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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen pe-
rusteella, miten alaraajojen lihasvoimia kehittämällä voidaan ennaltaehkäistä nilkkapot-
kussa tapahtuvia lihasvammoja. Opinnäytetyössä raportoidaan nilkkapotkussa työskentele-
vien alaraajojen lihasten toimintaa nilkkapotkun aikana, jotta tarkempi analyysi lihasvoi-
mien tarpeellisuudesta nilkkapotkun voimantuotossa sekä vammamekanismien synnyssä 
olisi mahdollinen. 

Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa FC Hongan fysioterapeuteille ja valmentajille näyt-
töön perustuva tietopaketti sellaisista harjoitteista, jotka kehittävät nilkkapotkun laukai-
suvoimaa ja ennaltaehkäisevät nilkkapotkussa tapahtuvia lihasvammoja. Tarkoituksena on, 
että tietopaketista on hyötyä myös muille ammattimaiseen toimintaan tähtääville valmen-
tajille sekä fysioterapeuteille. 

Aihe on rajattu tarkasti, eikä tietopaketti yksinään riitä pohjaksi kokonaisvaltaiselle nilk-
kapotkun laukaisuvoiman harjoittamiselle tai loukkaantumisriskin vähentämiselle, mutta 
sitä voidaan käyttää osana tavoitteellista kilpatoimintaa ja kattavaa harjoitusohjelmaa. 
Lihasvoimilla on vaikutusta nilkkapotkun laukaisuvoimaan sekä loukkaantumisriskiin nilkka-
potkun aikana, mutta yksistään lihasvoimien harjoittaminen ei riitä siihen, että laukaisu-
voima paranisi tai loukkaantumisriski vähenisi merkittävästi. Sekä laukaisuvoimaan että 
loukkaantumisriskiin vaikuttavat lisäksi muun muassa hermoston toiminta ja liikkuvuus, 
joita ei käsitellä tässä opinnäytetyössä nilkkapotkun osalta. Lisäksi opinnäytetyö on rajattu 
alaraajoihin, mutta myös muulla vartalolla on oma merkityksensä nilkkapotkun laukaisu-
voimassa ja siinä tapahtuvien lihasvammojen ennaltaehkäisyssä. 

Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Tietopakettiin on koottu 16 
harjoitetta perustuen lajikohtaiseen tutkimustietoon. Harjoitteet ovat jaoteltu eksentri-
siin, lihasvoimaa kehittäviin ja nopeusvoimaa kehittäviin harjoitteisiin. Eksentriset ja li-
hasvoimaa kehittävät harjoitteet vaikuttavat lähinnä vammautumisriskiin nilkkapotkussa, 
kun taas nopeusvoimaa kehittävät harjoitteet parantavat erityisesti nilkkapotkussa vaadit-
tavaa voimantuottoa. 

Opinnäytetyön aikana toimittiin yhteistyössä FC Hongan miesten edustusjoukkueen fysiote-
rapeutin, Niklas Virran, kanssa. Opinnäytetyöprosessin aikana toteutettiin tapaustutkimus, 
johon osallistui kaksi FC Hongan miesten edustusjoukkueen pelaajaa. Tapaustutkimuksen 
pienestä otannasta, lyhyestä seuranta-ajasta ja verrokkiryhmien puutteesta johtuen siitä 
ei kuitenkaan voida tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Tapaustutkimus alleviivaa kuitenkin 
tietopaketin hyödyllisyyttä ammattimaisessa käytössä demonstroiden prosessin alkumit-
tauksista yksilöllisesti valittuihin lihasvoimaharjoitteisiin. 
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The purpose of this thesis project is to provide information based on scientific evidence on 
how muscular strength can affect kicking power. The purpose is to also find out about, based 
on literature and a case study, possible injury risk during the kicking motion related to mus-
cular imbalances. This thesis project will provide an evidence based information package for 
physiotherapists and coaches working with high level soccer players. The information package 
consists of different types of strength exercises that have two main purposes – to develop the 
power of an individual’s instep kick and reduce injury risk during kicking.  
 
The topic for this thesis project has been narrowed down to a very compact area and the in-
formation package alone can’t be used as a comprehensive training material for improving 
kicking power. Muscular strength does have an impact in kicking power, but it’s not the only 
physical attribute affecting it. Therefore the muscular strength training excercises from the 
information package shouldn’t be used as the only method in developing kicking power but 
rather as part of a comprehensive training program. There are also other variables, such as 
mobility and function of the nervous system, which affect kicking power and injury risk but 
are not addressed in this thesis project. An instep kick also requires the whole body to work 
in coordination, but we have narrowed this thesis project only to cover the lower limbs.  

This thesis project was carried out as a functional thesis project. The information package 
consists of 16 exercises based on sport specific research material. The exercises have been 
divided into eccentric, hypertrophic and speed enhancing exercises. The eccentric and hyper-
trophic exercises influence mostly the injury risk during instep kicking and speed enhancing 
exercises target the power of the instep kick. 

During the thesis project we co-operated with FC Honka’s men’s team’s physiotherapist Ni-
klas Virta who commented and helped us especially with the information package. We also 
conducted a case study including two FC Honka’s players. The case study had a small sample 
size, no control group and short follow-up time and therefore it can’t be used to draw any 
conclusions. However, the case study demonstrates the use of the information package in a 
professional environment all the way from measuring strength levels to choosing individual 
exercises based on each player’s strengths and weaknesses. 

Keywords: soccer, muscle strength, sport injuries, prevention, instep kick 
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1 Johdanto 

Jalkapallo kuuluu suosionsa myötä tutkituimpiin palloilulajeihin. Lajin vaatimusten vuoksi voimaharjoitte-

lua käytetään oheisharjoittelumuotona (Pullinen 2008, 29). Vaikka optimaalisen voimaharjoittelun tulokset 

näkyvät pelikentällä, se ei yksistään tee kenestäkään hyvää pelaajaa. Koska tutkimuksia ja opinnäytetöitä 

on tehty paljon jalkapallossa vaadittavasta lihasvoimasta sekä yleisesti siinä esiintyvistä urheiluvam-

moista, halusimme rajata aiheen vielä tarkemmin. 

Nilkkapotku on yksi potkutekniikoiden yleisimmin käytetyistä variaatioista. Muita variaatioita ovat muun 

muassa ulkoteräpotku, sisäteräpotku ja syöttäminen. (Pullinen 2008, 7.) Nilkkapotku on kokonaisuudes-

saan monimutkainen tapahtumasarja, ja sen aikana aktivoituu koko vartalon alueella yli 40 lihasta (Kemp-

pinen 2005, 154), joista tässä opinnäytetyössä käsitellään alaraajojen lihaksia. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen perusteella, miten 

alaraajojen lihasvoimia kehittämällä voidaan ennaltaehkäistä nilkkapotkussa tapahtuvia lihasvammoja. 

Tehtävänä oli tuottaa FC Hongan fysioterapeuteille ja valmentajille näyttöön perustuva tietopaketti sellai-

sista harjoitteista, jotka kehittävät nilkkapotkun laukaisuvoimaa ja ennaltaehkäisevät nilkkapotkussa ta-

pahtuvia lihasvammoja. Tietopaketin tavoitteena on toimia apuna myös kaikille muille ammattimaisesti 

jalkapallon parissa työskenteleville valmentajille sekä fysioterapeuteille. 

Lihasvoima- ja liikkuvuusharjoittelulla sekä teknisten suoritusten ja neuromuskulaarisen kontrollin kehittä-

misellä on todettu olevan vaikutusta nilkkapotkun laukaisuvoimaan (Lehto 2006, 9). Opinnäytetyössä pe-

rehdytään tarkemmin siihen, miten juuri lihasvoimilla on vaikutusta nilkkapotkun laukaisuvoimaan. 

Nilkkapotkussa lihasvammat kohdistuvat pääosin hamstring-lihaksiin ja nelipäiseen reisilihakseen. Hamst-

ring-vammat tapahtuvat usein laukauksen heilahdusvaiheessa takareiden lihasten työskennellessä eksentri-

sesti jarruttaen polven ekstensiota (Turunen 2007, 10). Nelipäisen reisilihaksen vammoille altistavat lihas-

ten voimantuoton ja toiminnan epätasapaino (Peltokallio 2003, 249). Vammojen taustalla on usein liian 

alhainen hamstring-lihasten voimantuotto suhteessa nelipäisen reisilihaksen voimantuottoon (Kong & Burns 

2010; Yeung ym. 2009). Opinnäytetyössä selvitetään, millaisilla harjoitteilla kyseisiä lihasvammoja voitai-

siin ennaltaehkäistä. 

Aihe on rajattu tarkasti, eikä tietopaketti yksinään riitä pohjaksi kokonaisvaltaiselle nilkkapotkun laukaisu-

voiman harjoittamiselle, mutta sitä voidaan käyttää osana tavoitteellista kilpatoimintaa. Opinnäytetyön 

raportissa perustellaan kaikki tietopakettiin tehdyt valinnat. Opinnäytetyön alussa avataan kehittämistyön 

perusteita ja tutkimuskysymyksiä, jonka jälkeen perehdytään jalkapallon lajianalyysiin. Sen jälkeen analy-

soidaan, mitkä lihakset työskentelevät nilkkapotkun aikana. Tämän jälkeen opinnäytetyössä kerrotaan li-

hasvoimien epätasapainosta johtuvien lihasvammojen ennaltaehkäisystä nilkkapotkun aikana sekä voiman-

tuoton vaikutuksista nilkkapotkun laukaisuvoimaan, jonka jälkeen esitellään tapaustutkimus ja tietopa-

ketti. Lopuksi opinnäytetyössä on pohdintaa työn johtopäätöksiä, merkitystä ja luotettavuutta sekä sitä, 

miten tästä tulisi jatkaa. 
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2 Opinnäytetyöprosessi 

2.1 Toiminnallinen kehittämistyö 

Ammattikorkeakoulussa opiskelijat voivat tehdä tutkimuksellisen opinnäytetyön sijaan kehittämistyön. Ke-

hittämistyötä kutsuttiin aiemmin toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. Kehittämistyön tavoitteena on toimien 

ohjeistaminen ja opastaminen. Tuotos voi olla esimerkiksi ammatilliseen käyttöön suunnattu opas tai oh-

jeistus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

Opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen ja käytännönläheinen. Sen tulisi osoittaa alan tietoa ja taitoa. 

Kehittämistyöllä opiskelija osoittaa kykyä yhdistää teoriatietoa ja käytännön osaamista, pohtien näitä asi-

oita kriittisesti. Kehittämistyön avulla opiskelija kehittää itseään ammatillisesti samalla mahdollisesti 

myös vaikuttaen oman alansa ammattikulttuuriin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41–42.) 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä FC Hongan miesten edustusjoukkueen kanssa. FC Honka on espoo-

lainen jalkapalloseura, jonka toiminta on alkanut vuonna 1957. Se tunnetaan laajasta junioritoiminnastaan 

sekä naisten ja miesten edustusjoukkueistaan, jotka molemmat pelaavat vuonna 2019 pääsarjatasolla. (FC 

Honka 2019.) Lopullinen opinnäytetyön aihe rakentui FC Hongan miesten edustusjoukkueen fysioterapeutin 

Niklas Virran kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta niin, että se oli linjassa FC Hongan tarpeiden kanssa. 

Yhteistyö oli tiivistä koko opinnäytetyöprosessin ajan, ja keskustelua käytiin avoimessa vuorovaikutuksessa 

molempiin suuntiin. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Opinnäytetyön aikajana 

Opinnäytetyö aloitettiin keväällä 2018 etsimällä tietoa aiheesta, ja jo tässä vaiheessa alkoi pohdinta tieto-

paketin rakenteesta. Kesällä 2018 rakentui teoriapohja, jonka perusteella harjoitteet valittiin tietopaket-

tiin. Ensimmäiset mittaukset toteutettiin syyskuussa 2018 kahdelle FC Hongan miesten edustusjoukkueen 

pelaajalle, ja mittaustulosten perusteella pelaajille annettiin ohjeet intervention aikana toteutettaviin har-

joitteisiin. Loppumittaukset toteutettiin joulukuussa 2018 kyseisille pelaajille, jonka jälkeen alkoi johto-

päätösten pohdinta. Opinnäytetyö valmistui tammikuussa 2019, jolloin tietopaketti jaettiin FC Hongalle. 
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2.2 Ammattimaisuus 

Opinnäytetyö on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Ammattimaisuus ei välttämättä vaadi ammattilai-

suutta ja tavoitteena onkin tuottaa työkaluja fysioterapeuteille ja valmentajille, jotta he voivat toimia 

omassa työympäristössään ammattimaisesti tieteelliseen tutkimustietoon nojautuen. Fysioterapeuttien 

eettisissä ohjeissa painotetaan näyttöön perustuvaa toimintaa, laadukasta työtä ja kykyä toimia moniam-

matillisessa ympäristössä (Suomen Fysioterapeutit 2019), jotka ovat myös tämän opinnäytetyön kulmaki-

vet.   

2.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen perusteella, miten alaraajojen lihasvoimia 

kehittämällä voidaan ennaltaehkäistä nilkkapotkussa tapahtuvia lihasvammoja. Tavoitteena oli selvittää, 

mitkä alaraajojen lihakset työskentelevät laukaisussa nilkkapotkun aikana, jotta tarkempi analyysi lihas-

voimien tarpeellisuudesta nilkkapotkun voimantuotossa sekä vammamekanismien synnyssä olisi mahdolli-

nen. Tämän tueksi haettiin tietoa siitä, mitkä lihasvoimaharjoitteet ovat hyödyllisiä nilkkapotkussa tarvit-

tavien lihasvoimien kehittämiseen sekä mahdollisen lihasepätasapainon tasapainottamiseen. 

3 Jalkapallon lajianalyysi 

Jalkapallo on suosittu laji sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. FIFA:n eli kansainvälisen jalkapallolii-

ton mukaan maailmassa on yli 270 miljoonaa jalkapallon harrastajaa. Suomen Palloliiton (2017) mukaan 

Suomessa harrastajamäärä on jatkuvassa kasvussa ja vuonna 2016 harrastajamäärät ylittivät 130 000 pe-

laajan rajan. 

Jalkapallon pelianalyysi voidaan jakaa pelaajien liikkumisen tutkimiseen, teknisten suoritusten määrään, 

taktiseen puoleen tai puhtaasti maalianalyysiin. Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään fyysistä puolta, 

joten lajianalyysissä keskitytään liikkumisen kuvailemiseen perehtyen erityisesti potkun biomekaniikkaan 

sekä tarvittaviin voimantuottotapoihin. 

Voimantuotto on jalkapalloilijan tärkeä tukiominaisuus. Voimantuottoa tarvitaan muun muassa räjähtä-

vissä liikkeellelähdöissä, suunnanmuutoksissa, hypyissä, spurteissa, taklauksissa, pitkissä rajaheitoissa ja 

laukaisuissa. Riittävä lihasvoima ehkäisee myös loukkaantumisilta. (Pullinen 2008, 29.)  

3.1 Otteluanalyysi 

Aikuisten jalkapallo-ottelu kestää 90 minuuttia (2 x 45 minuuttia, välissä 15 minuutin puoliaika), jonka 

päälle tulee lisäaika. Tästä 90 minuutista pallo on pelissä hieman yli 60 minuuttia. Pelaajat liikkuvat pe-

lissä keskimäärin 10–12 kilometriä. Liikuttu matka kuitenkin eroaa paljon riippuen pelaajan pelipaikasta. 

Pelaajien taso vaikuttaa liikkumisen intensiteettiin, mutta ei niinkään liikuttuun kokonaismatkaan. Korke-

ammalla tasolla pelaavat liikkuvat enemmän ajasta korkealla intensiteetillä. Tämä vaikuttaa suoraan pelin 

tempoon ja pelaajat joutuvat fyysisesti kovemmalle kuormitukselle huippusarjoissa kovan intensiteetin 

takia. Pelin aikana pelaaja koskee palloon keskimäärin joka toinen minuutti, eli noin 35–45 kertaa ottelun 

aikana. (Lehto & Vänttinen 2010, 9-13; 32–33.) 
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Bachlin ja kumppaneiden (2017) mukaan pelin aikana suoritetaan 17.3±7.7 spurttia korkealla intensitee-

tillä (>23 km/h). Nämä spurtit olivat 19.3±3.2 metriä pitkiä. Laitimmaiset puolustajat, laitimmaiset keski-

kenttäpelaajat, sekä hyökkääjät tekevät enemmän korkean intensiteetin liikkeitä, kuin keskuspuolustajat 

ja keskimmäiset keskikenttäpelaajat.  

Jalkapalloa pidetään nopeuskestävyyslajina, mutta ottelun keston takia siinä tarvitaan myös kykyä tuottaa 

energiaa aerobisesti. Keskimäärin pelaajien sykkeet ovat noin 85 % maksimisykkeestä, eli lähellä anaero-

bista kynnystä. Pelin aikana huippupelaajille tulee keskimäärin 150–250 lyhyttä ja intensiivistä suoritusta, 

jotka kuormittavat etenkin anaerobista energiantuotantoa. (Lehto & Vänttinen 2010, 27.) 

Pelaajat väsyvät ottelun aikana. Selkein väsyminen tapahtuu ottelun loppua kohden, jonka seurauksena 

ottelun lopussa korkealla intensiteetillä liikuttu matka on selkeästi pelin alkuun verrattuna vähäisempää. 

Myös kuljettu kokonaismatka on toisella puoliajalla lyhyempää verrattuna ensimmäiseen puoliaikaan. Moh-

rin ym. (2005) mukaan peliaikainen väsymys voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) väliaikainen väsymys raskaan 

ja lyhyen pelivaiheen jälkeen missä vaiheessa peliä tahansa 2) toisen puoliajan alussa esiintyvä väsymys 3) 

pelin lopussa esiintyvä väsymys. Hetkittäistä väsymystä on selitetty esimerkiksi laktaatin kertymisellä li-

haksiin sekä kreatiinifosfaattivarastojen tyhjenemisellä. (Lehto & Vänttinen 2010, 29–31; Mohr ym. 2005.) 

3.2 Alaraajojen lihasvammat jalkapallossa 

Ekstrand, Hägglund ja Walden (2011) tutkivat lihasvammojen esiintyvyyttä ja syntyä 51 miesten jalkapallo-

joukkueessa, joista tutkimukseen osallistui 2229 pelaajaa. Heidän tutkimuksessaan alaraajoissa esiinty-

vistä vammoista takareiden vammoja oli 37 %, lähentäjävammoja 23 %, nelipäisen reisilihaksen vammoja 

19 % ja pohjevammoja 13 %. Nelipäisen reisilihaksen venähdysvammoista 60 % koski dominoivaa jalkaa, 

mutta muissa lihasryhmissä puoliero ei ollut yhtä selkeä. Ainoastaan 5 % kaikista vammoista syntyi kontak-

tin aikana ja kaksi kolmasosaa vammoista oli akuutteja. Lihaksiston vahvuus on vammojen ennaltaehkäisyn 

ja korkean suorituskyvyn tärkein tekijä. Nelipäisen reisilihaksen rooli on merkittävä erityisesti pallon pot-

kaisuissa ja hypyissä, joissa se toimii yhdessä pohjelihaksen kanssa elimistön suurimpana iskunvaimenta-

jana. Lisäksi epätasapaino hamstring- ja m. quadriceps lihasten välillä voi altistaa vammojen syntymiselle 

(Lehance ym. 2008, 1; Coombs & Garbut 2002, 61). 

Potkaiseminen on juoksemisen ohella yksi yleisimmistä hamstring-lihasten revähdysvammoja aiheuttava 

tapahtuma, minkä lisäksi pelaajien väsymisellä ja loukkaantumisriskillä on havaittu olevan yhteys; esimer-

kiksi hamstring-lihasten revähdysvammoja sattuu enemmän pelien ja harjoitusten loppupuolella (Opar ym. 

2012). Myös Ekstrandin ym. (2011) tutkimuksessa havaittiin, että lihasvammoja syntyi enemmän otteluissa 

kuin harjoituksissa ja vammojen määrä kasvoi puoliaikojen loppuja kohti, mikä viittaisi siihen, että väsy-

myksellä on vaikutusta lihasvammojen syntyyn. Näin ollen voidaan päätellä, että mahdollisesti lihasten 

kestävyysominaisuuksia parantamalla pystytään vähentämään loukkaantumisriskiä ainakin takareiden 

osalta otteluiden ja harjoitusten loppupuolella. 
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Kuva 2: Alaraajojen lihasvammat jalkapallossa 

Kahden nivelen yli kulkevat lihakset ovat helpoimmin vammautuvia, sillä ne joutuvat kaikkein suurimmalle 

venytykselle suoritusten aikana. Näitä vammoja voidaan parantaa liikkuvuutta lisäämällä. Liikkuvuuteen 

vaikuttavat muun muassa luun rakenne, kudosmassa nivelen ympärillä sekä jänteiden, lihasten, nivelsitei-

den ja ihon joustavuus. Lihasvoimaharjoittelulla pyritään vaikuttamaan voimaominaisuuksien lisäksi myös 

kudosten elastisiin ominaisuuksiin, joten siitä on mahdollisesti hyötyä liikkuvuuteen liittyvien vammojen 

ennaltaehkäisyssä. Lisäksi kudosten lämpötila on merkittävä tekijä kudosten joustavuudessa, ja se on riip-

puvainen virtaavan veren määrästä. Lämmittelyllä saadaan nostettua kudosten lämpötilaa tilapäisesti, jo-

ten myös sillä voi olla oma osuutensa vammojen ennaltaehkäisyssä. (Pfeiffer & Mangus 1998, 47.)  

Kaikenlaisen harjoittelun aikana luut, lihakset, jänteet ja nivelsiteet kokevat pieniä vaurioita, mutta ne 

rakentuvat palautumisen aikana vahvemmaksi kuin ne olivat ennen harjoitusta. Jos kuitenkin harjoitellaan 

liikaa, liian usein tai liian yksipuoleisesti, kudoksen uudelleenmuodostumista ei pääse tapahtumaan, jol-

loin kudos rasittuu liikaa ja voi tulla vammoja. (Gallucci & Ramos 2014, 13.) 

4 Nilkkapotku 

Nilkkapotkun suoritusmallia on kuvattu seuraavalla tavalla: palloa lähestytään tietystä kulmasta. Tukijalka 

asetetaan pallon viereen, hieman takapuolelle. Potkaiseva jalka viedään taakse jalan koukistuessa pol-

vesta. Lantiota käännetään tukijalan ympäri ja potkaisevan jalan reittä tuodaan eteenpäin polven jatka-

essa koukistumistaan. Reiden vauhti alkaa hidastua ja jalan ollessa kontaktissa pallon kanssa, reisi on liik-

kumattomassa tilassa. Reiden vauhdin hidastuessa polvi ojentuu ja nilkka koukistuu, ja polvi on pallokon-

taktin aikana lähes suorana. Jalka pysyy suorana pallokontaktin ajan, kunnes saattovaiheessa jalka nousee 

jopa lantion tasolle. (Wickström 1975, 3; 163–192.) 

Potkaisevan jalan lihaksista pääosassa ovat lonkan koukistajalihakset (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. 

sartorius, m. tensor fascia latae, m. pectineus, m. adductor longus, m. adductor brevis ja m. gracilis). 
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Aluksi ne työskentelevät eksentrisesti pysäyttäen jalan taakse vientiä. Tämän jälkeen lonkankoukistajat 

aloittavat konsentrisen eli voittavan lihastyön vaiheen, jolloin jalka lähtee heilahtamaan palloa kohden. 

Jalan taakse viennistä vastaa lonkan ojentajalihakset (m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semi-

tendinosus ja m. semimembranosus). Juuri ennen pallokontaktia potkaisevan jalan lonkan ojentajalihakset 

aktivoituvat eksentrisesti aiheuttaen reiden ja polven liikkeiden hidastumisen tai jopa kokonaan pysähty-

misen. Potkun läpiviennissä lonkankoukistajat työskentelevät konsentrisesti lyhyen aikaa, ennen kuin lon-

kan ojentajalihakset aloittavat työskentelyn ensin eksentrisesti ja sen jälkeen konsentrisesti. (Mosher & 

Robertson 1985.) 

Taakseheilahdusvaiheen lopussa polven ojentajalihakset vähentävät taakse viennistä johtuvaa polven kou-

kistusta ja avustavat lonkan koukistumisen alkamista. Juuri ennen pallokontaktia polvea koukistavat lihak-

set (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis, m. sartorius, m. gastroc-

nemius ja m. popliteus) aktivoituvat eksentrisesti. Eksentrinen työ jatkuu potkun läpiviennissä ennen kuin 

polven koukistajalihakset aloittavat konsentrisen työskentelyn saaden aikaan polven koukistuksen laskeu-

tumista varten. Heilahdusvaiheessa polven ojentajalihakset (m. quadriceps femoris) työskentelevät kon-

sentrisesti.  (Mosher & Robertson 1985.) 

 

Kuva 3: Nilkkapotkun vaiheet (Shan & Zhang 2011) 
  

4.1 Lihasvoimien epätasapainosta johtuvat lihasvammat nilkkapotkussa 

Lihastasapaino-termiä käytetään yleisesti paljon. Se on kuitenkin paljon laajempi käsite kuin pelkästään 

nimi kertoo. Lihastasapainoon liittyy lihasten voimantuottosuhteiden lisäksi mm. kehonhallintaa, lihasten 

kalvorakenteiden joustavuutta, nivelten stabiliteettia ja virheetöntä toimintaa sekä kykyä reagoida ulkoi-

siin tekijöihin. Urheilijoiden kohdalla lihastasapainoa tulisi suhteuttaa aina lajiin. Screening-tyyppisiä li-

hastasapainokartoituksia voidaan tehdä niin urheilijoille, kuin tavallisille henkilöillekin, mutta laajempaan 

ja yksilöllisempään kartoitukseen olisi hyvä käyttää apuna esimerkiksi nivelkulma- ja lihasvoimamittareita. 

Lihastasapainokartoituksella voidaan saada perustietoa yksilön ominaisuuksista ja sen perusteella voidaan 
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suunnitella harjoittelua yksilölliseksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun pyritään vaikuttamaan lihasepätasa-

painotiloihin, sillä tällöin heikkoja lihaksia tai järjestelmiä tulee vahvistaa oikeassa suhteessa verrattuna 

vahvoihin alueisiin. (Sandström-Ahonen 2011, 341.) 

Agonisti–antagonisti-suhde eli vaikuttaja-vastavaikuttajalihas-suhde on osa lihastasapainoa ja siinä verra-

taan vaikuttavan lihaksen ja sen vastavaikuttajalihaksen välistä toimintatasapainoa. Vaikka vastavaikutta-

jalihasten voimatuottoarvoja on mitattu monilla erilaisilla mittareilla ja laitteilla, ei niistä ole pystytty 

luomaan hyviä ja luotettavia viitearvoja kovin tarkkaan. Voimasuhteet ovat erilaiset eri liikenopeuksilla 

mitattaessa, mutta silti mittareiden käyttöä suositellaan jonkinlaiseen viitearvojen vertaamiseen. (Sand-

ström-Ahonen 2011, 341.) 

Nilkkapotkussa lihasvammat kohdistuvat pääosin hamstring-lihaksiin ja nelipäiseen reisilihakseen. Repeä-

mille altistavat lihasten voimantuoton ja toiminnan epätasapaino, sillä huonosti koordinoitu ja liian kireä 

lihas repeää helposti (Peltokallio 2003, 249). Hamstring-vammat tapahtuvat usein laukauksen heilahdus-

vaiheessa, jolloin takareiden lihakset työskentelevät eksentrisesti jarruttaen polven ekstensiota (Turunen 

2007, 10). Nelipäisen reisilihaksen keskimmäinen osio eli suora reisilihas kulkee kahden nivelen yli, ja siinä 

on eniten repeämiä (Peltokallio 2003, 249). 

Usein vammojen taustalla on liian alhainen hamstring-lihasten voimatuotto suhteessa nelipäisen reisilihak-

sen voimantuottoon (HQ-suhde). Yeung ym. (2009) sekä Kong & Burns (2010) esittävät, että hamstring-li-

hasten voimantuotto ei saisi olla alle 60 prosenttia nelipäisen reisilihaksen voimasta tai vammariski kas-

vaa. Terveen polvinivelen tyypillinen HQ-suhde on 50–80 prosenttia. HQ-suhde saadaan laskettua jaka-

malla hamstring-voimantoton arvo nelipäisen reisilihaksen voimantuoton arvolla ja kertomalla osamäärä 

sadalla prosentilla: 

 Hamstring-voimantuoton arvo ÷ quadriceps voimantuoton arvo x 100 % (Kong & Burns 2010.) 

Vaikka raajojen välisiä HQ-suhteita on tutkittu paljon, terveiden yksilöiden raajojen välisistä HQ-suhteiden 

eroista on olemassa vähän tietoa. Peltokallion (2003, 31) mukaan lihasten vaikuttajien ja vastavaikuttajien 

välillä ei saa kuitenkaan olla asymmetriaa eri raajojen välillä. Lisäksi vamman jälkeisessä kuntoutuksessa 

olisi tärkeää saada alaraajojen lihasvoimat symmetrisiksi ennen kilpailuun paluuta uusintavammojen vält-

tämiseksi, joten voidaan ajatella, että ainakin jollakin tasolla vammariskin pienentämiseksi myös tervei-

den alaraajojen voimasuhteiden tulisi olla tasapainossa. Schasche ym. (2011) ehdottavatkin, että aiem-

mista hamstring-vammoista kärsineille urheilijoille suoritettaisiin seurantaa hamstring-lihasten keskinäisen 

voimasuhteen välillä.  

4.1.1 Lihasepätasapainosta johtuvien lihasvammojen ennaltaehkäisy nilkkapotkussa 

Lihasvammojen ennaltaehkäisyn voi jakaa yleisesti primääri-, sekundaari- ja tertiääripreventioon. Primää-

ripreventiossa vammoja ehkäistään yksilötasolla, sisältäen terveyskasvatuksen. Sekundaaripreventiossa 

vammoja ennaltaehkäistään ryhmätasolla, aikaisen toteamisen avulla. Tertiääripreventioon kuuluvat yh-

teiskuntatasolla tehdyt vammaan kohdistuneet ennaltaehkäisevät toimet, kuten päätökset, jotka on tar-

koitettu lisäämään liikunnan turvallisuutta. (Parkkari ym. 2006, 10-12.) 
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Kuva 5: Harjoitteiden vaikutukset eri lihasryhmiin (Mendez-Villanueva ym. 2016) 

Opinnäytetyö sijoittuu lihasvammojen epätasapainon harjoittamisen osalta primääri-, ja sekundaaripre-

ventioon.  Ajatuksena on, että aluksi tietopakettia hyödynnetään joukkuetasolla fysioterapeuttien ja val-

mentajien ohjeistamana, etenkin jos alaraajojen lihasvoimatasoja ei ole testattu. Myöhemmässä vai-

heessa, kun alaraajojen lihasvoimat ovat selvillä, pystytään vammoja ennaltaehkäisemään yksilötasolla, 

eli siirrytään enemmän primääripreventioon. Mikäli halutaan toimia ammattimaisesti, olisi tarkoitus siirtyä 

primääripreventioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.   

HQ-suhteita parantamalla voidaan kehittää suoritustekniikkaa ja vähentää vamma-alttiutta heikommassa 

lihaksessa (Lehance ym. 2008, 1; Coombs & Garbut 2002, 61). Kuten aikaisemmin todettu, hamstring-lihas-

ten voimantuoton tulisi olla vähintään 60 prosenttia nelipäisen reisilihaksen voimantuotosta. 

Mendez-Villanueva ym. (2016) tutkivat eksentristen harjoitteiden vaikutusta hamstring-lihasten palautumi-

seen poikittaisen relaksaatioajan (transvere relaxation time, T2) kannalta. Harjoitteina tutkimuksessa käy-

tettiin flywheel leg curlia, nordic hamstringia, russian belt deadliftia ja hip extension conic-pulleyta, joita 

käytetään yleisesti eksentrisinä vastusharjoitteina hamstring-vammojen ehkäisyyn ja kuntoutukseen jalka-

pallopelaajilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että harjoitteiden avulla poikittainen relaksaatioaika parani. Har-

joitteet olivat kuitenkin selvästi erilaisia ja keskittyivät tiettyihin lihaksen käyttöominaisuuksiin. Mendez-

Villanueva ym. (2016) toteavat, että kutakin harjoitetta tulisi käyttää jalkapalloilijoiden sopivan lihasryh-

män hoitamiseen (m. biceps femoriksen pitkä ja lyhyt pää, m. semitendinosus ja m. semimembanorus). 

(Mendez-Villanueva ym. 2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinkin Nordic hamstring -harjoitetta käytetään paljon jalkapalloilijoiden kesken. Vaikka se lisää tehok-

kaasti hamstring-lihasten eksentristä voimantuottoa, ei ennaltaehkäisyssä pitäisi tukeutua ainoastaan ky-

seiseen harjoitteeseen. Oakley, Jennings ja Bishop (2017) toteavat artikkelissaan, että vaikka harjoite on 

tehokas ja käytetty, esiintyy hamstring-vammoja silti huomattavasti. Kirjoittajat esittävät, että suurten 

liikelaajuuksien ja erilaisten aktivaatiovaiheiden vuoksi olisi suositeltavaa harjoittaa hamstring-lihaksia 

sekä polvenkoukistus- että lonkanojennusliikkeillä. Väärään aikaan suoritettu Nordic hamstring-harjoite 

voi jopa vähentää hamstring-lihasten eksentristä voimantuottoa ja lisätä vammariskiä (Lovell ym. 2016). 
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Eksentriset harjoitteet ovat hermostolle raskaita, ja vaativat sopivan palautuksen aivan kuten mikä ta-

hansa lihasvoimaharjoittelu (Hakkarainen ym. 2009, 204-205).  

4.2 Voimantuoton vaikutus nilkkapotkun laukaisuvoimaan 

Absoluuttisessa voimassa mitataan ulkoisen vastuksen siirtämistä, jolloin voimantuotto ei ole suhteessa 

pelaajan omaan painoon. Suhteellinen voima puolestaan kertoo, kuinka paljon pelaajalla on voimaa suh-

teessa omaan painoonsa. (Zatsiorsky 1995, 65-67.) Absoluuttista voimaa tarvitaan, kun pelaaja yrittää siir-

tää ulkoista vastusta, kuten palloa. Suhteellista voimaa tarvitaan, kun joudutaan kantamaan oman kehon 

painoa, esimerkiksi kiihdytyksissä, hidastuksissa tai hypyissä. (Pullinen 2008, 38.) Nilkkapotkussa, kuten 

jalkapallossa muutenkin, suhteellisen voimatuoton harjoittamista tulisi painottaa, sillä vaikka pelaaja siir-

tää ulkoista vastusta eli palloa, hän on huomattavasti enemmän tekemisissä oman painonsa kuin ulkoisen 

vastuksen kanssa (Gamble 2010, 207). 

Lihasvoimilla on vaikutusta pallon liikkumisnopeuteen laukaisussa (Masuda ym. 2005). Pallon nopeus pot-

kun jälkeen on suorassa yhteydessä potkaisevan jalan nopeuteen. Täten voidaan myös päätellä lihasvoi-

mien vaikuttavan laukaisusuoritukseen, sillä lihakset vastaavat jalan nopeuden kasvattamisesta. Selkeää 

korrelaatiota on löydetty potkun pituuden sekä nelipäisen reisilihaksen ja hamstring eli HQ-lihasten välillä. 

Lisäksi matalampaa korrelaatiota on löydetty potkun pituuden sekä lonkan ojentajien ja koukistajien vä-

lille. Potkusuoritusta voidaan siis parantaa selvästi etenkin nelipäisen reisilihaksen ja hamstring -lihasten 

lihasvoimaharjoittelulla, mutta myös teknisten suoritusten ja neuromuskulaarisen kontrollin kehittämistä 

tulee jatkaa. (Lehto 2006, 9.) 

 

Kuva 4: Laukaisuvoiman harjoittamisen osa-alueet 
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4.2.1 Voimantuotto-ominaisuudet ja niiden kehittäminen 

Useat rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät vaikuttavat voimantuottoon. Näitä ovat lihassolujen koko, 

lihassolujen solusuhde, motorisen hermojärjestelmän kyky aktivoida ja säädellä lihassolujen supistumista, 

lihas- ja liikeaistien kyky informoida keskushermostoa, lihasten tukirakenteiden ja jänteiden elastisuus, 

lihaksen energia-aineenvaihdunta, vipuvarsien pituussuhteet, hormonaaliset säätelytekijät sekä ikä, suku-

puoli ja harjoittelu. (Hakkarainen ym. 2009, 195–196.) Voimaharjoittelun päätavoitteena on urheilussa ke-

hittää lajivoimaa ja –nopeutta, mutta ilman riittävää perusvoimatasoa lajiominaisuuksien kehittäminen on 

rajallista (Hakkarainen ym. 2009, 203). Kun tarkoituksena on kehittää nilkkapotkun laukaisuvoimaa, tulisi 

siis ottaa huomioon sen vaatima räjähtävän voiman harjoittelu sekä perusvoimaharjoittelu. 

 

Kuva 6: Voimantuottoon vaikuttavat tekijät 

Voimantuoton lisääminen vaatii uusien motoristen yksiköiden käyttöönottoa ja/tai käytössä olevien yksi-

köiden käskytiheyden lisäämistä sekä niiden oikea-aikaista syttymisjärjestystä (Mero ym. 2004, 47–48). 

Voimantuoton lisääntyessä lihassolu kasvaa, opitaan käyttämään oikeita lihasryhmiä sekä tuottamaan ta-

loudellisempaa lihastyötä (McArdle ym. 2010, 390–392; Sandström-Ahonen 2011, 126). 

Voimantuotto tapahtuu joko isometrisellä ja/tai dynaamisella lihassupistustavalla. Isometrinen lihassupis-

tus on staattinen, eli lihas on jännittynyt, mutta ei liikuta raajaa. Dynaamisessa lihassupistuksessa raaja 

liikkuu, ja se voi olla konsentrista, eksentristä tai niiden yhdistelmää. Konsentrisessa lihastyössä lihas su-

pistuu ja lyhenee. Eksentrisessä lihastyössä lihas pitenee jarruttaen liikettä. (Häkkinen 1990, 22-41.) Nilk-

kapotkussa tapahtuu sekä konsentrista että eksentristä lihastyötä. Kappaleessa 4 on kuvattu tarkemmin 

nilkkapotkun vaiheita. 
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Kuva 7: Lihassupistustavat 

Cermakin ym. (2013, 230) mukaan eksentrinen lihastyö kasvattaisi satelliittisolujen avulla tyypin 2b-lihas-

soluja, jotka ovat nopeita lihassoluja. Tämän perusteella eksentrisellä lihastyöllä voitaisiin kehittää no-

peutta. Kraemer ja Häkkinen (2002, 15) puolestaan esittävät, että lihaksen työskentelytapa kehittyy juuri 

siinä ominaisuudessa, mitä harjoitetaan. Eli eksentrinen työ kehittää eksentristä työtä, konsentrinen kon-

sentrista, nopea nopeaa ja niin edelleen. He esittävät, että vastusharjoittelu suurilla nopeuksilla kehittäisi 

voimantuottoa eniten.  

Voimantuottoa kehitettäessä tulee ottaa huomioon erilaisen harjoittelun vaikutukset akuuttiin voiman-

tuottoon lihaksissa sekä voimantuoton palautumisaika normaalille tasolle (harjoittelun ajankohta esimer-

kiksi urheilijoilla). Konsentrista ja isometristä lihastyötä vaativassa harjoittelussa lihasten maksimaalinen 

voimantuotto laskee 10–20 % ja se palautuu normaalille tasolle muutaman tunnin kuluessa. Tällöin lihas-

voiman lasku johtuu pääasiassa lihasten metabolisesta väsymisestä sekä energialähteiden saatavuuden vä-

henemisestä. Raskasta eksentristä lihastyötä vaativan harjoittelun jälkeen voimantuotto voi olla alentu-

neella tasolla jopa useita vuorokausia ja välittömästi harjoittelun jälkeen lihasvoiman lasku voi olla jopa 

50 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että eksentrinen lihastyö aiheuttaa suurempia mikrovaurioita kuin kon-

sentrinen tai isometrinen lihastyö.  Eksentrinen harjoittelu on tehokkaampaa kuin konsentrinen tai isomet-

rinen harjoittelu ja täten lyhemmillä harjoitteluajoilla ja toistomäärillä saavutetaan sama harjoitusvaste. 

Samalla tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että palautumisaika on pidempi lihasvaurioiden ollessa suu-

rempia.  (Kauranen 2014, 304–305, 445-446.) 

4.2.2 Nopeusvoimaharjoittelu 

Nopeusvoimaharjoittelu on tärkeää nilkkapotkun kehittämisessä, sillä kuten aikaisemmin on mainittu, pal-

lon nopeus potkun jälkeen on suorassa yhteydessä potkaisevan jalan nopeuteen (Lehto 2006, 9). Yleisesti 

nopeusvoimalla tarkoitetaan lihasten kykyä tuottaa mahdollisimman suuri voimataso lyhyessä ajassa (Fors-

man & Lampinen. 2008, 441). Se riippuu hermoston kyvystä aktivoida motoristen yksiköiden toimintaa li-

haksissa sekä välittömien energialähteiden käyttönopeudesta (Keskinen ym. 2018, 196). Nopeusvoima jae-

taan pikavoimaan ja räjähtävään voimaan (Wilmore ym. 2008, 51). Räjähtävää voimaa harjoitettaessa ta-
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voitteena on aktivoida hermosto eli nopeat motoriset yksiköt mahdollisimman nopeasti kehittämällä kon-

sentrisen lihassupistuksen tehoa tahdonalaisen ja reflektorisen hermotuksen kautta. Pikavoimaharjoitte-

lussa tavoitteena on sen sijaan parantaa nopeiden lihassolujen hermotusta syklisissä suorituksissa ja kehit-

tää lihasten elastisia ominaisuuksia. (Wilmore ym. 2008, 51; Forsman & Lampinen 2008, 441.)  

 

Kuva 8: Nopeusvoiman jaottelu 

Nopeusvoimaharjoittelulla pyritään vaikuttamaan hermostoon, lihassolukkoon ja elastisiin elimistön osiin 

kuten jänteisiin ja sidekudoksiin, minkä lisäksi sillä pyritään muokkaamaan elimistön säätelyjärjestelmää 

eli aktivoidaan hermostoa ja hormonitoimintaa (Forsman & Lampinen. 2008, 430–431). Nopeusvoimahar-

joittelussa suorituksen tulee kestää 3-15 sekuntia, sillä tätä pidemmillä suorituksilla lihasten laktaattipi-

toisuus kasvaa ja teho heikkenee eikä se täten kehitä enää nopeusominaisuuksia (Wilmore ym. 2008, 51). 

Hakkarainen kuitenkin painottaa, että yksittäisen nopeusharjoitteen tulisi kestää alle 10 sekuntia, jotta 

lihaksisto ei alkaisi tuottamaan laktaattia, mikä hidastaa liikenopeutta ja –tehoa. Lisäksi palautumisen täy-

tyy olla täydellistä ennen uuden suorituksen aloittamista, mikä tarkoittaa 2-10 minuutin palautumisaikaa 

riippuen harjoitteesta ja sitä suorittavasta urheilijasta. (Hakkarainen ym. 2009, 221–223.) Eri lähteitä yh-

distelemällä voidaan siis todeta, että mikäli suoritus kestää 3-10 sekuntia, pystytään kehittämään tehok-

kaasti nimenomaan nopeusvoimaominaisuuksia. 

4.2.3 Lihas- ja voimakestävyysharjoittelu 

Lajivoiman ja -nopeuden lisäksi perusvoimatasoja tulisi kehittää, sillä ilman niitä lajiominaisuuksien kehit-

täminen on rajallista (Hakkarainen ym. 2009, 203). Lihas- ja voimakestävyys koostuvat sekä kesto- että 

maksimivoimasta. Käytännössä kestovoima tarkoittaa sitä, kuinka pitkään tiettyä voimatasoa pystytään 

ylläpitämään ja se voidaan jakaa edelleen lihas- ja voimakestävyyteen (Hakkarainen ym. 2009, 203–204). 

Yleisesti voimatason ylläpitämistä rajoittaa energiaravintoaineiden väheneminen sekä kuona-aineiden ker-

tyminen lihaksistoon. Maksimivoimalla sen sijaan tarkoitetaan sitä voimaa, jonka lihas pystyy saavutta-

maan tahdonalaisessa kertasuorituksessa ja se voidaan jakaa hypertrofiseen ja hermostolliseen voimaan. 

(Forsman & Lampinen 2008, 440–441; Hakkarainen ym. 2009, 203-204.)  
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Kestovoimaharjoittelussa palautukset ovat epätäydellisiä ja harjoitusvaikutus kohdistuu lähinnä hitaisiin 

motorisiin yksiköihin. Lihaskestävyysharjoittelussa tavoitteena on kehittää aerobis-anaerobista energian-

tuottoa sekä lihaksen paikallisia kestävyystekijöitä. Se voidaan toteuttaa oman kehon painolla ja 15 tois-

ton sarjoissa. Voimakestävyysharjoittelun tavoitteena on kehittää puhtaasti anaerobista energiantuottoa 

ja lihaksen paikallisia laktaatinpoistomekanismeja. Sarjassa on 15–30 toistoa ja vastus on noin 20–50 % 

maksimista. (Hakkarainen ym. 2009, 204.) 

Maksimivoimaharjoittelussa pätee sama periaate kuin nopeusvoimaharjoittelussa eli palautumisen tulee 

olla suoritusten välissä täydellistä. Hermostollista maksimivoimaa kehitettäessä pyritään kehittämään her-

moston kykyä aktivoida lihassoluja ja sen vaikutus kohdistuu pääasiassa nopeisiin motorisiin yksiköihin. 

Sitä voidaan kehittää tekemällä yhdessä sarjassa vähän toistoja (1-4) ja sarjoja 2-5 niin, että yhdessä har-

joituksessa on ainoastaan 1-4 eri harjoitetta vastuksen ollessa maksimaalinen. Hypertrofisessa maksimivoi-

maharjoittelussa pyritään kasvattamaan lihaksen poikkipinta-alaa ja täten maksimaalista supistumiskykyä. 

Siinä toistojen määrä on 5-15 ja vastus 60–80 % maksimivoimantuotosta. (Hakkarainen ym. 2009, 204) 

5 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka hyvin tietopaketissa esitetyt harjoitteet toi-

mivat käytännössä: voidaanko harjoitteilla vaikuttaa lihasvoimiin sekä sitä kautta nilkkapotkun voiman-

tuottoon ja vammautumisriskiin. Tapaustutkimus on myös hyvä esimerkki opinnäytetyön lukijoille siitä, 

kuinka tietopakettia voidaan käyttää ammattimaisen toiminnan apuna yksilöt huomioon ottaen. Jotta tie-

topakettia voidaan soveltaa yksilöille sopivaksi, tulisi tietää jokaisen pelaajan nelipäisen reisilihaksen ja 

hamstring – lihasten voimatasot ennen tietopaketista valittavia harjoitteita. Lihasvoimatasoja voidaan mi-

tata isometrisellä mittauksella, kuten tapaustutkimuksessa on tehty, tai jollain muulla, paremmin jouk-

kuelajiin soveltuvalla metodilla. Myös jokaisen pelaajan taustatiedot ovat tärkeitä, minkä vuoksi pelaajien 

harjoitustausta ja vammahistoria on kirjattu tapaustutkimuksessa ylös. Näin saadaan kattava kuva siitä, 

mitä asioita harjoittelussa tulee ottaa huomioon, jotta vältetään vammariskin kasvattaminen liiallisen har-

joittelun ja lihasväsymyksen myötä sekä pystytään vahvistamaan pelaajan mahdollisesti heikkoja osa-alu-

eita. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden FC Hongan kilpatasolla pelaavan jalkapalloilijan 

hamstring-lihasten ja nelipäisen reisilihaksen voimasuhteita. Kuten opinnäytetyössä on mainittu, HQ-suhde 

tulisi olla noin 50–80 %, jotta lihasvammariski pienenisi muun muassa nilkkapotkun aikana. Mittausten jäl-

keen ohjasimme tulosten perusteella harjoitteita, joilla pyrittiin vaikuttamaan sekä mahdolliseen liha-

sepätasapainoon, että voimantuottoon harjoitetuissa lihasryhmissä. Tavoitteena oli selvittää näiden har-

joitteiden vaikutus hamstring-lihasten ja nelipäisen reisilihaksen voimantuottoon. Tutkimus toteutettiin 

tapaustutkimuksena kahdeksan viikon aikana niin, että alkumittausten jälkeen koehenkilöille ohjattiin 

kaksi eksentristä voimantuottoa kehittävää harjoitetta sekä kaksi räjähtävää voimantuottoa kehittävää 

harjoitetta. Tämä sen takia, että eksentrinen voimantuotto vaikuttaa vammautumisriskiin nilkkapotkussa 

ja räjähtävä voimantuotto kehittää nilkkapotkussa vaadittavaa voimantuottoa.  
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Kuva 9: HUR Leg Extension/Leg Curl-laite (HUR 2018) 

Hamstring-lihasten ja nelipäisen reisilihaksen voimantuottoa voidaan mitata isometrisesti, sillä se on tutki-

tusti luotettava ja toistettava tapa mitata maksimaalista isometristä lihasvoimaa (Kong & Burns 2010). Iso-

metrisessä lihasvoimamittauksessa testattava tuottaa mahdollisimman suuren voiman mahdollisimman ly-

hyessä ajassa. Sen avulla voidaan mitata erittäin tarkasti tietyn lihaksen tai lihasryhmän voimantuottoa 

tietyllä nivelkulmalla ilman, että testattavan tarvitsee osata tiettyä suoritustekniikkaa. Isometrisellä mak-

simivoimamittauksella on myös rajoitteensa – sillä voi olla heikohko yhteys dynaamista voimantuottoa vaa-

tiviin suorituksiin, kuten nilkkapotkuun, sillä isometrinen ja dynaaminen lihassuoritus poikkeavat toisistaan 

mekaanisesti ja hermostollisesti. (Keskinen ym. 2018, 182–183.)  

 

5.1 Tapaustutkimuksen toteutus 

Voimantuoton mittaus suoritettiin HUR:n valmistamalla Leg Extension/Leg Curl -laitteella, johon kytkettiin 

dynamometri eli voimamittari. Voimamittauksen arvot luettiin HUR Performance Reader-laitteen avulla, 

joka kertoi maksimivoiman tuoton kilogrammoina. Tapaustutkimukseen osallistui vapaaehtoisesti kaksi FC 

Hongan miesten edustusjoukkueen pelaajaa, jotka suorittivat alku- sekä loppumittaukset ohjeistukses-

samme mahdollisuuksien mukaan samoissa olosuhteissa, samaan aikaan päivästä sekä samoilla välineillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittauksessa vakioitiin asetukset, joita käytettiin sekä polven ojennuksen että koukistuksen isometrisen 

maksimivoiman mittauksessa. Tapaustutkimuksessa puhutaan nimenomaan näillä termeillä, sillä vaikka 

tavoite on mitata HQ-suhdetta, ei voida sanoa, että testisuorituksen aikana ainoastaan hamstring tai m. 

quadriceps lihakset vastaisivat voimantuotosta. 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis5cK80d3cAhXHJVAKHSl8DxwQjRx6BAgBEAU&url=http://sites.hur.fi/index.asp?product%3DLeg%20Extension/Curl%20Rehab%20FCM&psig=AOvVaw1F5NJYPuNDHsgko2hi-yNp&ust=1533823892419153
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Koehenkilö istui laitteeseen, ja hänen reitensä fiksoitiin paikalleen testin ajaksi. Laite säädettiin siten, 

että koehenkilön lonkka oli 90 asteen kulmassa ja polvinivel noin 140 asteen kulmassa. Isometrisessä voi-

mamittauksessa nivelkulmat tulee asettaa tarkasti, jotta tulokset pystytään vakioimaan ja nivelkulmien 

vaikutus voimantuottoon minimoidaan (Keskinen ym 2018, 182). Nilkkaa vasten oleva tuki asetettiin mal-

leolien yläpuolelle. (Kong & Burns 2010.)  

Ensin mitattiin toisen alaraajan polven koukistuksen ja ojennuksen voimantuotot, jonka jälkeen samat 

mittaukset toistettiin toiseen alaraajaan. Koehenkilöitä pyydettiin tuottamaan maksimaalisen voiman 3-4 

sekunnin ajan. Koehenkilöille kerrottiin, milloin he saivat aloittaa ja lopettaa. Jokainen mittaus toistettiin 

kolme kertaa ja testisuoritusten välillä oli minuutin palautumisaika. Kaikki tulokset kirjattiin ylös, mutta 

merkityksellistä oli löytää molempien jalkojen polven ojennuksen ja koukistuksen parhaat tulokset. (For-

man & Lampinen 2008, 425.) 

5.2 Alkumittaukset 

Alkumittaukset toteutettiin 24.9.2018 klo 10.00 kahdelle FC Hongan miesten pelaajalle. Ohjeistuksena 

henkilöille oli saapua paikalle ilman, että he olisivat harjoitelleet samana aamuna. Tarkoituksena oli, että 

alla ei olisi raskasta kuormitusta.  

Testi aloitettiin haastattelulla, jossa poissuljettiin akuutit vammat sekä selvitettiin mahdollista lihasvoi-

miin vaikuttavaa vammahistoriaa. Ennen varsinaista mittausta koehenkilöt suorittivat alkulämmittelyn, 

jotta loukkaantumisriski olisi pienempi (Forman & Lampinen 2008, 425). Koehenkilöt pyöräilivät kuntopyö-

rällä 15 minuutin ajan.  

5.2.1 Koehenkilö 1  

Koehenkilö on 24-vuotias mies, joka pelaa kenttäpelaajana FC Hongan miesten edustusjoukkueessa. Aikai-

sempana vammana 1-2 vuotta sitten todettu oikean polven rustovamma. Kyseinen vamma on oireillut hei-

näkuun lopulla, minkä vuoksi koehenkilö on ollut kolme viikkoa pois jalkapalloharjoituksista. Tällöin pol-

veen on laitettu nivelnestepiikki, joka on auttanut oireisiin ja koehenkilö on nyt pystynyt harjoittelemaan 

normaalisti. Polvi hieman naksuu polvea ojennettaessa, mutta ei tuota kipua eikä koehenkilö koe polvesta 

olevan haittaa harjoittelussa tai arjessa. Koehenkilöllä on taustalla edellisellä viikolla raskas kuormitus, 

minkä lisäksi hän on mittausta edeltävänä päivänä polkenut kuntopyörää tunnin ajan. Koehenkilö on pe-

lannut viimeksi jalkapallo-ottelussa noin kuukausi sitten. Koehenkilö raportoi harjoittelevansa 4-5 lajihar-

joitusta viikossa, minkä lisäksi kaksi kuntosaliharjoitusta ja kerran viikossa eksentrisillä laitteilla harjoitte-

lua joukkueen harjoituskeskuksessa ohjatusti. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kunkin mittauksen huipputulos. 

KOEHENKILÖ 1 1. MITTAUS 2. MITTAUS 3. MITTAUS PARAS TULOS 

VASEN EKSENTENSIO 145 kg 165 kg 183 kg 183 kg 

VASEN FLEKSIO 140 kg 163 kg 147 kg 163 kg 

OIKEA EKSTENSIO 173 kg 146 kg 166 kg 173 kg 

OIKEA FLEKSIO 141 kg 166 kg 167 kg 167 kg 

Taulukko 1: Koehenkilö 1, alkumittauksen tulokset 

• Oikean jalan HQ-suhde: 89 % (oikea fleksio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan HQ–suhde: 96 % (vasen fleksio/vasen ekstensio) 

• Vasemman jalan m. quadriceps-lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 95 % (vasen eks-

tensio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan hamstring-lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 102 % (vasen flek-

sio/oikea fleksio) 

5.2.2 Koehenkilö 2 

Koehenkilö on 18–vuotias mies, joka pelaa maalivahtina FC Hongan miesten edustusjoukkueessa. Kesällä 

2018 koehenkilöllä on todettu oikean jalkapöydän rasitusosteopatia, joka on parantunut hyvin ja koehen-

kilö on pystynyt harjoittelemaan normaalisti. Vuonna 2015 koehenkilöllä on ollut vasemman nilkan 

vamma, minkä lisäksi viime vuosien aikana muutama yläraajavamma. Koehenkilö kertoo pelanneensa edel-

lisenä päivänä maalivahtina 90 minuuttia, jolloin vasen polvi on vääntynyt sisäänpäin, mutta ei kuitenkaan 

koe sen haittaavan tekemistä eikä aiheuttavan mittauspäivänä voimakasta kipua tai muuta oireilua. Tes-

tausta edeltävät kaksi viikkoa koehenkilö kertoo harjoitelleensa kovaa, minkä lisäksi edellisen viikon yliop-

pilaskirjoitukset ovat aiheuttaneet lisästressiä. Koehenkilö harjoittelee 4-5 lajiharjoitusta viikossa, minkä 

lisäksi hänelle kertyy kaksi kuntosaliharjoitusta ja yleensä yksi ottelu viikon aikana. Kerran viikossa ek-

sentristä harjoittelua joukkueen harjoituskeskuksessa ohjatusti. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kunkin mittauksen huipputulos. 
  

KOEHENKILÖ 2 1. MITTAUS 2. MITTAUS 3. MITTAUS PARAS TULOS 

VASEN EKSTENSIO 164 kg 151 kg 132 kg 164 kg 

VASEN FLEKSIO 133 kg 136 kg 120 kg 136 kg 

OIKEA EKSTENSIO 164 kg 170 kg 160 kg 170 kg 

OIKEA FLEKSIO 117 kg 134 kg 134 kg 134 kg 

Taulukko 2: Koehenkilö 2, alkumittauksen tulokset 

• Oikean jalan HQ-suhde: 82 % (oikea fleksio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan HQ–suhde: 78 % (vasen fleksio/vasen ekstensio) 

• Vasemman jalan m. quadriceps-lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 104 % (vasen 

ekstensio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan hamstring–lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 99 % (vasen flek-

sio/oikea fleksio) 

5.3 Harjoitteet 

Kuten aikaisemmin todettu, nilkkapotkussa lihasvammat kohdistuvat pääosin hamstring-lihaksiin ja nelipäi-

seen reisilihakseen. Hamstring-vammat tapahtuvat usein laukauksen heilahdusvaiheessa, jolloin takareiden 

lihakset työskentelevät eksentrisesti jarruttaen polven ekstensiota (Turunen 2007, 10). Repeämisvam-

moille puolestaan altistavat lihasten keskinäinen voimantuoton ja toiminnan epätasapaino sekä agonisti-

antagonisti suhde eri raajojen välillä (Peltokallio 2003, 31 & 249). Eksentrisellä lihasvoimaharjoittelulla 

voidaan ennaltaehkäistä urheilijan vammautumista ja uudelleenvammautumista (Kauranen 2014, 446) ja 

sitä voidaan käyttää myös nilkkapotkun osalta ennaltaehkäisevänä harjoitteena. 

Kummallakin koehenkilöllä oli erinomainen HQ-suhde, eikä alaraajojen välillä ollut myöskään huomattavaa 

eroa. Valitsimme molemmille koehenkilöille harjoitteiksi sellaisia tietopaketissakin esitettyjä liikkeitä, 

jotka kohdistuvat erityisesti hamstring–lihaksiin sekä nelipäiseen reisilihakseen ja kehittävät sekä eksent-

ristä että konsentrista voimantuottoa. Ohjeistimme tekemään harjoitteet kaksi kertaa viikossa joko omana 

harjoituksenaan hyvän alkulämmittelyn jälkeen tai joukkue- tai voimaharjoittelun yhteydessä. Pyysimme 

koehenkilöitä merkitsemään ylös kerrat, jolloin he olivat tehneet kyseisiä harjoitteita. Pyysimme heitä 

myös kirjoittamaan jakson aikana ylös omia havaintoja harjoittelusta, kuten vaikutuksia kiputiloihin tai 

nilkkapotkun voimantuoton kehittymiseen.  
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Potkaisevan jalan nopeus on suorassa yhteydessä pallon nopeuteen nilkkapotkussa (Lehto 2006, 9) ja suuri 

osa lihasvammoista tapahtuu nilkkapotkun heilahdusvaiheessa (Turunen 2007, 10). Eksentrisillä harjoit-

teilla pyritään sekä vähentämään riskiä lihasvammoille heilahdusvaiheessa sekä kasvattamaan nopeita li-

hassoluja eli kehittää potkaisevan jalan nopeutta.  Dynaamisilla liikkeillä pyrimme kasvattamaan räjähtä-

vää voimantuottoa nilkkapotkun liikemallia kuvaavilla harjoitteilla, jotta saisimme aikaan siirtovaikutuk-

sen harjoitteista itse nilkkapotkuun. Ohjasimme molemmille koehenkilöille seuraavat harjoitteet perus-

tuen heidän testituloksiinsa:  

• Eksentrinen lonkankoukistajaharjoite kuminauhalla 

Cermakin ym. (2013, 230) tutkimuksen mukaan eksentrinen lihastyö kasvattaisi nopeita lihas-

soluja. Eksentrisillä lonkankoukistajaharjoitteilla voidaan kuntouttaa esimerkiksi lonkankoukis-

tajan tendinopatiaa, minkä lisäksi pystytään vähentämään lonkankoukistajan alueella olevaa 

kipua (Rauseo 2017). Lisäksi lonkankoukistajien voimantuotolla on havaittu olevan yhteyttä 

potkun pituuteen (Lehto 2006, 9). 

• Nordic hamstring tai eksentrinen takareisiharjoite 

Nordic hamstring – harjoitteen on todettu useiden tutkimusten mukaan vähentävän hamstring -

lihasten vammautumisriskiä jalkapallossa jopa yli 50 %. Sitä on tutkittu paljon, minkä vuoksi 

valitsimme sen yhdeksi harjoitteeksi tietopakettiimme. Nordic hamstring – harjoitteen on to-

dettu lisäävän etenkin eksentristä voimantuottoa ja koska suuri osa hamstring – vammoista ta-

pahtuu lihasten työskennellessä eksentrisesti, on se erinomainen harjoite vammojen eh-

käisyyn. (Horst ym. 2015, Bahr ym. 2015) 

• Askel korokkeelle + polven nosto ja käsien tuonti ylöspäin 

Askelluksella korokkeelle pystytään kehittämään jalkojen räjähtävää voimantuottoa. Käsien 

ylös työnnöllä lisäpainon kanssa pystytään ottamaan koko vartalo mukaan liikkeeseen ja tehos-

tamaan jaloille tulevaa kuormaa. Tutkimuksessa, jossa tutkittava ryhmä teki neljän viikon in-

tervention ajan askellusta korokkeelle, paranivat ryhmän jalkaprässin, maksimaalisen askel-

luksen korokkeelle lisäkuorman kanssa, sekä yhden jalan hyppytestin tulokset selvästi verrok-

kiryhmään nähden (Borchert ym. 1993).  

• Rinnalleveto 

Rinnallevedon on todettu korreloivan räjähtäviä ominaisuuksia vaativien suoritusten, kuten 

vertikaalihypyn ja juoksunopeuden kanssa (Tupamäki 2009), minkä vuoksi sitä voidaan käyttää 

jalkapalloilijoilla räjähtävän voimantuoton harjoittamiseen. 

Harjoitteiden tarkemmat ohjeistukset näkyvät tietopaketissa. 
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5.4 Loppumittaukset 

Loppumittaukset toteutettiin 14.12.2018 klo 10.00 samoille koehenkilöille samassa järjestyksessä kuin al-

kumittauksissakin. Molemmat tekivät alkulämmittelyn samalla tavoin kuin alkutestauksessa. 

5.4.1 Koehenkilö 1 

Koehenkilö raportoi harjoitelleensa kauden loppumisen jälkeen kuntosalilla voimaharjoittelua jaloille 

kaksi kertaa viikossa. Harjoitteisiin on kuulunut takakyykky, maastaveto sekä etu- ja takareisilaitteita. 

Etenkin takareisille hän on tehnyt eksentrisiä harjoitteita. Kilpakauden aikana koehenkilö on tehnyt ek-

sentristä harjoittelua laitteilla noin kerran viikossa. Mittausta edeltävän viikon aikana koehenkilö on käy-

nyt päivittäin lenkillä, ja mittausta edeltävänä päivänä hän on käynyt tunnin lenkillä. Rasitustaso vastaa 

koehenkilön mukaan alkumittauksia ennen ollutta rasitusta, jolloin koehenkilö oli tehnyt edellisenä päi-

vänä kovan harjoituksen pyörällä. Koehenkilöllä ei ole ollut loukkaantumisia alkutestauksen jälkeen. Lop-

pumittausta edeltävänä aikana hän on tehnyt enemmän voimaharjoittelua kuin ennen alkutestausta. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty kunkin mittauksen huipputulos. 

 

KOEHENKILÖ 1 1. MITTAUS 2. MITTAUS 3. MITTAUS PARAS TULOS 

VASEN EKSENTENSIO 163 kg 166 kg 208 kg 208 kg 

VASEN FLEKSIO 139 kg 150 kg 141 kg 150 kg 

OIKEA EKSTENSIO 131 kg * 173 kg 194 kg 194 kg 

OIKEA FLEKSIO 167 kg 170 kg 181 kg 181 kg 

Taulukko 3: Koehenkilö 1, loppumittauksen tulokset 

* Henkilöllä tuli kipua polven sisäreunaan/vastus medialiksen jänteen kiinnityskohtaan tehdessä. 

• Oikean jalan HQ-suhde: 93 % (oikea fleksio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan HQ–suhde: 72 % (vasen fleksio/vasen ekstensio) 

• Vasemman jalan m. quadriceps-lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 107 % (vasen 

ekstensio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan hamstring–lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 83 % (vasen flek-

sio/oikea fleksio) 

Henkilö ei koe voimaharjoittelusta olleen hyötyä, tai että sillä olisi vaikutusta harjoittelun aiheuttamaan 

rasitukseen kropassa. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kunkin mittauksen huipputulos. 

KOEHENKILÖ 1 ALKUMITTAUS LOPPUMITTAUS ERO 

VASEN EKSENTENSIO 183 kg 208 kg  + 25 kg 

VASEN FLEKSIO 163 kg 150 kg  - 13 kg 

OIKEA EKSTENSIO 173 kg 194 kg  + 21 kg 

OIKEA FLEKSIO 167 kg 181 kg  + 14 kg 

Taulukko 4: Koehenkilö 1, alkumittauksen ja loppumittauksen erot 

5.4.2 Koehenkilö 2 

Koehenkilö raportoi tehneensä samantyyppisiä eksentrisiä harjoitteita, kuin hänelle oltiin ohjeistettu, 

mutta hieman mukauttaen: rinnallevetoa, taka- ja etureisiharjoitteita sekä penkille nousuja. Kauden jäl-

keen koehenkilö on ollut muutaman viikon tekemättä lainkaan voimaharjoittelua, mutta loppumittausta 

edeltävänä aikana hän on tehnyt voimaohjelmaa 2-3 kertaa viikossa. Koehenkilö on tehnyt eksentrisiä har-

joitteita laitteilla, minkä lisäksi hän on tehnyt räjähtävää voimaharjoittelua. Loppumittausta edeltävänä 

kolmena päivänä koehenkilö on ollut mukana yhdessä jalkapalloharjoituksessa sekä tehnyt voimaharjoituk-

sen, ja pelannut edellisenä päivänä 1,5 tuntia jääkiekkoa. Alkumittauksen jälkeen koehenkilöllä ei ole 

esiintynyt loukkaantumisia, mutta kilpakauden jälkeen hän on ollut flunssassa kahden viikon ajan. 

  

KOEHENKILÖ 2 1. MITTAUS 2. MITTAUS 3. MITTAUS PARAS TULOS 

VASEN EKSENTENSIO 190 kg 180 kg 181 kg 190 kg 

VASEN FLEKSIO 142 kg 143 kg 121 kg 143 kg 

OIKEA EKSTENSIO 204 kg 168 kg  166 kg 204 kg 

OIKEA FLEKSIO 125 kg 122 kg 123 kg 125 kg 

Taulukko 5: Koehenkilö 2, loppumittauksen tulokset 

• Oikean jalan HQ-suhde: 61 % (oikea fleksio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan HQ–suhde: 75 % (vasen fleksio/vasen ekstensio) 

• Vasemman jalan m. quadriceps-lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 93 % (vasen eks-

tensio/oikea ekstensio) 

• Vasemman jalan hamstring–lihasten voimantuotto suhteessa oikeaan jalkaan: 114 % (vasen flek-

sio/oikea fleksio) 

Henkilö kokee, että voimaharjoittelusta on ollut jonkin verran hyötyä lihaskipuihin.  
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KOEHENKILÖ 2 ALKUMITTAUS LOPPUMITTAUS ERO 

VASEN EKSENTENSIO 164 kg 190 kg  + 26 kg 

VASEN FLEKSIO 136 kg 143 kg  + 6 kg 

OIKEA EKSTENSIO 170 kg 204 kg  + 34 kg 

OIKEA FLEKSIO 134 kg 125 kg  - 9 kg 

Taulukko 6: Koehenkilö 2, alkumittauksen ja loppumittauksen erot 

5.5 Johtopäätökset 

Mittauksissa oli tarkoitus selvittää koehenkilöiden HQ-suhteita, sekä raajojen välisiä lihasvoimasuhteita. 

Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten harjoitteet toimivat käytännössä: voidaanko harjoitteilla vaikut-

taa lihasvoimiin sekä sitä kautta nilkkapotkun voimantuottoon ja vammautumisriskiin. Mittaus ei vastannut 

siihen, oliko harjoitteilla vaikutusta lihasvammojen ennaltaehkäisyyn. Tämä olisi vaatinut enemmän koe-

henkilöitä, tarkemman harjoittelun seurannan, pidemmän interventioajan sekä mahdollisuuden sulkea pois 

muiden tekijöiden vaikutuksen. Koehenkilöitä ohjeistettiin täyttämään seurantalomakkeeseen (liite 1) ne 

ajankohdat, jolloin kukin harjoite oli tehty. Koehenkilöt eivät kuitenkaan muistaneet täyttää lomaketta. 

Koehenkilöiden mittausta edeltävä rasitustaso perustui heidän kertomukseensa, ja siihenkin olisi kaivattu 

tarkempaa selvitystä. Molemmilla koehenkilöillä tulokset olivat kuitenkin parantuneet alku- ja loppumit-

tauksien välissä, lukuun ottamatta koehenkilöllä 1 vasemman jalan polvenkoukistajien voimaa ja koehen-

kilöllä 2 oikean jalan polvenkoukistajien voimaa. Tästä voidaan päätellä, että mahdollisesti oikeilla har-

joitteilla pystytään parantamaan potkussa tarvittavien lihasten voimantuottoa, jolloin potkuvoima para-

nee.  

Mittauksessa oli pieni otanta, eikä verrokkiryhmää. Interventioaika olisi voinut olla pidempi, jolloin olisi 

ollut mahdollista tehdä myös välimittaus. Interventioaika oli myös liian lyhyt sen kannalta, että lihasvoi-

mien olisi ollut mahdollista muuttua merkittävästi. Välimittauksen jälkeen harjoitteita olisi voitu mahdol-

lisesti muokata. Koehenkilöt eivät noudattaneet annettuja harjoitteita täysin, vaikka tekivätkin hyvin sa-

mantyyppisiä harjoitteita mittausten välissä. Koehenkilöiden mittauksia edeltävän vuorokauden kuormitus 

saattoi erota hieman mittausten välillä. Koehenkilöiden harjoitteluun muun joukkueen kanssa ei pystytty 

interventioaikana vaikuttamaan. Olosuhteet oli rakennettu alku- ja loppumittauksiin niin samankaltaisiksi, 

kuin mahdollista. Alkulämmittelyt, järjestys ja säädöt laitteessa olivat samanlaiset molemmissa mittauk-

sissa. Vaikka isometrinen maksimivoimasuoritus on helposti mitattavissa ja vakioitavissa, se poikkeaa dy-

naamisesta lihassuorituksessa mekaanisesti ja hermostollisesti (Keskinen ym. 2018, 182–183). Mittaustulok-

sia voidaan soveltaa, mutta niitä ei voida täysin verrata aidon nilkkapotkun kanssa. 

Koehenkilöiden vammat eivät lisääntyneet seurantajakson aikana. Koehenkilöillä ei ollut aikaisempia lihas-

vammoja eikä heillä esiintynyt sellaisia harjoittelujakson aikana. Tähän vaikutti varmasti useampi eri te-

kijä, minkä lisäksi kilpakausi loppui mittausten välillä, jolloin lajiharjoittelu väheni huomattavasti ja täten 
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myös koehenkilöiden toteuttamien nilkkapotkujen määrä. Mittausten perusteella ei voida tehdä johtopää-

töksiä. Koehenkilöt sekä heidän fysioterapeuttinsa ja valmentajansa saivat tärkeää tietoa lihasvoimista ja 

HQ-suhteista, joissa ei kummankaan pelaajan osalta ollut puutteita. Tutkimuksessa saadut mittaustulokset 

sekä tuloksista lasketut suhdeluvut toimitettiin kirjallisena molemmille pelaajille sekä heidän fysiotera-

peutilleen. 

Vaikka tapaustutkimuksesta ei voida tehdä johtopäätöksiä, kirjallisuuden perusteella harjoitteilla on posi-

tiivinen vaikutus nilkkapotkun laukaisuvoimaan ja siinä tapahtuvien lihasvammojen ennaltaehkäisyyn. Ta-

paustutkimus toimii mallina siitä, miten tietopakettia voidaan soveltaa ammattimaisessa käytössä, ja mi-

ten liikkeet voidaan valita mittaustulosten perusteella. 

6 Tietopaketti 

Tietopaketti on rakennettu näyttöön perustuvan tietokirjallisuuden pohjalta ja se on tarkoitettu kilpata-

solla pelaavien jalkapalloilijoiden fysioterapeuttien ja valmentajien käyttöön antamaan esimerkkejä ja 

ideoita oheisharjoitteluun valmennustyössä. Harjoitteiden soveltamisessa tarvitaan fysioterapeuttien ja 

valmentajien ammattitaitoa yksilökeskeisyyden huomioimisessa. Kaikkia tietopaketissa esitettyjä harjoit-

teita ei ole tarkoitus tehdä kerralla, vaan olisi tärkeää valita kullekin yksilölle parhaiten soveltuvat liik-

keet. Tietopaketissa esitettävät annostelumäärät ovat suuntaa antavia, ja niitä tulee soveltaa yksilön ja 

muun harjoitusmäärän mukaan. Tietopakettiin on koottu lihasvoimaharjoitteita, jotka tukevat nilkkapot-

kun laukaisuvoimaa sekä ehkäisevät nilkkapotkussa esiintyviä lihasvammoja. Tarkemmat perustelut ovat 

jätetty tietopaketista pois, sillä ne käyvät ilmi opinnäytetyön raportissa. 

Kuten aiemmin todettu, tietopaketti ei yksinään riitä pohjaksi kokonaisvaltaiselle nilkkapotkun laukaisu-

voiman harjoittamiselle, mutta sitä voidaan käyttää osana tavoitteellista kilpatoimintaa. Lihasvoimahar-

joittelun lisäksi mm. teknisten suoritusten ja neuromuskulaarisen kontrollin kehittämistä tulee jatkaa. On-

gelma-alueen kehittämisen lisäksi on tärkeää muistaa jatkaa kokonaisvaltaisesti lajin vaatimaa harjoitte-

lua.  

Tietopaketin 16 harjoitetta jakaantuvat eksentristä eli jarruttavaa voimaa, lihasvoimaa ja nopeusvoimaa 

kehittäviin harjoitteisiin. Etenkin eksentrisillä ja lihasvoimaa kehittävillä harjoitteilla pyritään vaikutta-

maan vammojen ehkäisyyn ja niitä tulisikin toteuttaa kestovoimaharjoittelun periaatteiden mukaisesti. 

Nopeusvoimaa kehittävillä harjoitteilla pyritään sen sijaan vaikuttamaan nilkkapotkun voimantuottoon 

sekä tehokkuuteen. Jokaisen harjoitteen kohdalla on kirjallinen ohje, kuvat harjoitteen suorittamisesta 

sekä luettelo lihaksista, joiden voimatasoihin harjoitteella on tarkoitus vaikuttaa. Tietopaketissa on myös 

ohjeita harjoitteiden annosteluun. 

7 Pohdinta 

Fysioterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa toimintaa, 

jossa pyritään saavuttamaan yksilön oma optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky yhdessä asiakkaan kanssa 

(Suomen Fysioterapeutit 2019). Opinnäytetyössämme perehdyimme potkuvammojen ennaltaehkäisyyn ja 

potkuvoiman parantumiseen, joista seurauksena on parempi toimintakyky jalkapallossa.  
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Pohdintaan sisältyy tietopaketin ja opinnäytetyöprosessin pohdinta kokonaisuudessaan. Pohdimme relia-

biliteettia ja validiteettia mittauksissamme sekä käyttämissämme lähteissä. Esitämme myös jatkotutki-

musehdotuksia.  

7.1 Lähteiden pohdinta 

Opinnäytetyöprosessin aikana käytettiin paljon aikaa hyvien, luotettavien lähteiden löytämiseen. Sähköi-

seen tiedonhakuun käytettiin mm. PubMediä, Google Scholaria sekä eri kirjastojen ja järjestöjen tietokan-

toja. Lisäksi lähteinä käytettiin paljon kirjoja, joita löytyi sekä kirjastoista että sähköisenä valtakunnalli-

sesta Finna – palvelusta. Lähteiksi pyrittiin löytämään mahdollisimman uutta ja päivitettyä tietoa alkupe-

räisistä lähteistä, mutta joissakin osioissa, kuten lajianalyysissä, jouduttiin tyytymään myös hieman van-

hempaan lähdemateriaaliin. Vanhempaa materiaalia käytettiin kuitenkin ainoastaan sellaisen tiedon poh-

jana, joka on oletettavasti pysynyt muuttumattomana tai lähes muuttumattomana lähteen julkaisupäivän 

jälkeen. 

7.2 Tulosten pohdinta 

Tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen perusteella, miten alaraajojen lihasvoimia 

kehittämällä voidaan ennaltaehkäistä nilkkapotkussa tapahtuvia lihasvammoja. Tehtävänä oli tuottaa säh-

köisen tietopaketin muodossa näyttöön perustuvaa tietoa sellaisista harjoitteista, jotka kehittävät nilkka-

potkun laukaisuvoimaa ja ennaltaehkäisevät nilkkapotkussa tapahtuvia lihasvammoja. Jo opinnäytetyön 

alussa mainitaan, että yksistään lihasvoimien tai alaraajojen harjoittaminen ei riitä siihen, että laukaisu-

voima paranisi merkittävästi. Erityisesti nilkkapotkussa esiintyvien lihasvammojen ennaltaehkäisemiseen 

löytyi paljon luotettavaa tietoa, jonka pohjalta harjoitteet koottiin. 

Tietopaketissa käytettyjen harjoitteiden on todettu tutkimusten mukaan ehkäisevän vammoja, eikä niistä 

ole haittaa lajisuoritukselle, mikäli niiden ajoitus palautumisen kannalta on sopiva. Tietopaketti on ytimekäs 

kokonaisuus, jonka avulla kilpajoukkueiden valmennus sekä fysioterapeutit voivat saada uusia ideoita har-

joitteluun ja muokata mahdollisesti vanhentuneita käsityksiään voimaharjoittelusta tieteelliseen tietoon 

pohjautuen. Tietopaketin kuvat olisivat voineet olla yhtenäisempiä ja selkeämpiä, mutta ohjeistus harjoit-

teisiin on toteutettu selkokielisesti ja kattavasti.  

Vaikka HQ-suhteiden kannalta selvää näyttöä ei ole, on yleisesti lihasvoimalla todettu olevan selvä merkitys 

lihasvammojen ennaltaehkäisyyn. Myös raajojen välisiä suhteita käytetään tärkeänä mittarina kuntoutuk-

sessa. Eksentriset harjoitteet hamstring-lihaksille ovat hyvin perusteltuja vammojen ennaltaehkäisyn kan-

nalta, sillä niille löytyy useita, luotettavia ja tuoreita tutkimuksia. 

7.3 Tapaustutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella pyritään vastaamaan kysymyksiin mikä, missä, kuinka pal-

jon ja kuinka usein. Tutkimuksella on mahdollista kartoittaa olemassa olevaa tilannetta, mutta syitä on 

vaikeampi selvittää. Ilmiötä kuvataan numeerisen tiedon pohjalta. Kvalitatiivisella eli laadullisella tutki-

muksella pyritään vastaamaan kysymyksiin miksi, miten ja millainen. Tutkimus rajoittuu yleensä pieneen 
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tutkittavien määrään, ja sen tavoitteena on määrän sijaan ilmiön ymmärtäminen. Kvantitatiivinen ja kvali-

tatiivinen tutkimusmenetelmä eivät sulje toisiaan pois, vaan parhaassa tapauksessa täydentävät toisiaan.  

(Heikkilä 2014.) Tapaustutkimuksessa onkin hyödynnetty niin kvantitatiivista kuin kvalitatiivistakin tutki-

musotetta. Kvantitatiivisella tutkimusotteella pyritään selvittämään koehenkilöiden HQ-suhteita, ja kvali-

tatiivisella tutkimusotteella pyritään ymmärtämään ilmiötä tarkemmin; miten harjoitteet toimivat käytän-

nössä ja voidaanko niillä ennaltaehkäistä nilkkapotkussa esiintyviä lihasvammoja. 

Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri sitä tutkitta-

van ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoitus mitata. (Tilastokeskus 2019.) Tapaustutkimuksessa oli tarkoitus 

selvittää koehenkilöiden HQ-suhteita, sekä raajojen välisiä lihasvoimasuhteita. Mittauksissa saatiin vas-

taukset näihin kysymyksiin. Mittauksilla ei kuitenkaan saatu vastausta siihen, oliko harjoitteilla vaikutusta 

nilkkapotkussa tapahtuvien lihasvammojen ennaltaehkäisyyn. Tämä olisi vaatinut tarkemman harjoittelun 

seurannan, suuremman otannan, pidemmän interventioajan sekä mahdollisuuden sulkea pois muiden teki-

jöiden vaikutuksen. On myös tärkeää huomioida, että vaikka isometrinen maksimivoimasuoritus on hel-

posti mitattavissa ja vakioitavissa, se poikkeaa dynaamisesta lihassuorituksessa mekaanisesti ja hermostol-

lisesti (Keskinen ym. 2018, 182–183). Mittaustuloksia voidaan soveltaa, mutta niitä ei voida täysin verrata 

aidon nilkkapotkun kanssa. 

Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten toistettavasti ja luotettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. 

Sitä voidaan arvioida esimerkiksi toistomittauksilla. (Tilastokeskus 2019.) Olosuhteet oli rakennettu alku- 

ja loppumittauksiin niin samankaltaisiksi, kuin mahdollista. Alkulämmittelyt, järjestys ja säädöt laitteessa 

olivat samanlaiset molemmissa mittauksissa. Koehenkilöiden mittausta edeltävä rasitustaso perustui hei-

dän kertomukseensa, ja siihen olisi kaivattu tarkempaa selvitystä. Avoimen haastattelun sijaan kysymyslo-

make olisi parantanut tutkimuksen toistettavuutta. Koehenkilöt eivät noudattaneet annettuja harjoitteita 

täysin, vaikka tekivätkin hyvin samantyyppisiä harjoitteita mittausten välissä. Koehenkilöitä ohjeistettiin 

täyttämään seurantalomakkeeseen (liite 1) ne ajankohdat, jolloin kukin harjoite oli tehty. Koehenkilöt ei-

vät kuitenkaan muistaneet täyttää lomaketta, mikä vaikeutti johtopäätöksien tekoa sekä heikensi tutki-

muksen luotettavuutta ja toistettavuutta. 

7.4 Yhteistyökumppanin arviointi 

Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä FC Hongan miesten edustusjoukkueen fysioterapeutin kanssa. Yhteistyö 

sujui hyvin koko prosessin läpi ja opinnäytetyön toteutus oli antoisaa molemmille osapuolille. Alla palaute 

opinnäytetyöhön liittyen: 

”Tietopaketin liikkeet sisältävät harjoitteita, joita voi helposti integroida joukkueen lajiharjoituk-

siin. Harjoitteissa (nordic hamstring, eksentrinen etureisiharjoite polvi-istunnassa ja lantion nos-

tot) eri variaatioin sopivat lajiharjoitusten sisään. Näillä harjoitteilla pystytään lisäämään pelaa-

jan valmiutta ja ehkäistä vammoja lajiharjoituksissa ja peleissä. Liikkeissä positiivista on niiden 

helppokäyttöisyys ja taustalla oleva tutkimuksellinen tieto niiden vammoja ehkäisevästä vaikutuk-

sesta. 
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Jalkapallo on mennyt koko ajan eteenpäin ja pelaajilta vaaditaan äärimmäistä suorituskykyä. Pe-

lissä pitää pystyä reagoimaan nopeammin, muuttamaan suuntaa nopeammin ja olevan vielä kestä-

viä ja räjähtäviä samaan aikaan. Pelkät lajin sisällä tehtävät lihaskuntoharjoitteet eivät kuiten-

kaan kehitä pelaajien voimatasoja tarpeeksi, vaikka ennaltaehkäisevästi toimivatkin. Tietopaket-

tiin on koottu hyviä harjoitteita ns. Lihasspesifeistä harjoitteista, vaativampiin koko kehoa kehit-

täviin ja vammoja ennaltaehkäiseviin harjoitteisiin. Tietopaketissa on otettu hyvin huomioon myös 

takareisien "hamstring"-lihasten toiminta. Näissä harjoitteissa on huomioitu (suorin jaloin maasta-

veto), joka on lonkkadominanttiliike ja rekrytoi näin ollen hyvin biceps femoris-lihasta, kun taas 

(nordic hamstring/hamstring curl) liike on polvidominatti liike ja aktivoi takareiden sisäosan (semi-

tendinosys, semimembranosys) lihakset. Rinnalleveto on todella hyvä koko kehon liike, joka opti-

moi kehon yhteistä toimintaa, aktivoi hermostoa ja kehittää räjähtävyyttä.  

Tietopankin liikkeet on hyvin valittu ja koostettu. Näillä liikkeillä pystyy rakentamaan jalkapallo-

joukkueelle lihasvoimaa kehittävän ja vammoja ehkäisevän ohjelman niin lajin sisällä kuin oheis-

harjoittelussa tehtäväksi. Harjoitteet on hyvin koottu spesifeistä liikkeistä, koko kehoa aktivoiviin 

liikkeisiin, joita voin suositella kaikille jalkapallon kanssa toimiville fysioterapeuteille. 

Kiitokset vielä opiskelijoille hienosta opinnäytetyöstä. Prosessi oli mielestäni hyvin suoritettu 

alusta loppuun asti, se oli myös hyvin kuvattuna kirjallisuuskatsauksessa. Itseäni kiinnostaa paljon 

etureiden ja takareiden välinen voimatasoero. Opinnäytetyönne kirjallisuuskatsauksessa olitte hy-

vin huomioineet monelta kantilta dataa ja johtopäätöksiä. Itse fysioterapeuttina kiinnostuin teidän 

HQ-ratio mittauksista ja jatkossa siinä voisi olla vielä opinnäytetyön aihetta kvantitatiivisessa mie-

lessä (esim. Koko FC Hongan liigajoukkueen testaus). 

Kiitos paljon ja loistavaa työtä.” 

- Fysioterapeutti Niklas Virta, FC Honka, miesten edustus 

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Erityisesti nopeusvoimaan liittyen kaivattaisiin lisää tutkimuksia, myös laajemmin hermostoon liittyen. 

Osana mittausasetelmaa voitaisiin käyttää esimerkiksi nopeustutkaa, jolloin saataisiin absoluuttinen pallon 

nopeus ja näin voitaisiin saada tarkempaa tietoa potkuvoiman kehittymisestä. Tässäkin kuitenkin tulee on-

gelmaksi muun rasituksen vakioiminen ennen testisuoritusta sekä muiden tekijöiden, kuten muun voima- 

ja lajiharjoittelun, vaikutus muutoksen laukaisuvoimassa. 

Ongelmat olisivat ainakin osittain ratkaistavissa suuremmalla koeryhmällä sekä erilaisella tutkimusasetel-

malla. Esimerkiksi, kokonaisen jalkapallojoukkueen voisi ottaa mukaan testiryhmäksi, joka jaettaisiin kol-

meen pienempään ryhmään. 1. ryhmä olisi verrokkiryhmä, joka tekisi ainoastaan normaalit laji- ja oheis-

harjoitukset. Toinen ryhmä olisi testiryhmä 1., joka tekisi normaalien laji- ja oheisharjoitusten lisäksi sys-

temaattisesti kaikkia tietopaketin harjoitteita. Kolmas ryhmä olisi testiryhmä 2., joka tekisi normaalien 
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laji- ja oheisharjoitusten lisäksi systemaattisesti eksentrisiä harjoitteita. Jaottelun avulla pystyttäisiin seu-

raamaan, saavutetaanko tietopaketin harjoituksilla parempaa voimantuottoa verrattuna verrokkiryhmään 

eri testiryhmien osalta.  

Myös lihasvoimaharjoittelun ajoitukseen olisi tärkeää saada lisää tutkimuksia, liittyen esimerkiksi lihasvoi-

maharjoittelun ajoituksen vaikutuksesta lajisuoritukseen. Viime aikoina on ollut paljon keskustelua siitä, 

että lihasvoimaharjoittelu suoritettaisiin heti lajisuorituksen, kuten pelin jälkeen ja pelikauden aikana 

käytettäisiin enemmän puhtaasti maksimivoimaharjoittelua voimatasojen ylläpitämiseen.  

Opinnäytetyön yhteistyökumppanin, FC Hongan puolelta on esitetty myös mielenkiintoa kvantitatiivista 

tutkimusta kohden, jossa testattaisiin kaikkien miesten liigajoukkueen pelaajien hamstring-lihasten ja ne-

lipäisen reisilihaksen välisiä voimatasoeroja. 
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Liite 1: Harjoitteiden seurantalomake 

 

Merkitse taulukkoon, kuinka monta kertaa olet tehnyt harjoitteet. 

 

Nordic hamstring tai ek-

sentrinen takareisihar-

joite 

Rinnalleveto Askel korokkeelle + pol-

ven ja käsien nosto ylös 

Lonkankoukistajien ek-

sentrinen harjoite kumi-

nauhalla  

    

 

Huomioita harjoittelujakson aikana (Esim. vaikutuksia kipuun, suorituskykyyn jne.): 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Liite 2: Tietopaketti 

 

 
 

 
 

 

Nilkkapotkun laukaisuvoiman kehittäminen ja siinä tapah-
tuvien lihasepätasapainosta johtuvien lihasvammojen en-

naltaehkäiseminen 
 

Tietopaketti fysioterapeuteille ja valmentajille 
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Tietopaketti on tarkoitettu kilpatasolla pelaavien jalkapalloilijoiden fysioterapeuttien ja valmentajien käyt-

töön antamaan esimerkkejä ja ideoita oheisharjoitteluun valmennustyössä. Harjoitteiden soveltamisessa 

tarvitaan fysioterapeuttien ja valmentajien ammattitaitoa yksilökeskeisyyden huomioimisessa. Tietopake-

tissa esitettävät annostelumäärät ovat suuntaa antavia, ja niitä tulee soveltaa yksilön ja muun harjoitus-

määrän sekä ajankohdan mukaan. Tietopakettiin on koottu lihasvoimaharjoitteita, jotka tukevat nilkkapot-

kun laukaisuvoimaa sekä ehkäisevät nilkkapotkussa esiintyviä lihasvammoja. Kaikki tietopakettiin tehdyt 

valinnat ovat perusteltu opinnäytetyön raportissa lajikohtaisiin tutkimuksiin perustuen. 

Tietopaketti ei yksinään riitä pohjaksi kokonaisvaltaiselle nilkkapotkun laukaisuvoiman harjoittamiselle, 

mutta sitä voidaan käyttää osana tavoitteellista kilpatoimintaa. Lihasvoimaharjoittelun lisäksi mm. teknis-

ten suoritusten ja neuromuskulaarisen kontrollin kehittämistä tulee jatkaa. Ongelma-alueen kehittämisen 

lisäksi on tärkeää muistaa jatkaa kokonaisvaltaisesti lajin vaatimaa harjoittelua.  

Nilkkapotkussa lihasvammat kohdistuvat pääosin hamstring-lihaksiin ja nelipäiseen reisilihakseen. Pääasi-

assa vammat ovat eriasteisia repeämisvammoja, joille altistavat lihasten voiman ja toiminnan epätasapaino. 

Nelipäisen reisilihaksen suora reisilihas kulkee kahden nivelen yli, ja siinä on eniten repeämiä. Hamstring-

lihasten vammojakin esiintyy ja ne tapahtuvat usein laukauksen heilahdusvaiheessa, jolloin takareiden li-

hakset työskentelevät eksentrisesti jarruttaen polven ekstensiota eli suoristumista. 

Usein vammojen taustalla on liian alhainen hamstring-lihasten voima suhteessa nelipäisen reisilihaksen voi-

maan. Hamstring-lihasten voiman tulisi olla vähintään 60 prosenttia nelipäisen reisilihaksen voimasta. Ter-

veen polvinivelen tyypillinen suhde hamstring-lihasten ja nelipäisen reisilihaksen välillä on 50–80 prosenttia. 

Lihasten vaikuttajien ja vastavaikuttajien välillä ei saa olla asymmetriaa myöskään eri raajojen välillä. Tämä 

on erityisen tärkeää vamman jälkeisessä kuntoutuksessa, jolloin on tärkeää saada alaraajojen lihasvoimat 

symmetrisiksi ennen kilpailuun paluuta uusintavammojen välttämiseksi. 

Tietopaketin 16 harjoitetta jakaantuvat eksentristä eli jarruttavaa voimaa, lihasvoimaa ja nopeusvoimaa 

kehittäviin harjoitteisiin. Etenkin eksentrisillä ja lihasvoimaa kehittävillä harjoitteilla pyritään vaikutta-

maan vammojen ehkäisyyn ja niitä tulisikin toteuttaa kestovoimaharjoittelun periaatteiden mukaisesti. No-

peusvoimaa kehittävillä harjoitteilla pyritään sen sijaan vaikuttamaan nilkkapotkun voimantuottoon sekä 

tehokkuuteen.  

Harjoittelussa on hyvä huomioida myös harjoitusten välinen palautuminen ja harjoitteiden toteutus tulee 

ajoittaa aina suhteessa muuhun harjoitteluun. Konsentrisessa ja isometrisessä harjoittelussa lihasten voi-

mantuotto laskee 10–20 % maksimaalisesta, mutta palautuu muutaman tunnin kuluessa normaaliksi. Ras-

kaasta eksentrisestä harjoituksesta palautuminen lähtötasolle voi kuitenkin kestää jopa yhden viikon ja 

maksimaalinen lihasvoimataso voi olla jopa 50 % normaalia matalampi heti harjoituksen jälkeen.   
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EKSENTRISET HARJOITTEET 

Eksentrisiä harjoitteita suositellaan tehtäväksi viikoittain, 4-6 sarjaa ja 3-8 toistoa, kun haetaan voimaa ja 

suorituskykyä. 1-2 eksentristä harjoitetta on sopiva määrä muun lihastyön ohella. Eksentrisillä harjoitteilla 

pyritään vaikuttamaan sekä loukkaantumisriskiin että nopeusvoimaominaisuuksiin. Toistomääriä lisätään 

vähitellen. 

Nordic Hamstring 

Pyydä paria pitämään nilkoistasi kiinni ja asetu polviseisontaan (mikäli sinulla ei ole paria, voit asettaa 

nilkat esim. puolapuiden alle niin, että ne pysyvät lattiassa). Pidä vartalo suorassa linjassa ja lähde 

viemään ylävartaloa jarruttaen kohti lattiaa niin pitkälle, kun saat liikkeen hallittua. Tiputtaudu tämän 

jälkeen lattialle, josta palaa takaisin lähtöasentoon käsillä ponnistaen. 

 

  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 
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Lantionnosto jumppapallolla 

Nosta lantio ylös pitäen molemmat jalat jumppapallon päällä. Tuo kantapäät kohti pakaroita edelleen 

pitäen molemmat jalat jumppapallon päällä. Nosta toinen jalka irti pallosta, ja suorista pallon päällä 

oleva jalka hitaasti suoraksi. Pidä koko liikkeen ajan lantio ylhäällä. 

 

 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 
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Polvenkoukistuslaite 

Aseta vastus ja säädä nilkka- ja reisituki itsellesi sopivaksi. Istu penkkiin kuvan osoittamalla tavalla. 

Koukista polvet niin koukkuun, kuin saat. Siirrä toinen jalka pois vastuksen päältä, ja palauta polvi 

suoraksi jarruttamalla yhdellä jalalla liikettä. 

Vaihtoehtoisesti käytä eksentristä takareisilaitetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 
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Polvenojennuslaite 

Aseta vastus ja säädä nilkka- ja reisituki itsellesi sopivaksi. Istu penkkiin kuvan osoittamalla tavalla. 

Ojenna polvet niin suoraksi, kuin saat. Siirrä toinen jalka pois vastuksen alta ja palauta polvi koukkuun 

jarruttamalla yhdellä jalalla liikettä. 

Vaihtoehtoisesti käytä eksentristä etureisilaitetta. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Eksentrinen jalkaprässi 

Asetu jalkaprässiin niin, että molemmat polvesi ovat koukussa. Ojenna polvet. Siirrä toinen jalka pois, 

ja palauta polvi koukkuun jarruttamalla yhdellä jalalla liikettä. 

Harjoitusvaikutus perustuu jalkojen asentoon jalkalevyllä – mitä ylempänä jalat ovat, sitä enemmän 

liike harjoittaa pakaran sekä takareiden lihaksia ja mitä alempana jalat ovat, sitä enemmän harjoite-

taan etureiden lihaksia. 

 

  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 

Lonkan lähentäjälihakset:  

   m. Adductor brevis Lyhyt lähentäjälihas 

   m. Adductor longus Pitkä lähentäjälihas 

   m. Adductor magnus Iso lähentäjälihas 

   m. Pectineus Harjannelihas 

   m. Gracilis Hoikkalihas 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Eksentrinen etureisiharjoite polvi-istunnassa 

Asetu polviseisontaan ja laita kädet ristiin rinnallesi. Nojaa jarruttaen taaksepäin kuvan osoittamalla 

tavalla. Pidä keskivartalo koko ajan tiukkana. Palaa lähtöasentoon. 

 

 

  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Lonkankoukistajien eksentrinen harjoite 

Aseta kuminauha kuvan osoittamalla tavalla nilkan ympärille sopivalle etäisyydelle. Nosta polvea ylös 

koukkuun, josta palaa lähtöasentoon hitaasti. Ota tarvittaessa tukea. 

 

 

   

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Lonkan koukistajalihakset: 

   m. Psoas major Suuri lannelihas 

   m. Iliacus Suoliluulihas 

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Sartorius Räätälinlihas 
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LIHASVOIMAHARJOITTEET 

Lihasvoima koostuu sekä kesto- että maksimivoimasta. Kestovoima vaikuttaa siihen, kuinka pitkään tiettyä 

voimatasoa pystytään ylläpitämään ja sitä harjoitettaessa palautusten tulee olla epätäydellisiä. Sen har-

joittaminen voidaan jakaa anaerobis-aerobiseen lihaskestävyysharjoitteluun sekä puhtaasti anaerobiseen 

voimakestävyysharjoitteluun. Maksimivoimalla puolestaan tarkoitetaan sitä voimaa, jonka lihas pystyy saa-

vuttamaan tahdonalaisessa kertasuorituksessa ja sitä harjoitettaessa tulee sarjojen välisten palautusten 

olla täydellisiä. Maksimivoimaharjoittelussa voidaan keskittyä joko hypertrofiseen eli lihasten kokoa kas-

vattavaan harjoitteluun tai hermostoa aktivoivaan maksimivoimaharjoitteluun, jolloin pyritään kehittä-

mään hermoston kykyä aktivoida lihassoluja. 

 

Lihaskestävyys 

30–50 toistoa, 3-5 sarjaa, 0-30 % kuorma maksimivoimasta, 30–12 sekuntia palautus, hidas liikenopeus. 

Voimakestävyys 

10–30 toistoa, 2-4 sarjaa, 20–50 % kuorma maksimivoimasta, 30–45 sekuntia palautus, nopea liikenopeus. 

Hypertrofinen maksimivoima 

4-12 toistoa, 3-5 sarjaa, 60–90 % kuorma maksimivoimasta, 30-90 sekuntia palautus, nopea liikenopeus. 

Maksimivoima 

1-3 toistoa, 5-6 sarjaa, 90–100 % kuorma maksimivoimasta, 180–300 sekuntia palautus, nopea liikenopeus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 
 

 

Suorin jaloin maastaveto 

Aseta tanko nilkkojen eteen. Nosta tanko rauhallisesti ylös jännittäen samalla keskivartalo tiukaksi. 

Nosta tanko kuvan osoittamalla tavalla lantion korkeudelle, josta palaa lähtöasentoon. 

Liikkeen voi tehdä hartianlevyisellä tai leveällä asennolla. Polvet liikkuvat jalkaterien suuntaan. 

 

 
 
 
 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 

Lisäksi pakaralihaksista etenkin m. Gluteus maxi-
mus (iso pakaralihas) 
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Rinnalleveto 

Lähtöasennossa tanko on maassa. Kyykisty ottamalla tangosta hieman hartioita leveämpi ote, jalat lan-

tion levyisessä asennossa. Kyykisty, työnnä voimakkaasti jaloilla maata kohti ja nosta tanko räjähtä-

västi rinnalle. Polvilinjan ohituksen jälkeen ponnista tanko ylöspäin reisiä pitkin, kunnes vartalo on 

täysin ojentunut. Viimeistele ponnistus vetämällä hartioita voimakkaasti ylöspäin ja pyöräyttämällä 

kyynärpäät nopeasti tangon etupuolelle. Palaa lähtöasentoon. 

 

 

 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 

Lonkan lähentäjälihakset:  

   m. Adductor brevis Lyhyt lähentäjälihas 

   m. Adductor longus Pitkä lähentäjälihas 

   m. Adductor magnus Iso lähentäjälihas 

   m. Pectineus Harjannelihas 

   m. Gracilis Hoikkalihas 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Jalkaprässi 

Istu penkkiin ja aseta jalat levylle, noin hartianlevyiseen asentoon. Aseta vastus ja säädä penkki lä-

helle jalkalevyä niin, että polvet ovat koukussa. Ojenna polvet lähes suoriksi. Palauta liike lähtöasen-

toon jarruttaen. 

Harjoitusvaikutus perustuu jalkojen asentoon jalkalevyllä – mitä ylempänä jalat ovat, sitä enemmän 

liike harjoittaa pakaran sekä takareiden lihaksia ja mitä alempana jalat ovat, sitä enemmän harjoite-

taan etureiden lihaksia. 

 

 

  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 

Lonkan lähentäjälihakset:  

   m. Adductor brevis Lyhyt lähentäjälihas 

   m. Adductor longus Pitkä lähentäjälihas 

   m. Adductor magnus Iso lähentäjälihas 

   m. Pectineus Harjannelihas 

   m. Gracilis Hoikkalihas 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 

Lonkan lähentäjälihakset:  

   m. Adductor brevis Lyhyt lähentäjälihas 

   m. Adductor longus Pitkä lähentäjälihas 

   m. Adductor magnus Iso lähentäjälihas 

   m. Pectineus Harjannelihas 

   m. Gracilis Hoikkalihas 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Polvenkoukistuslaite 

Aseta vastus ja säädä nilkka- ja reisituki itsellesi sopivaksi. Istu penkkiin kuvan osoittamalla tavalla. 

Koukista polvet niin koukkuun, kuin saat. Palauta liike jarruttaen takaisin lähtöasentoon. 

 

 

 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 
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Polvenojennuslaite 

Aseta vastus ja säädä nilkka- ja reisituki itsellesi sopivaksi. Istu penkkiin kuvan osoittamalla tavalla. 

Ojenna polvet niin suoraksi, kuin saat. Palauta liike jarruttaen takaisin lähtöasentoon. 

 

 

 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Lantionnosto 

Asetu makaamaan pehmeälle alustalle, kädet vartalon vierelle. Laita jalkojen alle jumppapallo tai pi-

latesrulla. Jännitä keskivartaloa ja vedä pakarat yhteen. Nosta lantiota pitäen samalla jumppapalloa 

tai pilatesrullaa paikallaan jalkojesi alla. 

 

 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Hamstring – lihakset:  

   m. Biceps femoris Kaksipäinen reisilihas 

   m. Semitendinosus Puolijänteinen lihas 

   m. Semimembranosus Puolikalvoinen lihas 

Lisäksi pakaralihaksista etenkin m. Gluteus maxi-
mus (iso pakaralihas) 
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NOPEUSVOIMAHARJOITTEET 

Nopeusvoima jaetaan pikavoimaan ja räjähtävään voimaan. Räjähtävää voimaa harjoitettaessa tavoitteena 

on aktivoida hermosto eli nopeat motoriset yksiköt mahdollisimman nopeasti. Pikavoimaharjoittelussa ta-

voitteena on sen sijaan parantaa nopeiden lihassolujen hermotusta syklisissä suorituksissa ja kehittää li-

hasten elastisia ominaisuuksia. Nopeusvoimaharjoittelulla pyritään vaikuttamaan etenkin nilkkapotkun te-

hokkuuteen, sillä potkaisevan jalan nopeus vaikuttaa suoraan pallon liikenopeuteen ja potkun pituuteen.  

Räjähtävä voima: 1-10 toistoa, 3-5 sarjaa, 40–60 % kuorma maksimivoimasta, 120–240 sekuntia palautus, 

maksimaalinen liikenopeus. 

Pikavoima: 1-10 toistoa, 3-6 sarjaa, 30–80 % kuorma maksimivoimasta, 120–180 sekuntia palautus, maksi-

maalinen liikenopeus.  
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Askel korokkeelle ja polven nosto 

Ota käsipainot käsiin. Nosta toinen jalka korokkeelle. Ponnista toinen jalka räjähtävästi ylös polvi kou-

kussa ja nosta samalla kädet suorina ylös. Palaa lähtöasentoon. Tarkoitus on tehdä liike mahdollisim-

man räjähtävästi ja pysähtyä hetkeksi yläasentoon.  

 

 
 
  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Lonkan koukistajalihakset: 

   m. Psoas major Suuri lannelihas 

   m. Iliacus Suoliluulihas 

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Sartorius Räätälinlihas 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Smith-tangolla askelkyykystä polven nosto ylös 

Asetu askelkyykkyasentoon tangon kanssa kuvan osoittamalla tavalla. Nosta räjähtävästi taaimmainen 

jalka eteen, polvi kohti kattoa. Pidä vartalo pitkänä jännittämällä keskivartalo ja tukijalan pakara. Pa-

laa rauhallisesti lähtöasentoon. 

 

 

 

  

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Pakaralihakset:  

   m. Gluteus maximus Iso pakaralihas 

   m. Gluteus medius Keskimmäinen pakaralihas 

   m. Gluteus minimus Pieni pakaralihas 

Lonkan koukistajalihakset: 

   m. Psoas major Suuri lannelihas 

   m. Iliacus Suoliluulihas 

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Sartorius Räätälinlihas 

Nelipäinen reisilihas:  

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Vastus medialis Sisempi reisilihas 

   m. Vastus lateralis Ulompi reisilihas 

   m. Vastus intermedius Keskimmäinen reisilihas 
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Alataljassa polven nosto ylös 

Aseta nilkkaremmi taaimmaisen jalan nilkan ympärille ja asetu lähtöasentoon kuvan osoittamalla ta-

valla. Nosta räjähtävästi taaimmainen jalka eteen, polvi kohti kattoa. Pidä pituus vartalossa. Palaa 

rauhallisesti lähtöasentoon. 

 

 
 

 

 

Pääasiassa harjoitettavat lihakset 

Lonkan koukistajalihakset: 

   m. Psoas major Suuri lannelihas 

   m. Iliacus Suoliluulihas 

   m. Rectus femoris Suora reisilihas 

   m. Sartorius Räätälinlihas 


