnassa ei ole havaittu olevan kovin suurta merkitystä johtuen osin monojen 1° 

liikkumavarasta plantaarifleksio-dorsaalifleksio-akselilla, mikä vaikuttaa suuresti painekeski-

pisteen sivuttaissuuntaiseen liikkeeseen (Petrone ym. 2013). 

 

Tutkimustulokset osoittivat myös, että painekeskipiste liikkui käännöksen aikana edestä taak-

se (anterior-posterior), mikä on havaittu myös Falda-Buscaiotin ym. (2017), Nakazaton ym. 

(2011) sekä Keräsen ym. (2010) tutkimuksissa. Suurempi liike viittaa suurempaan tarpeeseen 

hallita tasapainoa (Falda-Buscaiot ym. 2017). Rinteen ollessa jyrkkä, vaatii se suurempaa pai-

netta päkiälle käännöksen aloituksessa, jotta käännös saataisiin alkamaan nopeasti. Loivassa 

rinteessä paine jakautuu jalan alla tasaisemmin, mikä johtuu yleensä siitä, että laskija keskit-

tyy loivalla enemmän liu’uttamaan suksea. (Falda-Buscaiot ym. 2017.) Voidaan olettaa, että 

tutkimuksessa korrelaatiota ei havaittu nopeuden tai linjan pituuden ja painekeskipisteen si-

jainnin eteen-taakse suunnassa, koska laskijat keskittyivät keskijyrkällä sekä loivalla ennem-

min liu’uttamaan suksia sen sijaan, että olisivat keskittyneet mahdollisimman suurten painei-

den aikaansaamiseen ja etupainon saavuttamiseen. 

 

Lamontagnen ym. (2001) tutkimuksessa suurimmat paineet havaittiin olevan takana kanta-

päällä suurpujottelussa sekä pujottelussa. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu taitavampien 

sekä korkeammin rankattujen laskijoiden pystyvän tuottamaan paremmin painetta jalan etu-

osaan päkiälle (Keränen ym. 2010). Painekeskipisteeseen alppihiihdossa vaikuttavat muun 

muassa rinteen jyrkkyys, käännöksen vaihe, laskijan taitotaso sekä laskutapa (leikkaava vs. 

luisuva käännös, käännöksen pituus/tiukkuus) (Falda-Buscaiot ym. 2017; Nakazato ym. 

2011.) 
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9.4 Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimuksessa havaittiin useita rajoitteita, jotka johtuivat kelivaihteluista, koehenkilöistä sekä 

mittalaitteista ja analyysitavoista. Mittaukset suoritettiin kahtena eri päivänä, jolloin radat ja 

sää eivät olleet täysin identtiset. Lumen pinta oli kuitenkin suhteellisen samanlainen molem-

pina päivinä, samoin lämpötila sekä tuuli. Radat olivat molempina päivinä samassa rinteessä, 

mutta portit eivät täsmälleen samoissa paikoissa. Jyrkkyydet olivat kuitenkin samoilla porteil-

la samat molempina päivinä. Lisäksi rinne oli tasainen eikä kallistuksia ollut kumpaankaan 

suuntaan, mikä olisi saattanut vaikuttaa radan profiiliin. Rinne oli suhteellisen pehmeä mo-

lempina päivinä, jolloin rataan syntyi myös kulumaa. Kuluma oli erilainen kaikille laskijoille, 

sillä mittaukset suoritettiin yksi kerrallaan. Urheilijat saivat myös laskea radalla ilman mitta-

laitteita, jolloin laskijoilla oli myös eri määrä laskuja alla radalla ennen mittauksia. Toisille 

rata oli siis hieman tutumpi kuin toisille ja toisilla saattoi jo väsymys vaikuttaa suoritukseen. 

Urheilijat suorittavat omatoimiset alkulämmittelyt, vapaalaskut sekä rataan tutustumisen en-

nen mittauksia. Lisäksi urheilijoilla saattoi olla eriäviä laskutekniikoita (luisuva käännös, täy-

sin leikkaava käännös), mikä saattoi vaikuttaa mittaustuloksiin, kuten esimerkiksi painepoh-

jallisten dataan. 

 

Pohjalliset eivät toimineen 4/10 laskijalla. Heiltä saatu data hylättiin, eikä sitä otettu lainkaan 

mukaan tutkimukseen. Myöskään hyväksytyistä suorituksista ei voida olla täysin varmoja 

pohjallisten toimivuudesta, sillä nolla-arvot ovat laskun aikana hyvinkin mahdollisia ja eivät 

tällöin välttämättä johdu pohjallisten toimimattomuudesta. Koska koehenkilöitä oli loppujen 

lopuksi niin vähän, päädyttiin vertailuja tekemään laskukohtaisesti eikä laskijakohtaisesti. 

Tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että korrelaatiot on laskettu Pearsonin korrelaatiokertoi-

mella, jossa oletuksena on, että muuttujat täysin riippumattomia toisistaan. Osa laskuista on 

siis saman koehenkilön suorittamia, jolloin osa muuttujista eivät olleet täysin riippumattomia 

toisistaan. 

 

Lisäksi osa aineistosta oli normaalijakautunutta ja osa ei, jolloin päädyttiin analysoimaan ko-

ko aineisto normaalijakautuneena. Korrelaatiot tarkistettiin kuitenkin Pearsonin korrelaatio-

kertoimen lisäksi myös Spearmanin korrelaatiokertoimella, mutta suurta eroa ei tulosten välil-

lä havaittu. Kaikki tulokset on esitetty keskiarvotasolla, jolloin kaikki muutokset eivät ole 
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havaittavissa. Aineisto oli lisäksi hyvin pieni eikä pienistä eroista voida tällöin havaita tilas-

tollisia eroja. Koehenkilöt olivat lisäksi suhteellisen saman tasoisia, jolloin myös tulokset oli-

vat saman kaltaisia eikä suorituksissa saatu suuria eroja näkyviin. 

 

Myös keräystaajuutta (Moticon: 100 Hz ja Archinisis: 200 Hz) voidaan pitää rajoitteena tut-

kimuksessa. Tarkkuus-GPS-data sekä pohjallisdata synkronoitiin ja koska keräystaajuus oli 

laitteilla eri, tapahtui synkronointi noin 1–2 sadasosan tarkkuudella. 1–2 sadasosaa voi vaikut-

taa tuloksiin jo jonkin verran, jos käsiteltäisiin kokonaista laskua. Tarkastelussa oli kuitenkin 

ainoastaan kuusi käännöstä, mikä vähentää suurten aikaan liittyvien virheiden mahdollisuutta. 

Lisäksi käännöksen vaiheet määriteltiin käsin videosta, mikä saattaa vaikuttaa käännösten eri 

vaiheiden paineisiin sekä painepisteiden sijaintiin. Käännösten vaiheiden kestot olivat kuiten-

kin samankaltaisia aikaisempiin tutkimuksiin nähden. Esimerkiksi Falda-Buscaiotin ym. 

(2017) tutkimuksessa käännöksen aloitus (I) oli kestoltaan 21 % ja tässä tutkimuksessa 19 %, 

itse käännöksessä ennen porttia (S1) 33 % ja tässä 30 %, itse käännöksessä portin jälkeen 32 

% ja tässä 24 % ja käännöksen lopetuksessa (C) 14 % ja tässä 24 %. Koehenkilöiden välinen 

vaihtelu oli kuitenkin tässä tutkimuksessa suurempaa kuin Falda-Buscaiotin ym. (2017) tut-

kimuksessa.  

 

Supejn ja Cernigojn (2006) mukaan väliajat radalla voivat vaihdella noin 10 % huippulaski-

joilla. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan kuutta käännöstä, mikä ei oletettavasti ker-

ro välttämättä koko laskusta tai suorituksesta. Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa on havait-

tu painepohjallisten antavan jopa 21 % - 54 % pienempiä arvoja verrattuna voimalevyanturei-

hin. Painepohjalliset aliarvioivat myös painekeskipisteen muutosta sekä eteen-taakse- että 

sivuttaissuunnassa. (Falda-Buscaiot ym. 2017.)  Tämä on ollut mahdollista myös tässä tutki-

muksessa, sillä saadut arvot olivat suhteellisen pieniä verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. 

9.5 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen osalta tulokset perustuvat hyvin pieneen otantaan. Tulokset eivät siis vält-

tämättä kerro yleisesti alppihiihtäjien tekniikasta paljoakaan. Luotettavampien tulosten saa-

miseksi tulisi koehenkilöiden määrää lisätä ja mahdollisesti harkita esimerkiksi voimalevyan-
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tureiden käyttöä painepohjallisten sijaan. Lisätutkimus olisi tarpeen myös merkittävien johto-

päätösten tekemiseksi.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin tehdä se johtopäätös, että ulkojalan voi-

mantuotolla on merkitystä käännöksen aikaiseen nopeuteen erityisesti jyrkällä. Painekeskipis-

teen sijainnilla eteen-taakse-suunnassa ei havaittu olevan vaikutusta nopeuteen tai linjan pi-

tuuteen, erityisesti keskijyrkällä ja loivalla kun keskitytään liu’uttamaan suksea. Sivuttais-

suunnassa mediaalinen painekeskipiste vaikutti enemmän osin sekä käännöksen keskinopeu-

teen ja linjan pituuteen. 

9.6 Käytännön sovellukset 

Tutkimustuloksia voidaan käyttää käytännön valmennuksessa. Tuloksia voidaan esimerkiksi 

soveltaa valmentajien ja valmennettavien lajiymmärryksen parantamisessa. Lisäksi laitteiden 

käyttöä on nyt testattu myös alppihiihdossa, mikä mahdollistaa jatkossa niiden käytön myös 

esimerkiksi tavallisissa harjoituksissa. Painepohjallisten ja tarkkuus-GPS-laitteen avulla pys-

tytään valmennukselliset näkökulmat esittämään laskijalle helpommin ymmärrettävässä visu-

aalisessa muodossa.  

Painepohjallisia voitaisiin jatkossa hyödyntää myös loukkaantumisten ennaltaehkäisyssä, kun-

toutuksessa tai loukkaantumisen jälkeen lajiharjoitusten pariin palaamisessa. Painepohjallisten 

avulla pystytään esimerkiksi tarkastelemaan jalkojen puolieroja lajiomaisesti. Tämä tieto saat-

taisi tuoda lisätietoa siitä, onko urheilija valmis palaamaan normaaliin lajiharjoitteluun esi-

merkiksi polvileikkauksen jälkeen. Painepohjallisia voitaisiin mahdollisesti käyttää myös 

esimerkiksi välineiden kehityksessä. Esimerkiksi FIS on muuttanut suksisääntöjään hyvin 

tiuhaan tahtiin, perusteena se, etteivät käytetyt sukset ole olleet turvallisia.  Kun suuria voimia 

on kohdistunut vääriin kohtiin, on lopputuloksena ollut esimerkiksi useasti katkennut eturisti-

side maailman cup-urheilijoiden joukossa. Painepohjallisia tai vastaavia helposti käytettäviä 

mittalaitteita voisi tällaisissa tilanteissa käyttää esimerkiksi suksien turvallisuuden pitkäai-

kaisseurannassa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1.  Ulkojalan paineiden, painekeskipisteiden, linjan pituuden, keskinopeuden, sisään- ja ulostulonopeuksien keskiarvot ja keskihajonta koko 

käännöksessä sekä käännösten eri vaiheissa rinteen eri jyrkkyyksillä sekä kaikkien jyrkkyyksien keskiarvo (ka). 

 

 

Paineet (N) 

 
 

Painekeskipiste x 

(%) 

Painekeskipiste 

y (%) 

Linjan pituus 

(m) 

Keskinopeus 

(m/s) 

Ulostulovauhti 

(m/s) 

Sisääntulovauhti 

(m/s) 

Koko käännös 

ka 591,38 ± 271,65 0,04 ± 0,12 –0,07 ± 0,05 27,25 ± 2,94 16,27 ± 1,59 16,55 ± 1,31 16,40 ± 1,68 

I ka 314,66 ± 161,17 0,09 ± 0,14 –0,07 ± 0,08 - - - - 

S1 ka 693,98 ± 304,35 0,05 ± 0,12 –0,07 ± 0,04 - - - - 

S2 ka 758,71 ± 383,72 0,01 ± 0,13 –0,06 ± 0,04 - - - - 

C ka 493,25 ± 316,78 0,00 ± 0,15 –0,06 ± 0,05 - - - - 

        
Koko käännös 

jyrkkä 638,97 ± 281,41 0,06 ± 0,11 –0,07 ± 0,05 27,77 ± 3,54 14,82 ± 1,29 15,67 ± 1,40 14,78 ± 1,14 

I jyrkkä 432,28 ± 179,45 0,12 ± 0,13 –0,08 ± 0,08 - - - - 

S1 jyrkkä 757,13 ± 338,60 0,08 ± 0,11 –0,06 ± 0,04 - - - - 

S2 jyrkkä 778,05 ± 370,25 0,04 ± 0,13 –0,06 ± 0,04 - - - - 

C jyrkkä 524,68 ± 278,28 0,00 ± 0,14 –0,07 ± 0,05 - - - - 
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Paineet (N) 

Painekeskipiste 

x (%) 

Painekeskipiste 

y (%) 

Linjan 

pituus (m) 

Keskinopeus 

(m/s) 

Ulostulovauhti 

(m/s) 

Sisääntulovauhti 

(m/s) 
 

Koko käännös 

keskijyrkkä 649,06 ± 297,36 0,03 ± 0,12 –0,07 ± 0,05 27,29 ± 1,77 16,04 ± 0,64 16,31 ± 0,68 16,25 ± 0,73 

I keskijyrkkä 287,61 ± 132,85 0,08 ± 0,14 –0,09 ± 0,09 - - - - 

S1 keskijyrkkä 734,63 ± 325,37 0,04 ± 0,12 –0,07 ± 0,05 - - - - 

S2 keskijyrkkä 830,19 ± 406,01 0,02 ± 0,14 –0,06 ± 0,05 - - - - 

C keskijyrkkä 554,14 ± 334,31 0,00 ± 0,15 –0,06 ± 0,05 - - - - 

        
Koko käännös loiva 480,87 ± 201,05 0,03 ± 0,12 –0,06 ± 0,04 26,7 ± 3,34 17,97 ± 0,81 17,68 ± 0,90 18,20 ± 1,00 

I loiva 226,56 ± 88,79 0,07 ± 0,16 –0,05 ± 0,06 - - - - 

S1 loiva 586,48 ± 214,86 0,04 ± 0,13 –0,07 ± 0,04 - - - - 

S2 loiva 661,41 ± 368,79 –0,02 ± 0,13 –0,06 ± 0,04 - - - - 

C loiva 395,4 ± 324,07 0,01 ± 0,16 –0,06 ± 0,05 - - - - 
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Liite 2. Paineiden vaikutus keskinopeuteen rinteen eri jyrkkyyksillä. 

 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös 0.516 0.631* 0.520 

I 0.066 0.762** 0.324 

S1 0.440 0.642* 0.601 

S2 0.543 0.648* 0.500 

C 0.302 0.444 0.390 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

 

Liite 3. Paineiden vaikutus linjan pituuteen rinteen eri jyrkkyyksillä. 

 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös 0.418 –0.205 0.502 

I 0.242 –0.166 0.232 

S1 0.418 –0.142 0.598 

S2 0.424 –0.215 0.568 

C 0.215 –0.095 0.348 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

Liite 4. Painekeskipiste x (anterior-posterior) vaikutus keskinopeuteen rinteen eri jyrkkyyksil-

lä. 

 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös –0.020 –0.221 0.011 

I 0.063 –0.256 0.441 

S1 0.154 –0.198 –0.088 

S2 0.110 –0.170 –0.173 

C –0.156 –0.161 –0.193 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 
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Liite 5. Painekeskipiste y (mediaali-lateraali) vaikutus keskinopeuteen rinteen eri jyrkkyyksil-

lä. 

 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös –0.509 –0.443 –0.608* 
I –0.564 –0.438 –0.247 

S1 –0.601* –0.437 –0.743** 
S2 –0.415 –0.325 –0.570 

C –0.414 –0.363 –0.602 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

Liite 6. Painekeskipiste x (anterior-posterior) vaikutus ulostulonopeuteen rinteen eri jyrk-

kyyksillä. 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös –0.226 –0.238 –0.312 

I –0.081 –0.229 0.209 

S1 –0.109 –0.261 –0.403 

S2 –0.086 –0.187 –0.488 

C –0.301 –0.138 –0.433 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 
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Liite 7. Painekeskipiste y (mediaali-lateraali) vaikutus ulostulonopeuteen rinteen eri jyrk-

kyyksillä. 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös –0.544 –0.490 –0.633* 
I –0.593* –0.449 –0.238 

S1 –0.649* –0.546 –0.755** 
S2 –0.456 –0.405 –0.591 

C –0.436 –0.421 –0.618* 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

Liite 8. Painekeskipiste x (anterior-posterior) vaikutus linjan pituuteen rinteen eri jyrkkyyksil-

lä. 

 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös –0.087 0.087 –0.012 

I 0.158 0.179 0.408 

S1 –0.169 –0.113 –0.089 

S2 –0.048 0.142 –0.223 

C –0.017 0.131 –0.197 

 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 
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Liite 9. Painekeskipiste y (mediaali-lateraali) vaikutus linjan pituuteen rinteen eri jyrkkyyksil-

lä. 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös –0.350 0.107 –0.632* 
I –0.364 0.192 –0.316 

S1 –0.446 0.134 –0.757** 

S2 –0.321 –0.052 –0.581 

C –0.290 0.115 –0.548 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

Liite 10. Sisääntulonopeuden vaikutus paineeseen rinteen eri jyrkkyyksillä. 

 
Keskijyrkkä (22°) Jyrkkä (33°) Loiva (11,5°) 

Koko käännös 0.501 0.554 0.587 

I –0.227 0.589 0.446 

S1 0.349 0.593 0.594 

S2 0.533 0.532 0.479 

C 0.338 0.329 0.483 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. 

 


