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ESIPUHE 

 

Tämän esipuheen tarkoituksena on tuoda esille tekijöiden työpanosten välinen epätasa-

paino opinnäytetyöprosessissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaiku-

tuksia liikkuvuus- ja voimaharjoittelulla on hamstring-lihasten liikkuvuuteen. Opinnäytetyö 

tehtiin yhteistyössä Hyvinvointikeskus Huuman kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin kvantita-

tiivisena kokeellisena tutkimuksena.  

 

Tämän opinnäytetyön kirjallisen osuuden työjako ei mennyt tasaisesti tekijöiden kesken. 

Tekijöistä Eveliina Heikkinen kirjoitti huomattavasti suuremman osuuden opinnäytetyön kir-

jallisesta osiosta kuin toinen tekijöistä (Jonna Korhonen). Eveliina kirjoitti johdannon, liikku-

vuuden teorian sekä staattisen- ja dynaamisen venyttelyn teoriaosuuden, kun taas Jonna 

kirjoitti voimaharjoittelun teorian. Lisäksi Eveliina kirjoitti koehenkilöiden valinnasta ja taus-

tatiedoista, mittausten ja opinnäytetyön toteutuksesta, koehenkilöiden ohjauksesta sekä 

opinnäytetyössä tutkittavista harjoitteista. Jonna kirjoitti tutkimusmenetelmästä sekä tutki-

muksen luotettavuudesta ja eettisyydestä sekä mittareiden luotettavuudesta.  

 

Tuloksista Eveliina kirjoitti staattisen- ja dynaamisen venyttelyn vaikutukset, kun taas 

Jonna voimaharjoittelun vaikutukset ja tulosten yhteenvedon. Eveliina laati myös opinnäy-

tetyössä olevat taulukot, kuvaajat ja liitteet. Eveliina vastasi siis opinnäytetyön kirjallisesta 

osuudesta huomattavasti suuremmalta osin, mikä ei ole Jonnan puolelta oikein toimittu. 
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1 JOHDANTO 

Hamstring-lihasten venytystekniikoita ja liikkuvuutta on tutkittu paljon (Cini ym. 

2017; Cipriani ym. 2012; Freitas ym. 2015; Nishikawa ym. 2015, Alshammari 

ym. 2019, 1). Tavoitteeseen voidaan päästä monilla eri venytystekniikoilla, 

joita ovat esimerkiksi ballistinen venyttely, dynaaminen venyttely, propriosep-

tiivinen neuromusculaarinen fasilitaatio (PNF) ja staattinen venyttely (Jaggers 

ym. 2008; Manoel ym. 2008, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan). Ballistinen ve-

nyttely on kuin dynaaminen venyttely, mutta se sisältää venytysvaiheessa ta-

pahtuvan eksentrisen kontraktion. PNF-venyttelyssä yhdistyvät antagonistili-

haksen kontraktio ja agonistlihaksen voimakas venytys. Tämä venytystek-

niikka voi aiheuttaa lihasvaurioita. (Brukner ym. 2017, 150.) 

 

Kirjallisuudessa on esitetty, että puutteellinen hamstring-lihasten liikkuvuus voi 

johtaa lihasepätasapainoihin, altistaa urheilijoita lihasvammoille (Witvrouw ym. 

2003, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan), patellajänteen tendinopatialle ja pa-

tellofemoraaliselle kivulle (Harvard & Ronald 2007; Jonhagen ym. 1994; 

Witvrouwetal 2000, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan), kuten myös edesauttaa 

alaselkäkivun kehittymisessä (Alston ym. 1966; Biering-Sorensen 1984; Jon-

hagen ym. 1994; Witvrouwetal 2000, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan). 

 

Hamstring-lihasten puutteellisen liikkuvuuden seurauksena voi olla lihasreväh-

dys (Ahmad ym. 2013; Askling ym. 2007; Mendiguchia ym. 2012, Nakao ym. 

2018, 163 mukaan). Lihasrevähdysten esiintyvyys on korkein juuri hamstring-

lihaksissa (Ekstrand ym. 2011; Jackson 2013, Nakao ym. 2018, 163 mukaan). 

Hamstring-lihasten revähdysvammat ovat yksi kaikista yleisimmistä ei-kontak-

tivammoista, joita tapahtuu urheilun yhteydessä (Opar ym. 2012, Iwata ym. 

2019, 13 mukaan). Niiden osuus on 12–16 % urheilijoiden vammoista, mu-

kaan luettuna ilmoitetut uusintavammat. Uusintavamman todennäköisyys on 

jopa 22–34 % (Schmitt ym. 2012, Iwata ym. 2019, 13 mukaan).  

 

Useiden tutkimusten mukaan hamstring-lihasten heikko voimataso on yksi ris-

kitekijä hamstring-lihasten vammoille. Hamstring-lihasten voimaharjoittelulla 

voidaan vähentää hamstring-vammariskiä. (Li ym. 2019, 201.) 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kokeellisin menetelmin, kuinka erilai-

set liikkuvuus- ja voimaharjoitteet vaikuttavat hamstring-lihasryhmän liikkuvuu-

teen. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Hyvinvointikeskus Huuman kanssa. 

Tutkimuksen perusjoukko koostui heidän asiakkaistaan. Aihe ja tutkittavat liik-

keet suunniteltiin yhteistyössä Hyvinvointikeskus Huuman henkilökunnan 

kanssa. 

 

Vapaaehtoiset koehenkilöt (N=16) suorittivat kuuden viikon mittaisen harjoitus-

jakson, jonka aikana he harjoittelivat kolme kertaa viikossa, tehden kolmea 

erilaista harjoitetta (liite 3). Ennen koejakson alkua suoritettiin alkumittaukset 

ja harjoitusjakson jälkeen suoritettiin loppumittaukset. Yhden ryhmän harjoit-

teet olivat staattisia venytyksiä. Toisen ryhmän harjoitteet olivat dynaamisia 

venytyksiä ja kolmannen ryhmän harjoitteet olivat voimaharjoitteita, joista 

kaksi oli hypertrofisia ja yksi eksentrinen maksimivoimaharjoite. 

 

 

2 LIIKKUVUUS 

Yksi yleinen terveyteen liittyvä osa-alue on liikkuvuus. Liikkuvuus määritellään 

kehon kudosten luontaiseksi ominaisuudeksi, joka määrittelee liikelaajuutta, 

joka voidaan saavuttaa ilman vammoja nivelissä tai nivelryhmissä. (Holt ym. 

1996, 172, Knudson 2007, 78 mukaan.) Notkeudella taas tarkoitetaan tietyn 

nivelen ympäri tai useamman nivelen toiminnallisen yhdistelmän eri liikesuun-

nissa tapahtuvaa mahdollisimman suurta liikelaajuutta. Terveissä nivelissä 

notkeus kuvaa suurelta osin jänteen ja lihaksen kykyä venyä. (Suni & Vasan-

kari 2011, 38–40.)  

 

Notkeutta on staattista ja dynaamista. Staattinen notkeus tarkoittaa yhden tai 

useamman nivelen ympäri tapahtuvan liikkeen olemassa olevaa liikelaajuutta. 

Staattisella notkeudella on yhteys lihasjäykkyyteen (muscular stiffness). Jäyk-

kyys on mekaaninen termi ja tarkoittaa rakenteen vastusta muodon muutok-

seen (deformation). Staattinen notkeus vähenee iän myötä eri tavalla eri nive-

lissä. Notkeuden heikentyminen on vaihdellut 2–50 %:n välillä tarkasteltaessa 

eroja 20- ja 70-vuotiailla. Dynaaminen notkeus kuvaa liikkeen helppoutta 
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(joustavuus) tai rakenteen vastusta venytykseen (jäykkyys) olemassa olevalla 

liikelaajuudella. (Suni & Vasankari 2011, 38–40.) 

 

Liikkuvuutta voidaan mitata mekaanisesti staattisena ja dynaamisena liikku-

vuutena. Staattinen liikkuvuus viittaa yleensä nivelen tai nivelkompleksin to-

dellisen liikkuvuuden lineaariseen tai angulaariseen mittaamiseen.  

Staattisilla liikkuvuusmittauksilla on subjektiivisia elementtejä, koska testaajat 

ja testattavan venytystoleranssi vaihtelevat. Dynaaminen liikkuvuus tarkoittaa 

lihasryhmän venytysresistanssin (jäykkyyden) lisääntymistä ja on vähemmän 

subjektiivinen mittari liikkuvuuden mittaamisessa. (Knudson ym. 2000, Knud-

son 2007, 78 mukaan.) 

 

Lihaksella on elastinen ominaisuus. Sillä on kyky venyä tiettyyn pituuteen vau-

rioitumatta sekä kyky palautua takaisin alkuperäiseen pituuteen ja muotoon. 

Elastiseen toimintaan osallistuu lihaskudoksen lisäksi peräkkäinen elastinen 

komponentti ja rinnakkainen elastinen komponentti. Peräkkäisellä komponen-

tilla tarkoitetaan lähinnä jänteitä ja rinnakkaisella komponentilla lihaskalvoja. 

(Kauranen & Nurkka 2010, 116.)  

 

Yksi laajimmin käytetty mekaaninen malli lihaksesta on A.V. Hillin vuonna 

1938 kehittämä kolmen komponentin malli (Hill muscle model), joka ottaa huo-

mioon lihaksen tension aktiivisen komponentin ja passiiviset komponentit. Hill 

muscle modellissa on kaksi elementtiä sarjassa ja yksi elementti rinnakkain. 

Supistuva komponentti kuvaa luustolihaksen aktiivista tensiota, kun rinnakkai-

nen elastinen komponentti ja peräkkäinen elastinen komponentti edustavat li-

haksen kahta tärkeintä passiivisen jännityksen lähdettä. (Knudson 2007, 51–

52.) (Kuva 1.)  

 

Vastaava malli on esitetty suomenkielisessä kirjallisuudessa lihaksen reologi-

sena mallina. Lihaksen reologisessa mallissa on kolme komponenttia. Supis-

tuva komponentti, peräkkäinen elastinen komponentti ja rinnakkainen elasti-

nen komponentti. (Kuva 1.) Supistuvan komponentin muodostavat 1–400 

mm:n mittaiset ja 10–60 µm:n paksuiset lihassolut. Lihassolussa peräkkäin 

olevat supistumiskykyiset sarkomeerit mahdollistavat supistuvan komponentin 
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supistuvuuden. Kun sarkomeerien aktiini- ja myosiinifilamentit liukuvat tois-

tensa väliin, lihaskudoksen pituus muuttuu. Sarkomeerien filamentit ovat vain 

hieman toistensa lomissa lihaksen ollessa täysin venyttyneessä tilassa. Täl-

löin myös voimantuotto on heikkoa. (Kauranen & Nurkka 2010, 139–142.) 

 

 

Kuva 1. Hill muscle model/ lihaksen reologinen malli (mukailtu Knudson 2007, 53) 

 

Lihaskudoksen ympärillä ja välissä on erilaisia tiiviistä järjestäytymättömästä 

sidekudoksesta rakentuneita kalvorakenteita. Eritasoiset kalvostorakenteet toi-

mivat lihaksessa kulkevien verisuonten, imusuonten ja hermojen pääasialli-

sena kulkureittinä lihaksen syvimpiin osiin. Useat päällekkäiset kalvot muo-

dostavat lihaskudoksesta rakentuvan supistuvan komponentin rinnalle ns. 

elastisen komponentin, joka antaa lihakselle sen venyvyysominaisuudet ja 

elastisuuden. Samalla kalvot jakavat lihakseen kohdistuvia venytysvoimia, 

suojelevat lihaskudosta repeämiltä ja välittävät lihaskudoksen tai yksittäisen 

lihassolun muodostamia voimia ympäröiviin rakenteisiin. (Kauranen 2014, 50.) 

 

2.1 Liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät 

Liikkuvuuteen eri nivelissä vaikuttavat sekä perityt ominaisuudet, kuten lihas-

ten, jänteiden, ja nivelsiteiden pituus sekä nivelpintojen muoto, että harjoittelu 

(Mero & Holopainen 2004, 364). Nivelet mahdollistavat liikkeet luiden välillä ja 

antavat samalla tuen liikesuorituksiin. Nivelten liikkuvuuteen/notkeuteen vai-
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kuttavat luiset rakenteet ja rustokudos, nivelkapseli, nivelsiteet, lihakset, jän-

teet ja iho (Suni & Vasankari 2011, 38). Runsas pehmytkudosmäärä nivelen 

ympärillä voi rajoittaa liikkuvuutta (Kauranen & Nurkka 2010, 49). Venytysliik-

keen kokonaisvastuksesta 10 % tulee jänteestä ja nivelsiteestä, 47 % nivel-

kapselista, 41 % lihaskalvosta ja lihaksesta sekä loput 2 % ihosta (Alter 1996, 

Mero & Holopainen 2004, 364 mukaan).  

 

Myös sukupuolella ja iällä on vaikutus liikkuvuuteen. Naisilla on enemmän ras-

vakudosta kehossaan, minkä vuoksi kudostiheys on pienempi ja venyvyys si-

ten parempi kuin miehillä. Vanheneminen taas heikentää notkeutta nesteiden 

vähetessä kehosta iän myötä. (Mero & Holopainen 2004, 365.) Joissakin ta-

pauksissa tyyppi-I kollageenissa on geenivirhe, joka aiheuttaa nivelissä yliliik-

kuvuutta (hyperlaksiteetti). Tällöin nivelside ei rajoita nivelen liikettä normaa-

listi vaan sallii liikkuvuuden yli nivelen normaalin liikeradan. Hyperlaksiteettia 

voi esiintyä joko yhdessä nivelessä tai kauttaaltaan kehon kaikissa nivelissä. 

(Kauranen & Nurkka 2010, 53.) 

 

Biologiset kudokset eivät ole täysin elastisia, mutta ne ovat viskoelastisia. Vis-

koelastisuus tarkoittaa sitä, että kudoksen rasitus ja venymä ovat riippuvaisia 

kuormitusnopeudesta. Siksi voiman kohdistuksen ajoitus vaikuttaa kudoksen 

venymävasteeseen. Suuri venytysaste johtaa suurempaan jäykkyyteen kuin 

hidas venytys. Lihasten ja jänteiden jäykkyys lisääntyy myös venytyksen li-

sääntyessä. Lihasten ja jänteiden viskoelastisella ominaisuudella on suuri toi-

minnallinen merkitys. Hidas venytys johtaa lihaksen vähäiseen passiivisen re-

sistanssin lisääntymiseen (korkea periksi anto), kun taas nopea venytys johtaa 

nopeaan passiivisen resistanssin lisääntymiseen (korkea jäykkyys). Tämä on 

yksi syy siihen, että venytysharjoitukset tulisi suorittaa hitaasti. Silloin tietyllä 

määrällä venytystä voiman kohdistuminen lihas-jänneyksikköön (MTU) on 

mahdollisimman pientä. (Knudson 2007, 73.) 

 

Lihassukkula on reseptori, joka aistii lihaspituutta ja pituuden muutosta. Lihas-

sukkula aktivoi lihasta lihaksen pituuden muutosnopeuden mukaisesti. Kun li-

hasta venytetään hitaasti, lihaksen pituuskin kasvaa hitaasti. Tällöin lihassuk-

kula lähettää verrattain vähän impulsseja nousevia ratoja pitkin selkäytimen 



12 

   
 

etupylvääseen. Silloin myös α-motoneuroneja pitkin lähtee vain vähän eksitoi-

via impulsseja lihakseen. Kun eksitoivia impulsseja lähtee vain vähän, lihas 

rentoutuu, eikä lihastonus venytysrefleksitoiminnan seurauksena kasva korke-

aksi. (Kauranen & Nurkka 2010, 132, 134.) 

 

Kun lihas on aktivoitu, aistivat Golgin jänne-elimet muodostuneen tension. 

Golgin jänne-elimet sijaitsevat lihas-jänneliitoksessa ja niillä on inhibitorinen 

vaikutus lihastension muodostuksessa. Golgin jänne-elimet ovat yhteydessä 

lihaksen motorisiin neuroneihin ja voivat relaksoida lihaksen suojellakseen sitä 

liialliselta kuormitukselta. (Knudson 2007, 99.) Tämän autogeneettisen inhibi-

tion voimakkuus vaihtelee ja sen toiminnallinen merkitys liikkeessä on kiistan-

alainen (Chalmers 2002, Knudson 2007, 99 mukaan). Jos aktiivista lihasta ve-

nytetään voimakkaasti ulkoisen voiman toimesta, Golgin jänne-elimet toden-

näköisesti rentouttavat lihasta laskeakseen tensiota ja suojellakseen lihasta 

(Knudson 2007, 99).  

 

Jänteiden tehtävänä on välittää lihaksen voima luihin ja antaa jänne-lihas-jän-

nekompleksille venyvyyttä ja elastisuutta. Nuoren 20–30-vuotiaan aikuisen 

terve jänne kestää venytystä noin 50–100 N/mm². Jänteen pituus muuttuu 

vain noin 2 % maksimaalisessa lihassupistuksessa, eli se on suhteellisen huo-

nosti venyvää kudosta. Jänteen vetolujuus kasvaa sen poikkipinta-alan kasva-

essa, mutta siihen vaikuttaa myös jänteen sijainti ja funktio elimistössä. Jänne 

kestää noin 3–5 %:n pituuden lisääntymisen ennen kuin se repeää. Fyysisellä 

harjoittelulla voidaan parantaa jänteen vetolujuutta noin 15 % ja vastaavasti 

vähäinen fyysinen harjoittelu, immobilisaatio ja ikääntyminen heikentävät sen 

kestävyysominaisuuksia. Lihas-jänneliitos on lihas-jänneyksikön heikoin 

kohta. (Kauranen & Nurkka 2010, 113-115.) Tensiossa jänteen kollageenikui-

tujen rinnakkain järjestäytyminen ja kuitujen väliset ristisidokset tekevät siitä 

noin kolme kertaa vahvemman kuin lihas. Jänteen lujuus parhaimmillaan on 

yleensä noin 100 MPa. (Knudson 2007, 75.) 

 

Vaikka jänteen halkaisija on yleensä pienempi kuin siihen liittyvän lihasrungon 

halkaisija, on jänteen vetolujuus niin suuri, että jänteen repeämävammat ovat 

harvinaisia. Akuutti ylikuormitus lihas-jänneyksikössä (MTU) johtaa yleensä 
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venähdykseen ja lihas-jänneliitoksen tai jänne-luuliitoksen pettämiseen. (Gar-

rett 1996, Knudson 2007, 75 mukaan.) Lihas-jänneliitoksessa jänteen sideku-

dossolut yhdistyvät lihassolujen kanssa. Liitos on voimakkaasti poimuttunut, 

jolloin kudosten kontaktipinta on 10–20-kertainen verrattuna suoraan liitok-

seen. Jänne-luuliitos kestää hyvin liikettä ja venytystä, koska liitoksen muo-

dostavat Sharpeyn-säikeet ulottuvat luun pinnalla olevan rustokudoksen läpi 

luukudokseen asti. (Kauranen & Nurkka 2010, 114–115.) 

 

Nivelsiteet eli ligamentit rakentuvat kollageenista. Kollageeni on hyvin taipui-

saa, mutta sen venyvyys on hyvin vähäistä. Ligamenttien vetolujuus riippuu 

kollageenisäikeiden paksuudesta, pituudesta ja yhdensuuntaisuudesta. Nivel-

side katkeaa, kun se on venynyt noin 8 % lepopituudestaan. (Kauranen & 

Nurkka 2010, 51–52.) Rigbyn ym. mukaan (1959) useimmat ligamentit ja jän-

teet kestävät venytystä maksimissaan noin 8–10 % (Knudson 2007, 77). 

 

Selkäydinhermo kestää noin 8 %:n venytyksen, ilman havaittavaa muutosta 

hermon sisäisessä verenkierrossa. Kuitenkin jo noin 15 %:n venytys salpaa 

täysin verenkierron ja aiheuttaa iskemian hermoon. Ulkopuolinen venytys voi 

rikkoa hermon välittömästi, mutta venytyksen aiheuttama verenkierron heikke-

neminen saa usein aikaan hermon lopullisen vaurioitumisen. (Kauranen & 

Nurkka 2010, 100–101.) 

 

Liikkuvuuden harjoittaminen 

 

Liikkuvuusharjoittelusta saatu hyöty on selkeästi osoitettu. Liikelaajuuden kas-

vun mekanismit ovat silti epäselviä sekä morfologisen, että neuraalisen adap-

taation osalta. (Akagi & Takahashi 2014; Blazevich ym. 2014; Guissard & 

Duchateau 2004; LaRoche & Connolly 2006; Nakamura ym. 2012, Müller 

Brusco ym. 2019, 2 mukaan). Yksi ehdotus mekanismista on lihasjäykkyyden 

väheneminen (Akagi & Takahashi 2014; Guissard & Duchateau 2004, Müller 

Brusco ym. 2019, 2 mukaan).  
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Tästä huolimatta useissa tutkimuksissa raportoidut muutokset viskoelastisissa 

ominaisuuksissa ovat merkityksettömiä (Halbertsma & Goeken 1994; Magnus-

son ym. 1996, Müller Brusco ym. 2019, 2–3 mukaan), tai sitten on selvinnyt, 

etteivät ne ole yhteydessä liikelaajuuden kehitykseen (Blazevich ym. 2014, 

Müller Brusco ym. 2019, 3 mukaan). Tämä viittaa siihen, että muut mekanis-

mit kuten hermoston muutokset voivat olla mukana liikelaajuuden muutoksissa 

(Freitas ym. 2017; Halbertsma & Goeken 1994; Magnusson 1998; Weppler & 

Magnusson 2010, Müller Brusco ym. 2019, 3 mukaan).  

 

2.2 Liikkuvuuden mittaaminen 

Hamstring-lihasryhmä rajoittaa lonkan flexiota, kun polvi on extensoituna, 

koska nämä lihakset ylittävät sekä lonkka- että polvinivelen. Kliiniset testit, ku-

ten suoran jalan nostotesti (Eksstrand ym.1982, Knudson 2007, 52 mukaan), 

aktiivinen polvenojennustesti (Gajdosik ym. 1983, Knudson 2007, 52 mukaan) 

ja eteentaivutustesti istuen (Wells ym. 1952, Knudson 2007, 52 mukaan), hyö-

dyntävät passiivisesta tensiosta johtuvaa liikkuvuusvajetta arvioidakseen 

hamstring-lihasten staattista liikkuvuutta. Liikkuvuustesteissä vaaditaan varta-

lon huolellista asettelua, koska passiivisesta tensiosta johtuvat liikkuvuusvaje 

ja muut mekaaniset tekijät ovat useamman nivelen ylittäviä. (Knudson 2007, 

52.) 

 

Neto ym. (2015) tutkivat aktiivisen polvenojennustestin (AKE) ja suoran jalan 

nostotestin (SLR) sisäistä (test-retest) luotettavuutta henkilöillä, joilla on liikku-

vuusvajetta. He tutkivat myös korrelaatiota näiden kahden testin välillä. 

Sisäistä luotettavuutta arvioitiin käyttämällä luokan sisäistä korrelaatioker-

rointa (intraclass correlation coefficient (ICC)), täydennettynä mittausten keski-

virheellä (standard error of measurement (SEM)) ja pienimmällä havaittavissa 

olevalla erolla (minimal detectable difference (MDD)). Tulokset ICC, SEM ja 

MDD osoittivat, että näillä liikkuvuustesteillä on korkea luotettavuus testikerto-

jen välillä, kun testit suorittaa sama testaaja. Se, että aktiivinen polvenojen-

nustesti on aktiivinen testi, jossa testattava määrää liikkuvuuden päätepisteen 

ja suoran jalan nostotesti on passiivinen testi, jossa testaaja pysäyttää liik-

keen, voi selittää osan testien välisestä vaihtelusta. 
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On osoitettu, että lantion asennon epäsymmetria AKE-testin aikana, aiheuttaa 

merkittäviä eroja lopulliseen popliteaalikulmaan (Herrington 2013, Neto ym. 

2015, 3 mukaan). On mahdollista, että SLR-testissä lantion asennon vaikutus 

on vielä suurempi. Tämä tieto voi olla vielä merkittävämpi, kun ollaan tekemi-

sissä henkilöiden kanssa, joilla on vajausta liikkuvuudessa. Hamstring-lihasten 

huono liikkuvuus aiheuttaa lantion posteriorista rotaatiota (Congdon ym. 2005, 

Neto ym. 2015, 3 mukaan), mikä voi lisätä vaihtelua AKE- ja SLR-testien tu-

losten välillä. (Neto ym. 2015, 4.) 

 

Passiivinen suoran jalan nostotesti (Straight Leg Raising Test) SLR 

 

Passiivinen suoran jalan nostotesti on paljon käytetty testi mittaamaan hamst-

ring-lihasten liikkuvuutta. (Medeiros ym. 2016, 440.) Testi on myös yksi ylei-

simmistä alaraajan neurologisista testeistä. Testissä selällään makaava koe-

henkilö on täysin rentona. Testi on passiivinen, ja alaraajat testataan yksi ker-

rallaan. (Magee 2014, 599–604.) 

  

Aktiivinen polvenojennustesti (Active knee extension) (90–90 Straight Leg 

Raising Test) AKE 

 

Selällään makaava koehenkilö flexoi molemmat lonkkansa 90° kulmaan, pi-

täen myös polvet 90° flexiossa. Koehenkilö extensoi kumpaakin polvea vuorol-

laan niin paljon kuin mahdollista. Hamstring-lihasten liikkuvuuden ollessa nor-

maali, polven extension tulisi olla 20° sisällä täydestä extensiosta. Testissä 

mitattavaa kulmaa kutsutaan nimellä popliteaalikulma (popliteal angle). Kulma 

muodostuu os femurin ja os tibian muodostamien linjojen väliin. Jos tämä 

kulma on alle 125°, voidaan epäillä hamstring-lihasten kireyttä. Normaalisti tai 

hamstring-lihasten ollessa kireät, testin loppujoustotunne on lihasvenytys. 

(Magee 2014, 724–725.)  

 

Goniometri on validi ja korkean reliabiliteetin mittari polven liikelaajuuden mit-

taamiseksi. Testaajien välinen reliabiliteetti goniometrillä on 0.977–0.982 ja 

testaajan sisäinen reliabiliteetti on 0.972–0.985. (Brosseau ym. 2001, Alsham-

mari ym. 2019, 2 mukaan.) 
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Eteentaivutustesti istuen (sit and reach) ET 

 

Eteentaivutustesti suoritetaan ilman kenkiä, istuen lattialla, jalat suorina. Pol-

vien tulee olla ojennettuina, eikä hengitystä saa pidättää testin aikana. Koe-

henkilö kurottaa yhtäaikaisesti molempien käsien sormenpäillään niin pitkälle 

kuin mahdollista, siirtäen korokkeella olevaa mittatikkua eteenpäin. (Keskinen 

2007, 182.)  

 

Mayorga-Vegan ym. meta-analyysin mukaan (2014, 1) eteentaivutustestillä on 

kohtalainen kriteerivaliditeetti hamstring-lihasten liikkuvuuden arvioinnissa 

(0.46–0.67), mutta matala validiteetti lanneselän liikkuvuuden arvioinnissa 

(0.16–0.35). Yleisesti henkilöt, joilla on taipumusta korkeaan hamstring-lihas-

ten liikkuvuuteen, saivat parempia arvoja kriteerivaliditeetille hamstring-lihas-

ten liikkuvuuden arvioinnin osalta. 

 

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sitä, että mittaako mittari oikeasti juuri sitä, 

mitä sen kuuluisi mitata. Mittarin validiteetin arvioinnissa arvioidaan: sisältöva-

liditeettia, kriteerivaliditeettia sekä käsitevaliditeettia eli rakenne- ja teoreettista 

validiteettia. Mittarin reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että kuinka tarkasti mittari 

mittaa mitattavaa kohdetta. Reliabiliteetti kuvaa mittarin kykyä antaa tuloksia, 

jotka eivät ole sattumanvaraisia. Mittarin pysyvyys (stability), vastaavuus 

(ekvivalenssi) sekä sisäinen johdonmukaisuus (konsistenssi), ovat mittarin re-

liabiliteetin arviointikriteerejä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 207–

210.) 

 

2.3 Hamstring-lihasryhmän anatomia 

Hamstring-lihasryhmä kattaa reiden posteriorisen lihaksiston. Lihasryhmään 

kuuluvat m. semitendinosus, m. semimembranosus sekä m. biceps femoris. 

(Kuva 2.) Lihasryhmä ylittää sekä lonkka- että polvinivelen, tuottaen lonkassa 

extension ja polvessa flexion. (Standring 2016, 1366.) 

   

M. semitendinosus on posteromediaalisin lihaksista. Origo on inferomediaali-

sesti tuberositas ischiadicumissa, jossa on myös m. biceps femorin pitkän 
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pään origo. M. semitendinosusksen lihasrunko päättyy hieman reiden keski-

osan alapuolelle, josta se jatkuu jänteenä insertioonsa. Insertio sijaitsee os. ti-

bian yläosan mediaalisella pinnalla, m. sartoriuksen takana ja distaalisesti 

suhteessa m. gracilikseen. (Standring 2016, 1366.)  

 

M. semimembranosus sijaitsee posteromediaalisesti. Sen origo on superola-

teraalisesti tuberositas ischiadicumissa. Ennen insertiota lihaksen jänne jakau-

tuu viiteen komponenttiin polven alueella. Näistä merkittävin komponentti kiin-

nittyy os. tibian mediaalicondyylin tuberculumiin. Osa insertiosta on muodosta-

massa polven lig. popliteus obliquusta. (Standring 2016, 1366.)  

 

M. biceps femoris sijoittuu posterolateraalisesti. Sillä on kaksi origoa. Pitkä 

pää lähtee tuberositas isciadicumista inferomediaalisesti. Pitkä pää on muo-

dostamassa alempaa osaa lig. sacrotuberalesta. Lyhyt pää lähtee lateraali-

sesti linea asperasta, m. adductor magnuksen ja m. vastus lateraliksen vä-

listä. Pitkän pään lihasrunko kulkee lateraalisesti n. ischiadicuksen päällä. M. 

biceps femoriksen insertio on caput fibulaessa. (Standring 2016, 1366–1367.) 

 

Hamstring-lihasryhmän lihaksilla on sama innervaatio, n. isciadicuksen jatke 

n. tibialis L5, S1, S2, paitsi m. biceps femoriksen lyhyttä päätä innervoi n. pe-

roneus communis. Reiden takaosan lihasten yksi tärkeimmistä tehtävistä on 

säilyttää ihmisen pystyasento. Ilman näitä lihaksia asento painuisi kumaraan 

painovoiman vaikutuksesta. Kun polvi on semi-flexiossa, ja lonkka on extensi-

ossa, m. biceps femoris toimii ulkorotaattorina ja m. semitendinosus sekä m. 

semimembranosus toimivat sisärotaattoreina. (Standring 2016, 1366–1367.) 

 

Hamstring-lihasryhmän rakenteista m. biceps femoriksen pitkän pään reväh-

dyksiä on eniten (Askling ym. 2007; Crema ym. 2016; De Smet & Best 2000, 

Nakao ym. 2018, 163 mukaan). Lisäksi hamstring-lihasten revähdykset uusiu-

tuvat helposti ja kroonistuminen johtaa usein pitkäaikaiseen taukoon kilpaur-

heilusta (Woods ym. 2004, Nakao ym. 2018, 163 mukaan). Tämän vuoksi 

hamstring-lihasten revähdysten ja niiden toistumisen ennaltaehkäisy on tär-

keää (Ahmad ym. 2013; Askling ym. 2007; Mendiguchia ym. 2012, Nakao ym. 

2018, 163 mukaan).  
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Kuva 2. Hamstring-lihasten anatomia (e-Sobotta 2010) 

 

 

3 STAATTINEN VENYTTELY 

Staattisessa venyttelyssä lihas tai nivel viedään venyttävään asentoon ja pide-

tään asento tietyn ajanjakson ajan (Brukner ym. 2017, 149). Staattinen venyt-

tely on ollut kaikista laajimmin käytetty menetelmä, koska se on suhteellisen 

helppo suorittaa, eikä se vaadi liikaa aikaa tai vaivaa. Siinä on matala louk-

kaantumisriski ja sillä on osoitettu olevan positiivisia tuloksia liikkuvuuden ke-

hittämisessä. (Aquino ym. 2010; Ayala ym. 2013; Cipriani ym. 2003; Ford & 

McChesney 2007; Marshall ym. 2011; Rancour ym. 2009, Medeiros ym. 2016, 

438 mukaan; Marshall ym. 2011, Nakao ym. 2018, 163 mukaan.)  

 

Kaikesta huolimatta kirjallisuudessa ei ole esitetty yhtenäistä linjaa staattisen 

venyttelyn optimaalisista parametreistä, joita tulisi soveltaa hamstring-lihasten 

liikkuvuuden lisäämiseksi. Tutkimuksissa on esitetty erilaisia sarjamääriä 

(Aquino ym. 2010; Covert ym. 2010, Medeiros ym. 2016 mukaan), venytyksen 

kestoja (de Weijer ym. 2003; Halbertsma & Göeken 1994; Wiemann & Hahn 
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1997, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan), harjoittelun kestoa (Bandy ym. 1998; 

Cipriani ym. 2003; Marshall ym. 2011, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan) sekä 

tapoja arvioida liikkuvuutta (Bandy & Irion 1994; Davis ym. 2005; Waseem ym. 

2009, Medeiros ym. 2016, 438 mukaan). Näiden epäjohdonmukaisuuden 

vuoksi on ollut vaikea laatia optimaalisia staattisen venyttelyn harjoitusohjel-

mia, ja venyttelyn vaikuttavuus on siten ollut heikompaa (Medeiros ym. 2016, 

438). 

 

Cini ym. (2017) tutkivat eri mittaisten passiivisten hamstring-lihasten venytys-

ten vaikuttavuutta lonkka- ja polvinivelen liikkuvuuteen. Tutkimuksessa vertail-

tiin kahta ryhmää, joista toinen ryhmä suoritti 30 sekunnin passiivisia venytyk-

siä ja toinen ryhmä 60 sekunnin passiivisia venytyksiä. Tutkimuksessa todet-

tiin, että molempien ryhmien osalta polvi- ja lonkkanivelen liikkuvuudessa oli 

merkittävää kehitystä, mutta ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Tutkimus 

siis osoitti 30 sekunnin venyttelyn olevan yhtä tehokasta kuin 60 sekunnin ve-

nyttely (Alshammari ym. 2019, 2). Cipriani ym. (2012) tutkivat sukupuolen ja 

venyttelyfrekvenssin vaikutusta hamstring-lihasten liikkuvuuteen. Tutkimuk-

sesta ilmeni, että kolme kertaa viikossa venyttely on yhtä tehokasta kuin ker-

ran päivässä venyttely. Tutkimuksessa ei havaittu eroa hamstring-lihasten liik-

kuvuuden kehityksessä sukupuolten välillä (Alshammari ym. 2019, 2). 

 

Nishikawa ym. (2015) tutkivat, että passiivisesti suoritettu staattinen venyttely 

on vaikuttavampi tapa lisätä liikkuvuutta kuin aktiivisesti suoritettu venyttely. 

(Alshammari ym. 2019, 2; Nakao ym. 2018, 168.) Nakao ym. (2018) tutkimuk-

sen (N=20) mukaan sekä passiivinen staattinen venyttely, että aktiivinen staat-

tinen venyttely kasvattavat maksimaalista liikelaajuutta, mutta menetelmien 

välillä ei ole merkittävää eroa, kun tarkastellaan akuutteja vaikutuksia. Lisäksi 

Nakaon ym. tutkimuksessa (2018) selvisi, että staattinen venyttely (aktiivisesti- 

ja passiivisesti suoritettu) vähentää lihaksen elastisuutta, laskemalla poikittais-

suuntaista lihaskireyttä (shear elastic modulus). Venyttelystä johtuva elasti-

suuden väheneminen (passiivisen tension väheneminen) voi johtua sideku-

doksen, kuten fascian muutoksista. 
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Stress relaxation on ajan myötä tapahtuvaa lihasjäykkyyden laskua, kun lihas-

jännekompleksi on venytettynä pituuteensa. Esimerkiksi staattisen venytyksen 

ylläpito spesifissä nivelen asennossa johtaa asteittaiseen lihasjännityksen las-

kuun stress relaxation:sta johtuen. Tämä stress relaxation tapahtuu nopeasti, 

enimmäkseen ensimmäisen 15 sekunnin aikana. Relaksaation määrä kuiten-

kin vähenee pidemmillä ajoilla. (Knudson 2007, 74.) 

 

 

4 DYNAAMINEN VENYTTELY 

Dynaaminen venyttely on sitä, kun liikkeen aikana lihakset ja nivelet käyvät 

läpi koko liikelaajuutensa. Dynaamisen venyttelyn on osoitettu lisäävän erityi-

sesti jänteen liikkuvuutta sekä elastisuutta ja sitä on käytetty jännevammojen 

kuntoutuksen loppuvaiheessa. (Brukner ym. 2017, 150.) Dynaamisessa venyt-

telyssä raajaa liikutetaan aktiivisen liikelaajuutensa läpi kontraktoimalla anta-

gonistilihasryhmää, saaden aikaan venytys kohteena olevalle lihasryhmälle il-

man ääriasennossa tapahtuvaa joustatusta (Samukawa ym. 2011; Yamaguchi 

& Ishii 2005, Iwata ym. 2019, 13). 

 

Dynaamista venyttelyä käytetään paljon ja sitä on suositeltu viime aikoina 

osaksi alkulämmittelyä. Dynaaminen venyttely osana alkulämmittelyä auttaa 

ehkäisemään hamstring-lihasten vammoja, lisäämään nivelliikkuvuutta ja opti-

moimaan suoritusta (Behm ym. 2016, Iwata ym. 2019, 13 mukaan).  

 

Iwatan ym. (2019) tutkimuksessa (N=24) tutkittiin dynaamisen venyttelyn vai-

kutusta hamstring-lihasten osalta aktiivisen polvenojennuksen liikelaajuuteen, 

passiivisessa venytyksessä kivun ilmaantumiseen (venytyksestä aiheutuvan 

kivun sietäminen) ja passiiviseen lihas-jänneyksikön jäykkyyteen venyttelyn 

jälkeisenä ajanjaksona. Dynaamisen venyttelyn jälkeen tuloksia mitattiin 0, 15, 

30, 45, 60, 75, ja 90 minuutin päästä. Dynaaminen venyttely koostui kymme-

nestä 30 sekunnin sarjasta, joihin sisältyi 15 toistoa. Tutkimuksessa saatiin 

selville, että dynaaminen venyttely lisäsi välittömästi passiivisen polvenojen-

nuksen liikelaajuutta, vähensi hamstring-lihasten passiivista jäykkyyttä ja lisäsi 
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venytystoleranssia. Polven liikelaajuuden kasvu oli merkittävä heti dynaami-

sen venyttelyn jälkeen, 10 % verrattuna lähtötasoon. Vaikka yksilöiden välillä 

oli eroja, jatkui merkittävä liikelaajuuden kasvu yli 90 minuuttia.  

 

Dynaamisen venyttelyn on raportoitu lisäävän nivelten liikelaajuutta 

(Chaouachi ym. 2017; Chen ym. 2018; Herda ym. 2013; Mizuno 2017; Mizuno 

& Umemura 2016; Samukawa ym. 2011, Iwata ym. 2019, 14 mukaan). Sa-

malla on kuitenkin julkaistu ristiriitaisia raportteja dynaamisen venyttelyn vai-

kutuksista lihas-jänneyksikön jäykkyyteen (Chen ym. 2018; Herda ym. 2013; 

Mizuno 2017; Mizuno & Umemura 2016; Samukawa ym. 2011, Iwata ym. 

2019, 14 mukaan). Lisäksi on ehdotettu, että nivelen liikelaajuuden kasvu dy-

naamisen venyttelyn jälkeen johtuu lisääntyneestä venytystoleranssista en-

nemmin kuin lihas-jänneyksikön jäykkyyden vähenemisestä (Mizuno 2017; Mi-

zuno & Umemura 2016, Iwata ym. 2019, 14 mukaan). 

 

Dynaaminen venyttely parantaa suorituskykyparametrejä, kuten lihasvoimaa 

(Sekir ym. 2010, Mizuno 2017, 4 mukaan), lihastehoa (Yamaguchi ym. 2007, 

Mizuno 2017, 4 mukaan) ja hyppykorkeutta (Hough ym. 2009, Mizuno 2017, 4 

mukaan). Näiden lisäksi dynaamisella venyttelyllä on raportoitu olevan positii-

visia vaikutuksia sprinttiaikaan ja golfin swing-lyöntisuoritukseen (Hough ym. 

2009; Little & Williams 2006; Moran ym. 2009; Sekir ym. 2010; Yamaguchi & 

Ishii, 2005, Iwata ym. 2019, 13–14 mukaan). Tutkimuksia, jotka tutkivat dy-

naamisen venyttelyn vaikutuksia nivelen liikelaajuuteen ja muihin lihas-jän-

neyksikön biomekaanisiin ominaisuuksiin, on rajallisesti (O’Sullivan ym. 2009; 

Samukawa ym. 2011, Herda ym. 2012, 2 mukaan). 

 

 

5 VOIMAHARJOITTELU 

Voimaharjoittelu määritetään harjoitteluksi, jossa kehon lihaksilla tuotetaan tai 

yritetään tuottaa liikettä ulkoista vastusta vastaan, joka voi olla esimerkiksi jo-

kin laite tai välineistö. Voimaharjoittelulle löytyy englannin kielestä kolme vas-

taavaa termiä: resistance training, strength training ja weight training. Resis-

tance- ja strength training ovat laajoja käsitteitä. Ne sisältävät laajan kirjon eri 

harjoitusmetodeja, mukaan lukien plyometrian ja mäkijuoksun. Weight training 
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viittaa tyypillisesti voimaharjoitteluun, jossa käytetään vapaita painoja tai jotain 

voimaharjoittelulaitetta. Voimaharjoittelu tuottaa tietynlaisia muutoksia fyysi-

seen kuntoon ja terveyteen. Voimaharjoittelun vaikutuksia ovat muun muassa 

lisääntynyt voima, rasvattoman massan lisääntyminen, alentunut kehon rasva-

pitoisuus sekä parantunut suorituskyky joko arki elämässä tai urheilusuorituk-

sessa. (Fleck ym. 2004, 3.) 

 

Lihastyötavat jaetaan kahteen osaan, isometriseen (staattiseen)- ja isotooni-

seen (dynaamiseen) lihassupistukseen. Dynaaminen lihassupistus jaetaan 

vielä kahteen osaan: konsentriseen- ja eksentriseen lihassupistukseen. Iso-

metrinen lihastyötapa on staattista. Siinä ei havaita ulkoisesti lihaspituuden 

muutosta, eikä nivelkulmassa tapahdu liikettä. Mahdollinen kuorma pysyy siis 

paikallaan eli lihassupistuksessa pidetään tietynlaista lihasjännitystä yllä. Kon-

sentrisessa lihastyötavassa lihassupistuksen aikana lihaksen pituus lyhenee. 

Eksentrisessä (jarruttavassa) lihastyötavassa lihaspituus pitenee, kun jokin ul-

koinen kuorma venyttää aktiivista lihasta. Suurin voima saadaan aikaseksi ek-

sentrisessä supistuksessa ja pienin konsentrisessa lihassupistuksessa. Supis-

tumismallit ovat osina jatkuvasta kokonaistoiminnasta, jossa eksentrinen, kon-

sentrinen ja isometrinen lihastyötapa vuorottelevat samassa liikkeessä. (Häk-

kinen 1990, 22–23.)  

 

Progressiivinen vastusharjoittelu, isometrinen- ja isokineettinen harjoittelu, 

ovat kolme yleisintä voimaharjoittelumuotoa, jotka pohjautuvat staattiseen, 

konsentriseen ja eksentriseen lihastyötapaan. Progressiivinen vastusharjoit-

telu on yleisin vastusharjoittelun muoto ja se perustuu ylikuormitusperiaattee-

seen. Optimaalinen ylikuorma lihaksen vahvistamiseen koostuu kolmesta teki-

jästä: vastuksen lisäämisestä, nopeuden lisäämisestä tai näiden yhdistel-

mästä. (McArdle ym. 2015, 511–528.)  

 

Hermolihasjärjestelmässä lihassupistus syntyy joko isometrisena tai dynaami-

sena (konsentrinen ja eksentrinen) voimantuottona. Kaikki tuotettu voima voi-

daan kuitenkin kokonaisuudessaan jaotella lihaksen motoristen yksiköiden 

rekrytoitumistavan ja -määrän sekä energiantuottovaatimusten mukaan mak-
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simi-, nopeus- ja kestovoima ominaisuuksiin. Maksimivoimassa lihasjännitys-

taso nousee maksimaaliseksi sekä voimantuottoaika on suhteellisen pitkä. 

Nopeusvoimassa taas voimantuottoaika on lyhyt sekä isometrisessä, että dy-

naamisessa lihassupistuksessa. Kestovoimasta on kyse silloin, kun yritetään 

pitää tiettyä voimatasoa yllä suhteellisen kauan tai tiettyä voimatasoa pyritään 

toistamaan peräkkäin monta kertaa lyhyillä palautumisajoilla. (Häkkinen 1990, 

41.) 

 

Perusedellytys voiman kehittymiselle on se, että voimaharjoittelussa käytet-

tävä kuorma (lihasjännitys) ylittää riittävästi lihaksen saaman normaalin, päivit-

täisen kuormitustason (Häkkinen 1990, 101). Ylikuormitusperiaatteen mukaan 

voimaharjoittelussa käytettävällä kuormalla on maksimivoiman kehittymiseen 

hyvin ratkaiseva vaikutus. Kuorma voidaan määrittää testaamalla yhden tois-

ton maksimisuoritus (1 RM, repetition maximum) eli, se suurin painomäärä, 

jonka harjoittelija pystyy suorittamaan yhden kerran. (Häkkinen 1990, 101.) 

  

Tyypillisesti maksimivoimaharjoittelussa tehdään vähän toistoja suhteellisen 

suurella kuormalla (1–12 toistoa, 2–3 sarjaa, 60–100 % / 1 RM). Nopeusvoi-

maharjoittelussa käytettävät kuormat ovat pienempiä, mutta liikenopeudet 

ovat suurempia kuin tyypillisessä maksimivoimaharjoittelussa (1–10 toistoa, 

3–10 sarjaa, 30–80 % / 1RM). Kestovoimaharjoittelua voidaan painottaa ener-

giantuottotapojen suhteen joko aerobiseen tai anaerobiseen suuntaan. Käytet-

tävä kuorma on pieni, mutta toistojen määrä suuri (10–30 toistoa, 2–6 sarjaa, 

0–60 % / 1RM). (Häkkinen 1990, 201–222.) 

 

Lihaksen motoriseksi yksiköksi kutsutaan lihaksen sitä aluetta, jota yksi liike-

hermosolu eli alfamotoneuroni hermottaa. Liikehermosolut jaetaan tyypin I ja 

tyypin II hermosoluihin. Tyypin I hermosolut ovat hitaita, kestäviä sekä vähän 

voimaa tuottavia, kun taas tyypin II liikehermosolut ovat nopeita, kestoltaan 

heikkoja, mutta tuottavat voimaa enemmän. Motorisen yksikön kaikki lihasso-

lut toimivat yhdessä “kaikki tai ei mitään” -periaatteella: ne joko supistuvat tai 

eivät supistu. Mitä suurempi osa motorisista yksiköistä saadaan aktivoitua, 

sitä suurempi on voimantuotto. (Fleck ym. 2004, 54–63.) 
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On näyttöä siitä, että vastusharjoittelulla voidaan lisätä liikkuvuutta. Vastushar-

joittelu aiheuttaa muutoksia lihaksen rakenteeseen, myofilamenttien tiheyteen 

sekä sidekudoksen rakenteeseen. Nämä muutokset saattavat lisätä veny-

vyyttä vähentämällä niveltä ympäröivien kudosten passiivista tensiota ja jäyk-

kyyttä. Tutkimuksista on selvinnyt, että vastusharjoittelulla voidaan lisätä liik-

kuvuutta yhtä paljoin kuin staattisella venyttelyllä. (Ribeiro ym. 2016, 3–6.) 

  

Mortonin ym. tutkimuksessa (2011, 1–6) verrattiin toisiinsa vastusharjoittelun 

ja staattisen venyttelyn vaikutuksia liikkuvuuteen ja voimaan. Koehenkilöt 

(n=25) satunnaistettiin vastusharjoitteluryhmään (RT) ja staattisen venyttelyn 

ryhmään (SS). RT- ja SS-ryhmää verrattiin verrokkiryhmään, jonka koehenki-

löt eivät tehneet mitään (CON). Vastusharjoittelun- ja staattisen venyttelyn 

ryhmän koehenkilöt olivat liikunta-alan opiskelijoita ja verrokkiryhmän koehen-

kilöt olivat toisen vuoden lääkäriopiskelijoita, jotka liikkuivat hyvin vähän. Koe-

henkilöiltä testattiin takareiden liikkuvuus, lonkan flexio ja exstensio, olkapään 

extensio sekä nelipäisen reisilihaksen ja takareiden voiman tuotto. Alkutes-

tauksen jälkeen koehenkilöt SS- ja RT-ryhmä harjoittelivat viiden viikon ajan 

kolme kertaa viikossa, jonka jälkeen tehtiin samat testit uudestaan. Tutkimus-

tulokseksi saatiin, että vastusharjoittelu- ja staattisen ryhmän välillä ei ollut 

eroa, mutta verrattuna verrokkiryhmään, liikkuvuus parani sekä RT- että SS-

ryhmällä. Sekä perinteinen staattinen venyttely että vastusharjoittelu voivat 

parantaa liikkuvuutta, mutta tutkimuksia kuitenkin tarvitaan lisää. 

 

Ribeiron ym. tutkimuksessa (2016, 3–6) tutkittiin vastusharjoittelun vaikutusta 

liikkuvuuteen nuorilla miehillä ja naisilla, joiden fyysinen aktiivisuus viikkota-

solla oli pienempi, kuin kaksi kertaa viikossa. 28 miestä ja 30 naista tekivät 

vastusharjoittelua kolme kertaa viikossa, 16:n viikon ajan. Liikkuvuudet mitat-

tiin ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen. Mittaus suori-

tettiin mittanauhan ja asteikkomittarin avulla. Tutkimustuloksissa ei havaittu 

merkitsevää eroa miesten ja naisten välillä. Sekä miesten että naisten liikku-

vuus lisääntyi vastusharjoittelulla, kun verrattiin liikkuvuutta ennen harjoittelua, 

harjoittelun aikaiseen liikkuvuuteen sekä harjoittelun aikaista liikkuvuutta, har-

joittelun jälkeiseen liikkuvuuteen. Tulokset osoittavat, että sukupuolesta riippu-

matta vastusharjoittelu lisää tai ainakin ylläpitää liikkuvuutta. 
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Lin ym. tutkimuksessa (2019, 201–204) selvitettiin liikkuvuusharjoittelun ja voi-

maharjoittelun vaikutuksia hamstring-lihasten optimaaliseen pituuteen miehillä 

ja naisilla. Tutkimukseen otettiin yliopisto-opiskelijoita, 20 miestä ja 20 naista 

(18–24-vuotiaita), jotka liikkuivat noin 2–3 kertaa viikossa sekä pelasivat muun 

muassa jalkapalloa ja koripalloa. Koehenkilöt jaettiin liikkuvuus- ja voimaryh-

mään. Passiivinen suoran jalan nostotesti ja isokineettinen voimatesti tehtiin 

koehenkilöille ennen ja jälkeen harjoittelun. Liikkuvuus- ja voimaharjoittelun 

vaikutuksia hamstring-lihasten optimaaliseen pituuteen mitattiin parittaisen t-

testin avulla. Harjoitteita tehtiin kolme kertaa viikossa kahdeksan viikon ajan. 

Tulokseksi saatiin, että hamstring-lihasten optimaaliseen pituuteen voidaan 

vaikuttaa yhtä hyvin sekä liikkuvuus harjoittelulla, että voimaharjoittelulla. 

Tässä tutkimuksessa saatiin positiivisia tuloksia vain koehenkilöillä, jotka olivat 

miehiä. 

  

Hypertrofinen voimaharjoittelu 

 

Hypertrofinen harjoittelu pyrkii kasvattamaan lihaksen kokoa. Lihasvoimahar-

joittelun myötä harjoitetun lihaksen lihaskudoksen määrä lisääntyy ja lihas 

kasvaa kooltaan, joka voidaan havaita lihaksen ympärysmitan kasvuna. Ku-

dostasolla voidaan havaita yksittäisten lihasyiden (lihassolujen) poikkileikkaus-

pinta-alan lisääntymistä eli lihaksen hypertrofiaa (hypertrophia = solujen suu-

renemisesta johtuva liikakasvu). Lihasten ympärysmitan ja poikkileikkaus-

pinta-alan kasvu voi olla akuuttia ja lyhytaikaista, jolloin puhutaan yksittäisen 

lihasvoimaharjoituksen aiheuttamasta lihasturvotuksesta, joka johtuu pääosin 

nesteen lisääntymisestä kuormitettujen lihasten lihassolujen väliin ja sisälle. 

Kertynyt neste palautuu lähes kokonaan harjoituksen jälkeen takaisin veren-

kiertoon ja lihas palautuu takaisin normaaliin muotoonsa. Kyseinen ilmiö ei ole 

varsinaista lihassolujen hypertrofiaa, vaikka ilmiötä kutsutaan joskus akuutiksi 

hypertrofiaksi. Kuukausien ja vuosien harjoittelun seurauksena tapahtuu lihak-

sessa myös pitkäaikaisia hypertrofisia muutoksia. (Kauranen 2014, 397.)  

 

Lihassolun hypertrofiaa on kahdenlaista: sarkoplastista ja fibrillaarista hy-

pertrofiaa. Lihassolun sarkoplastisessa hypertrofiassa lisääntyvät ensisijaisesti 
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lihassäikeiden välinen sarkoplastinen solunestemäärä ja lihassupistukseen 

osallistumattomat proteiinit (esim. Itiini ja nebuliini). Sarkoplastisessa hypertro-

fiassa lihaskudoksen poikkileikkauspinta-ala kasvaa, mutta lihasvoimassa ei 

tapahdu merkittäviä muutoksia sekä supistuvien lihasfilamenttien tiheys lihas-

solussa laskee. Kehonrakennustyyppinen harjoittelu (pitkät sarjat suhteellisen 

raskailla painoilla) oletetaan aiheuttavan sarkoplastista hypertrofiaa. Lihasso-

lun fibrillaarisessa hypertrofiassa lisääntyvät supistuskykyisten ja voimaatuot-

tavien aktiini- ja myosiinifilamenttiproteiinien määrä lisääntyy. Lihaskudoksen 

poikkileikkauspinta-alan kasvun lisäksi myös lihasvoima lisääntyy. Fibrillaari-

nen hypertrofia on suorituskyvyn kannalta oleellisempi hypertrofian muoto. Pe-

rinteinen painonnostoharjoittelu (lyhyet sarjat lähes maksimipainoilla) olete-

taan aiheuttavan fibrillaarista hypertrofiaa. (Kauranen 2014, 397.) 

 

Tyypillinen hypertrofisessa voimaharjoittelussa käytettävä kuorma on submak-

simaalinen, ja sarjoissa tehdyt toistot viedään ylikuormitukseen (overload) asti. 

Äärimmilleen tehtynä sarjat suoritetaan maksimitoistoperiaatteella, eli tehdään 

niin monta toistoa kyseisellä kuormalla kuin mahdollista tai keinotekoisesti hui-

jausperiaatteen avulla. (Häkkinen 1990, 71.)  

 

Lihaksen poikkipinta-alan kasvu on pitkäaikainen, kuukausien tai jopa vuoden 

kestävä prosessi. On kuitenkin näyttöä siitä, että jo kolmen viikon pitkäkestoi-

sella ja kovavolyymisella voimaharjoittelulla (noin 10 harjoituskertaa) voidaan 

havaita muutoksia lihaksen koossa. Hypertrofiaa tapahtuu enemmän tyypin II 

lihassoluissa kuin tyypin I soluissa, koska tyypin II lihassolut tuottavat enem-

män voimaa. Mitä enemmän lihaksessa on aktiini-myosiini poikkisiltoja, sitä 

enemmän lihas pystyy tuottamaan voimaa. (Powers ym. 2015, 301.)  

 

Hypertrofiassa proteiinisynteesi lisääntyy, myofibrillit paksunevat, sidekudok-

sen solujen määrä kasvaa ja jokaisen solun ympärillä olevien satelliittisolujen 

määrä kasvaa (McArdle ym. 2015, 541). Voimaharjoittelun seurauksena lihak-

sen sarkomeereissä tapahtuu osittaista hajoamista mekaanisen stressin joh-

dosta. Harjoitettujen lihasten proteiinisynteesi kiihtyy ja lihas korjaa itsensä, 

kun aktiini- ja myosiinifilamenttiproteiinien koko ja määrä lisääntyvät. (Fleck 

ym. 2004, 86–87). 
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Schoenfeldin ym. tutkimuksessa (2019, 95–103) vertailtiin matala-, keski- ja 

korkeatehoisen vastusharjoittelun vaikutuksia lihaksen adaptaatioon. Tutki-

mukseen otettiin 34 tervettä vastusharjoittelutaustan omaavaa miestä, jotka 

satunnaistettiin kolmeen eri koeryhmään (matala-, keski- ja korkeatehoiseen). 

Matalatehoisen ryhmän koehenkilöt tekivät yhdellä harjoituskerralla kutakin lii-

kettä yhden sarjan verran, keskitehoisen ryhmän koehenkilöt tekivät kolme 

sarjaa ja korkeatehoisen ryhmän koehenkilöt viisi sarjaa. Harjoituksia tehtiin 

kolme kertaa viikossa, kahdeksan viikon ajan. Lihasten hypertrofiaa tarkastel-

tiin B-mode ultrakuvantamislaitteella kyynärpään koukistaja- ja ojentajalihak-

sista sekä keski- ja ulkoreidestä. Tulokseksi saatiin, että jokaisessa ryhmässä 

tapahtui lihasmassan kasvua, mutta parhaimmat tulokset saatiin korkeatehoi-

sella vastusharjoittelulla. Kyseisessä tutkimuksessa korkeatehoisen vastus-

harjoitteluryhmän koehenkilöt tekivät harjoitteita 8–12 toistoa ja 5 sarjaa. Vii-

kossa sarjoja kertyi yhteensä noin 30–45.  

 

Nordic Hamstring -harjoite 

 

Ahmedin ym. satunnaistetun tutkimuksen mukaan (2019, 466–469) Nordic 

hamstring -harjoite (NHE), on hamstring-lihasten eksentrinen voimaharjoite. 

On todettu, että Nordic hamstring -harjoittelu on tehokas tapa ennaltaehkäise-

mään ja vähentämään hamstring-lihasten vammoja. Satunnaistetussa tutki-

muksessa todettiin, että NHE -harjoittelu sekä alku- että loppulämmittelyssä 

on tehokkain tapa vähentää hamstring-lihasten vammoja.  

 

Kyseisessä tutkimuksessa koehenkilöt olivat ammatiltaan jalkapallon pelaajia, 

jotka jaettiin kahteen eri koeryhmään. Toisessa koeryhmässä koehenkilöt teki-

vät NHE:n sekä alku- että loppuverryttelyssä ja toisessa koeryhmässä vain al-

kulämmittelyssä. Alkulämmittelyryhmän henkilöt tekivät NHE -harjoitetta 5–12 

toiston sarjoja 2–4 ja loppulämmittelyryhmän jäsenet 2–6 toiston sarjoja 2–4. 

Koehenkilöt tekivät NHE -harjoitetta 12 viikon ajan kaksi kertaa viikossa, paitsi 

ensimmäisellä harjoitusviikolla kerran. (Ahmed ym. 2019, 466–469). 
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Ribeir-Alvaresin ym. tutkimuksessa (2018) todettiin, että jo lyhytaikaisella, 

neljä viikkoa kestävällä harjoittelulla (8 harjoituskertaa) pysytään ennaltaehkäi-

semään hamstring-lihasten kaikkia vammatekijöitä. Tutkimukseen otettiin 20 

fyysisesti aktiivista nuorta aikuista, jotka jaettiin kontrolliryhmään ja harjoittelu-

ryhmään. Kontrolliryhmä koehenkilöt eivät tehneet mitään ja harjoitteluryhmän 

koehenkilöt tekivät NHE -harjoitetta 6–10 toistoa sekä 1–2 sarjaa kaksi kertaa 

viikossa neljän viikon ajan.   

 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Tutkimusongelmat 

Opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen.  

 

1. Millainen vaikutus staattisella venyttelyllä on hamstring-lihasten liikku-
vuuteen? 

2. Millainen vaikutus dynaamisella venyttelyllä on hamstring-lihasten liik-
kuvuuteen? 

3. Millainen vaikutus voimaharjoittelulla on hamstring-lihasten liikkuvuu-
teen? 

 

6.2 Kvantitatiivinen kokeellinen tutkimus ja sen prosessi 

Kvantitatiivinen tutkimus voidaan nähdä prosessina, joka viedään läpi vaihe 

vaiheelta. Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma, johon haetaan rat-

kaisua tai vastausta. (Kananen 2008, 11.) Kvantitatiivisen tutkimuksen tekemi-

nen aloitetaan tekemällä johtopäätöksiä aiemmista tutkimuksista ja aiemmista 

teorioista. Sen jälkeen esitellään hypoteesit, määritellään keskeiset käsitteet 

sekä suunnitellaan koejärjestely ja aineiston keruu. On tärkeää huomioida, 

että aineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Tutkimukseen 

valitaan tutkittavat henkilöt, määritellään perusjoukko ja tästä perusjoukosta 

otetaan otos. Tulosten tulee päteä perusjoukkoon. Saatu aineisto muokataan 

tilastollisesti käsiteltävään muotoon. Tilastolliseen analysointiin perustuen teh-

dään päätelmiä havaintoaineistosta, kuvataan tulokset ja testataan tilastollinen 

merkitsevyys. (Hirsjärvi 2009, 140.) 
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Kvantitatiivinen tutkimus antaa yleisen kuvan muuttujien eli mitattavien ominai-

suuksien välisistä suhteista ja eroista. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa mm. 

kysymykseen, kuinka paljon tai miten usein. Tutkijat saavat tutkimustiedon nu-

meroina tai ryhmittelevät laadullisen aineiston numeeriseen muotoon. Tutkijat 

esittävät tulokset numeroina sekä selittävät ja tulkitsevat olennaisen numero-

tiedon sanallisesti, eli millä tavalla eri asiat erovavat toisistaan tai liittyvät toi-

siinsa. Muuttujalla tarkoitetaan henkilöä koskevaa toimintaa, ominaisuutta tai 

asiaa. Muuttuja on asia, josta määrällisessä tutkimuksessa halutaan tietoa. 

Mittarilla saadaan määrällinen tieto tutkittavasta asiasta. (Vilkka 2007, 13–14.) 

 

Tässä tutkimuksessa muuttujien numeerinen tarkastelu saatiin liikkuvuustes-

tien mittaustuloksista, jossa passiivisen suoran jalan nostotestin (Straight Leg 

Raising Test) ja aktiivisen polvenojennustestin (active knee extension, AKE) 

tulokset mitattiin asteina goniometrin avulla. Eteentaivutustestissä testin mitta-

rina käytettiin mittanauhaa, jolloin tulokset kirjattiin senttimetreinä (millimetrin 

tarkkuudella). Alku- ja lopputuloksista laadittiin numeeriset taulukot, joista voi-

daan tarkastella, tulkita ja arvioida ryhmien välisiä eroja sekä yksittäisten 

muuttujien välistä eroa. 

 

6.3 Koehenkilöiden valinta  

Tutkimuksen koeryhmän muodostivat Hyvinvointikeskus Huuman asiakkaat, 

jotka saivat vapaaehtoisesti ilmoittautua mukaan tutkimukseen. Rekrytointi ta-

pahtui Hyvinvointikeskus Huuman välittämällä sähköpostilla (liite 1) elokuussa 

2019. Sähköpostissa kerrottiin tutkimuksesta sekä koehenkilöiden sisäänotto- 

ja poissulkukriteerit. Vapaaehtoiset ilmoittautuivat mukaan opinnäytetyöhön 

vastaamalla sähköpostiin. Vapaaehtoisia ja sisäänottokriteerit täyttäviä koe-

henkilöitä löytyi 24.  

 

Koeryhmän sisäänottokriteereitä olivat, että henkilö on Hyvinvointikeskus Huu-

man asiakas. Hänen tulee olla 18–64-vuotias ja perusterve. Poissulkukritee-

reinä olivat alaraajavamma viimeisen kolmen kuukauden aikana, aiempi taka-

reisivamma, tekonivel alaraajassa sekä hermojuurioireinen alaselkäkipu. (Tau-

lukko 1.) Koehenkilöihin oltiin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä ja hei-

dän kanssaan sovittiin jokaiselle oma aika alkumittauksiin. 
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Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit  

18–64-vuotias Alaraajavamma viim. 3kk:n aikana 

Perusterve Aiempi takareisivamma 

 Tekonivel alarajassa 

 Hermojuurioireinen alaselkäkipu 

 

 

Vapaaehtoiset (N=24) koehenkilöt satunnaistettiin arpomalla kolmeen ryh-

mään: staattisen venyttelyn (n=8), dynaamisen venyttelyn (n=8) ja voimahar-

joittelun (n=8) ryhmään. Yksi koehenkilöistä ei saapunut alkumittauksiin, joten 

alkumittausten otanta oli (N=23) ja voimaharjoittelun ryhmä (n=7). 

 

Loppumittauksiin koehenkilöistä saapui paikalle 17. Tutkimuksen jätti kesken 

6 henkilöä. Tämän lisäksi yksi koehenkilö jätettiin tulosten tarkastelun ulko-

puolelle, koska harjoitusjakson aikana hänellä oli jäänyt liian monta harjoitus-

kertaa tekemättä. Lopullinen tutkimuksen otos oli (N=16). Koehenkilöt ja-

kautuivat harjoitusryhmien kesken lopulta seuraavasti: staattisen venyttelyn 

ryhmä (n=6), dynaamisen venyttelyn ryhmä (n=5) ja voimaharjoittelun ryhmä 

(n=5). (Kuva 3.)  

 

 

Kuva 3. Otoksen jakautuminen harjoitusryhmien kesken 

 

Otos

N=16

Staattiset 
venytykset

n=6

Dynaamiset 
venytykset

n=5

Voimaharjoitteet

n=5
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6.4 Mittausten toteutus 

Alku- ja loppumittaukset toteutettiin samalla kaavalla syksyn 2019 aikana. Al-

kumittaukset toteutettiin syyskuun alussa viikolla 37. Loppumittaukset olivat 

kuuden viikon kuluttua loka-marraskuun vaihteessa viikolla 44, viiden päivän 

sisällä harjoitusjakson päättymisestä. Mittaukset toteutettiin Hyvinvointikeskus 

Huuman tiloissa. Testaustilana toimi pienryhmäohjaustila, johon oli järjestelty 

testauspaikat sekä tarvittava välineistö harjoitteiden ohjaamiseen. Testaustila 

oli äänieristetty ja tilassa ollut ikkuna oli raollaan testausten ajan. Alkulämmit-

telyssä hyödynnettiin kuntosalin puolella olleita kuntopyöriä. 

 

Tutkijoista toinen suoritti testien ohjeistuksen ja toinen suoritti mittaamisen 

sekä tulosten ylös kirjaamisen. Tutkijoista se, joka ohjeisti testit, ohjasi myös 

harjoitusjakson harjoitteet. Toinen tutkijoista valmisteli koehenkilölle harjoitus-

päiväkirjan (liite 2) ja ohjeisti lopuksi sen täyttämisen. Voimaharjoitteluryhmän 

koehenkilöille suoritettiin lisäksi maksimivoiman arviointi, jotta harjoitusvastus 

saatiin määriteltyä sopivaksi. Maksimivoima arvoitiin epäsuorasti siten, että 

koehenkilön tuli arvioida itselleen vastus, jolla hän jaksaa tehdä maksimissaan 

3–5 toistoa. Sen perusteella saatiin selville laskennallinen 1RM. Laskennassa 

hyödynnettiin valmista laskuria, joka käytti Baechlen ym. kaavaa. Mittauksissa 

hyödynnettiin kuntosalilaitteita, joilla myös osa harjoitusliikkeistä suoritettiin.  

 

6.5 Koehenkilöiden ohjaus ja mittaustilanne vaiheittain 

Koehenkilöt saapuivat Hyvinvointikeskus Huumalle heidän kanssaan sovittuna 

ajankohtana, joustavissa vaatteissa. Testaukset suoritettiin koehenkilöille yksi 

kerrallaan, joten heidän identiteettinsä oli vain tutkijoiden tiedossa. Ensin suo-

ritettiin lyhyt (3 min) alkulämmittely kuntopyörällä. Alkuun suoritettiin myös 

haastattelu, jossa selvitettiin koehenkilön ikä ja liikunnallinen aktiivisuus (lii-

kuntakertoja/viikko). Tämän jälkeen koehenkilölle kerrottiin, että testejä on 

kolme ja niistä jokainen toistetaan kolme kertaa. Koehenkilölle kerrottiin myös, 

että testien suorittamisen jälkeen hänelle ohjataan harjoitteet seuraavalle kuu-

delle viikolle. Alkumittauksiin varattiin aikaa 30 minuuttia koehenkilöä kohden. 

 



32 

   
 

Testeistä ensimmäisenä suoritettiin suoran jalan nostotesti (ks. kappale 2.2). 

Koehenkilö pyydettiin selinmakuulle alustalle. Koehenkilöä pyydettiin olemaan 

rentona, jonka jälkeen tutkijoista ohjeistaja sanoi, että lähtee nostamaan oi-

keaa raajaa suorana niin pitkälle, kuin liikkuvuus antaa periksi. Kun raaja oli 

liikkuvuuden osalta maksimaalisessa liikelaajuudessaan, toinen tutkijoista mit-

tasi goniometrillä lonkan flexiokulman ja kirjasi tuloksen ylös. Tutkijoista oh-

jeistaja pyysi myös koehenkilöä kertomaan, mikäli testin aikana tulee esille 

minkäänlaisia tuntemuksia. Näin suljettiin pois myös mahdollinen hermojuu-

rioire. Testi toistettiin kolme kertaa samalle puolelle, minkä jälkeen testi toistet-

tiin toiselle raajalle. Testit, joissa testattiin yksi puoli kerrallaan, aloitettiin tes-

taus oikealta puolelta, jonka jälkeen testattiin vasen puoli. 

  

Seuraavaksi testeistä suoritettiin aktiivinen polvenojennustesti (ks. kappale 

2.2). Koehenkilö ohjeistettiin selinmakuulle alustalle. Koehenkilöä pyydettiin 

nostamaan molempia alaraajojaan siten, että lonkat ja polvet olivat 90° kul-

massa. Tästä testin alkuasennosta koehenkilöä pyydettiin rauhallisesti ojenta-

maan oikea polvi aktiivisesti niin suoraksi kuin mahdollista. Toinen tutkijoista 

varmisti lonkkanivelten pysymisen 90° kulmassa, kun tutkijoista toinen mittasi 

polven kulman (popliteaalikulma) goniometrillä ja kirjasi tuloksen ylös. Testi 

toistettiin kolme kertaa, minkä jälkeen testattiin toinen puoli.  

 

Viimeinen testi oli eteentaivutustesti istuen (ks. kappale 2.2). Koehenkilö oh-

jeistettiin istumaan alaraajat suorana lattialle steppilaudan toiselle puolelle si-

ten, että jalkapohjat olivat kiinni steppilaudan reunassa. Jalkaterien välinen 

etäisyys vakioitiin asettamalla jalkaterien väliin joogatiili. Tämän jälkeen koe-

henkilöä pyydettiin sormenpäillään työntämään steppilaudalla ollutta kirjaa niin 

pitkälle kuin mahdollista. Suoritus ohjeistettiin siten, että työnnön tuli olla rau-

hallinen ja yhtenäinen liike. Tutkijoista toinen varmisti, että steppilauta pysyi 

paikoillaan suoritusten ajan ja toinen kirjasi tulokset ylös. Eteentaivutus toistet-

tiin kolme kertaa. 

 

Alkumittausten päätteeksi koehenkilölle ohjeistettiin harjoitteet seuraavan kuu-

den viikon ajalle. Ensin koehenkilölle näytettiin liike ja kerrottiin sanallisesti, 
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kuinka liike tulee suorittaa. Tämän jälkeen koehenkilö sai itse suorittaa liik-

keen. Mikäli liikkeen suorituksessa huomattiin jotain korjattavaa, ohjeistettiin 

koehenkilöä tarvittaviin korjauksiin, kunnes liike sujui oikein. Liikkeet käytiin 

läpi yksitellen. Koehenkilöille lähetettiin vielä kirjalliset ja kuvalliset ohjeet 

muistutukseksi liikkeistä (liite 3). Harjoitusliikkeiden ohjaamisen jälkeen koe-

henkilölle ohjeistettiin suullisesti vielä harjoituspäiväkirjan (liite 2) täyttäminen. 

Testaustilaisuuden lopuksi koehenkilöltä kysyttiin vielä, onko hänellä jotain ky-

syttävää, ja kerrottiin, että tutkijoihin voi olla yhteydessä harjoitusjakson ai-

kana, mikäli jotain tulee mieleen. 

 

Loppumittauksissa testit toistettiin identtisesti ja identtisessä järjestyksessä. 

Loppumittauksessa koehenkilöllä oli mahdollisuus kuulla testausten jälkeen, 

kuinka omat tulokset olivat muuttuneet. Loppumittauksiin varattiin aikaa 20 mi-

nuuttia koehenkilöä kohden. 

 

Harjoitusjakson aikana koehenkilöt täyttivät harjoituspäiväkirjaa (liite 2). Har-

joitusjakson aikana koehenkilön ei tarvinnut muuttaa liikuntatottumuksia, vaan 

sai jatkaa normaalia harjoittelua. Tutkimuksen liikkeet tulivat vain lisäksi har-

joitteluun. Tällä pyrittiin poissulkemaan liikuntatottumusten muutoksesta mah-

dollisesti johtuvaa liikkuvuuden muutosta. Harjoituspäiväkirjat kerättiin loppu-

mittausten yhteydessä takaisin. Mikäli harjoituskertoja oli jäänyt välistä enem-

män kuin yksi harjoituskerta viikossa, jätettiin kyseisen koehenkilön tulokset 

tulosten tarkastelun ulkopuolelle.  

 

6.6 Opinnäytetyössä tutkittavat harjoitteet 

Jokaisen harjoitusryhmän harjoitusohjelma sisälsi kolme harjoitetta, joita tuli 

suorittaa kuuden viikon ajan, kolme kertaa viikossa (liite 3).  

 

6.6.1 Tutkittavat staattiset venytykset 

Tutkittavat staattiset venytykset ovat esitettyinä kuvissa 4, 5, ja 6. Venytyksiä 

tehtiin kolmena päivänä viikossa, kolme 30 sekunnin sarjaa, 30 sekunnin pa-

lautuksilla. Harjoitteita tehtiin kuuden viikon ajan.  
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Ensimmäisen staattisen venytyksen alkuasennossa istutaan selkä suorana, 

toinen jalka suorana steppilaudan suuntaisesti ja toinen jalka flexoituna steppi-

laudan vierellä. Tästä taivutettiin ylävartaloa eteenpäin, kunnes venytys oli 

saavutettu. Saavutettua venytystä pidettiin yllä 30 sekunnin ajan. (Kuva 4.)  

 

  

Kuva 4. Staattinen venytys 1 

 

Toisen staattisen venytyksen alkuasennossa istutaan selkä seinää vasten, ja-

lat avattuna hieman lantiota leveämpään haara-asentoon. Tästä asennosta 

taivutettiin ylävartaloa eteenpäin, kunnes venytys saavutettiin. Venytystä pi-

dettiin yllä 30 sekunnin ajan. (Kuva 5.) 

 

  

Kuva 5. Staattinen venytys 2  

 

Kolmannen staattisen venytyksen alkuasennossa seisotaan jalat ristissä, ta-

kana olevan jalan polvi extensiossa ja edessä olevan jalan polvi kevyessä fle-
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xiossa. Venytys suoritettiin flexoimalla ylävartaloa lonkista, pitäen selkä suo-

rana, kunnes venytys oli saavutettu. Venytys pidettiin 30 sekunnin ajan. (Kuva 

6.) 

 

  

Kuva 6. Staattinen venytys 3  

 

6.6.2 Tutkittavat dynaamiset venytykset 

Tutkittavat dynaamiset venytykset on esitetty kuvissa 7, 8 ja 9. Dynaamisia 

venytyksiä tehtiin kolmena päivänä viikossa, kolme kymmenen toiston sarjaa. 

Toistot tehtiin reippaalla rytmillä, kuitenkin laadukkaasti. Sarjojen välillä pidet-

tiin 10 sekunnin palautus. Harjoitteita tehtiin kuuden viikon ajan. 

 

Ensimmäisen dynaamisen venytyksen alkuasennossa jalat ovat vähän lantiota 

leveämmässä haara-asennossa ja ylävartalo flexoituna lonkista siten, että 

selkä on suorana ja kädet tuettuna korokkeelle. Tästä asennosta lähdettiin te-

kemään yhtenäinen polvien flexio–extensio-liike. (Kuva 7.)  
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Kuva 7. Dynaaminen venytys 1  

 

Toisen dynaamisen venytyksen alkuasennossa jalat ovat lantion leveydellä si-

ten, että toinen jalka on edessä ja toinen takana. Ylävartalo on flexoituna lon-

kista siten, että selkä on suorana ja kädet tuettuna korokkeeseen. Tästä asen-

nosta tehtiin edessä olevan jalan polven yhtenäistä flexio ̶ extensio-liikettä. Ta-

kana olevan jalan polvi pysyy koko liikkeen ajan suorana. (Kuva 8.) 

 

 

   

Kuva 8. Dynaaminen venytys 2  

 

Kolmannessa harjoitteessa dynaaminen venytys suoritetaan istuma-asen-

nosta, jossa tuber ischiadicumin distaalipuolelle, hamstring-lihasryhmän jän-

nealueelle on asetettu kova pallo. Dynaaminen venytys suoritettiin yhtenäi-

sellä polven extensio ̶ flexio-liikkeellä. Sarjojen välissä pallon paikkaa muutet-

tiin hieman. (Kuva 9.) 
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Kuva 9. Dynaaminen venytys 3 

 

6.6.3 Tutkittavat voimaharjoitteet 

Tutkittavat voimaharjoitteet olivat takareisipenkki istuen, selkäpenkki polvet 

kevyesti flexiossa (lisäpainolla) sekä Nordic hamstring (Kuvat 10, 11 ja 12). 

Harjoitteita tehtiin kolmena päivänä viikossa. Laitteella tehdyssä harjoitteessa 

suoritettiin kolme kymmenen toiston sarjaa 70 %:n vastuksella. Selkäpenkissä 

suoritettua harjoitetta tehtiin kolme kymmenen toiston sarjaa. Nordic hamst-

ring liikettä tehtiin kolme kolmen toiston sarjaa. Sarjojen välillä pidettiin 1,5 mi-

nuutin palautukset. Harjoitteita tehtiin kuuden viikon ajan. 

 

Ensimmäinen voimaharjoite suoritettiin takareisilaitteessa. Laitteella harjoite 

suoritettiin istuma-asennossa, tehden polvien flexio ̶ extensio-liikettä. Polvien 

flexio suoritettiin terävästi (konsentrinen lihassupistus) ja palautusvaihe eli pol-

vien extensio jarruttaen hitaasti (eksentrinen lihassupistus). (Kuva 10.) 
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Kuva 10. Voimaharjoite 1 

 

Toinen voimaharjoite suoritettiin selkäpenkissä. Selkäpenkkiin asetuttiin siten, 

että polvet jäivät hieman flexioon, ylävartalon ollessa suorana jalkojen jat-

keena.  Harjoite suoritettiin flexoimalla ylävartaloa lonkista hitaasti (eksentri-

nen vaihe). Tämän jälkeen suoritettiin lonkkien extensio terävästi siten, että 

palataan alkuasentoon (konsentrinen vaihe). Koko liikkeen ajan selkä pysyy 

suorana ja polvet ovat kevyessä flexiossa. (Kuva 11.) 

 

  

Kuva 11. Voimaharjoite 2  

 

Kolmas voimaharjoite on Nordic hamstring. Liikkeessä jalkaterät ovat fiksoi-

tuna puolapuihin ja polvet alustaan. Liikkeen ajan pyritään säilyttämään suora 

linja polvista päähän asti. Harjoite on hamstring-lihasten eksentrinen harjoite, 
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jossa pyritään extensoimaan polvet mahdollisimman hitaasti, ylävartalon pai-

non toimiessa vastuksena. (Kuva 12.) 

 

   

Kuva 12. Voimaharjoite 3  

 

 

7 TULOKSET 

Alku- ja loppumittausten tulokset koehenkilöittäin ja harjoitusryhmittäin on näh-

tävissä liitteessä 4. Suoran jalan nostotestissä ja aktiivisessa polvenojennus-

testissä kolmesta mittaustuloksesta laskettiin keskiarvo. Eteentaivutustestissä 

koehenkilön paras tulos jäi voimaan, koska ensimmäisen ja viimeisen suori-

tuksen tulosten välillä oli niin suuri ero, että keskiarvon laskeminen olisi vääris-

tänyt tulosta. Muutokset laskettiin keskiarvojen erotuksena suoran jalan nosto-

testissä ja aktiivisessa polvenojennustestissä. Eteentaivutustestissä muutos 

laskettiin koehenkilön parhaiden tulosten erotuksena.  

 

Taulukoissa käytetyt lyhenteet: 

 

SLR o/v = Suoran jalan nostotesti, oikea/vasen 

AKE o/v = Aktiivinen polvenojennustesti, oikea/vasen 

ET = Eteentaivutustesti istuen 

 

7.1 Koehenkilöiden taustatiedot 

Koehenkilöiltä kysyttiin alkumittausten yhteydessä taustatietoina heidän 

ikänsä sekä liikunnallinen aktiivisuutensa (liikuntakertaa/viikko). Taustatiedot 
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on esitetty taulukossa 2. Koehenkilöiden keski-ikä oli 50,8 vuotta. Koehenki-

löistä neljä oli miehiä ja kaksitoista naisia. Liikuntakertoja viikossa oli keski-

määrin 4,1. 

 

Staattisen venyttelyn harjoitusryhmän keski-ikä oli 58 vuotta. Tässä harjoitus-

ryhmässä kaikki olivat naisia. Liikunnallinen aktiivisuus oli keskimäärin 4,2 ker-

taa viikossa. Dynaamisen venyttelyn harjoitusryhmässä keski-ikä oli 43,2 

vuotta. Tässä harjoitusryhmässä oli kaksi miestä ja kolme naista. Liikunnalli-

nen aktiivisuus oli keskimäärin 4,3 kertaa viikossa. Voimaharjoittelun ryh-

mässä keski-ikä oli 49,8 vuotta. Harjoitusryhmässä oli kaksi miestä ja kolme 

naista. Liikunnallinen aktiivisuus oli keskimäärin 3,8 kertaa viikossa.  

 

Taulukko 2. Koehenkilöiden taustatiedot harjoitusryhmittäin 

 Staattinen venyttely 

(n=6, josta kaikki nai-

sia) 

Dynaaminen venyttely 

(n=5, josta 2 miestä ja 3 

naista) 

Voimaharjoittelu 

(n=5, josta 2 

miestä ja 3 naista) 

Kaikki  

(N=16, josta 4 

miestä ja 12 naista) 

ikä 

keskiarvo 

mediaani 

keskihajonta 

 

58  

59,5 

6,78 

 

43,2 

43 

12,46 

 

49,8 

47 

7,40 

 

50,8 

53 

10,57 

liikunta-aktiivisuus  

(kertaa/viikko) 

keskiarvo 

mediaani 

keskihajonta 

 

 

4,2 

4,5 

0,98 

 

 

4,3 

4,0 

1,20 

 

 

3,8 

3,0 

1,79 

 

 

4,1 

3,8 

1,27 

 

7.2 Staattisten venytysten vaikutus liikkuvuuteen 

Staattisen venyttelyn ryhmän (n=6) hamstring-lihasten liikkuvuus parani kai-

killa testeillä mitattuna. Oikean puolen liikkuvuus kehittyi hieman enemmän, 

kuin vasemman puolen. Suoran jalan nostotestillä mitattuna liikkuvuus parani 

keskimäärin oikealla 17° eli 21 % ja vasemmalla 13° eli 16 %. Aktiivisessa pol-

venojennustestissä havaittiin liikkuvuuden lisääntyneen keskimäärin oikealla 

8° eli 5 % ja vasemmalla 5° eli 3 %. Eteentaivutustestissä tulos parani keski-

määrin 3,4 cm eli 45 %. (Taulukko 3.) 
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Suurin kehitys liikkuvuudessa tapahtui koehenkilöllä, jolla oli heikoin lähtötaso. 

Kyseisen koehenkilön liikkuvuus kasvoi suoran jalan nostotestillä mitattuna oi-

kealla 31° eli 47 % ja vasemmalla 28° eli 43 %. Aktiivisessa polvenojennustes-

tissä tulokset paranivat oikealla 20° eli 12 % ja vasemmalla 12° eli 7 %. Eteen-

taivutustestissä parannusta tuli 6,3 cm, mikä on 117 %. Koehenkilöillä, joilla 

liikkuvuus lähtötilanteessa oli parempi, kehitys oli vähäisempää. (Liite 4.)  

 

Staattisen venyttely ryhmällä liikkuvuus kehittyi kaikilla ryhmän koehenkilöillä, 

ainoastaan yhdellä koehenkilöllä suoran jalan nostotestissä vasemmalla puo-

lella liikkuvuus heikkeni 2°. Muutoin suoran jalan nostotestissä liikkuvuuden 

parannus oli 6–31°, mikä on 3–47 %. Aktiivisessa polvenojennustestissä koe-

henkilöistä kahdella vasemman puolen liikkuvuus pysyi ennallaan. Muilla koe-

henkilöillä liikkuvuus kehittyi 2–20°, mikä on 1–2 %. Eteentaivutustestissä tu-

lokset paranivat 0,4–6,3 cm eli 4–117 %. (Taulukko 6.) 

 

Liikkuvuus kehittyi huomattavasti staattisten venytysten koeryhmällä, kun tar-

kastellaan keksiarvoja. Liikkuvuuden kehitys vaihteli kuitenkin melko paljon 

koehenkilöiden välillä. 

 

Taulukko 3. Staattisen venyttelyn vaikutus liikkuvuuteen 

 SLR o/v AKE o/v ET 

Alku 82°/82° 170°/171° 7,5cm 

Loppu 99°/95° 178°/176° 10,9cm 

Muutos 17°/13° 8°/5° 3,4cm 

Muutos % 21%/16% 5%/3% 45% 

 

7.3 Dynaamisten venytysten vaikutus liikkuvuuteen 

Dynaamisen venyttelyn ryhmällä (n=5) hamstring-lihasten liikkuvuus parani 

suoran jalan nostotestin ja eteentaivutustestin perusteella. Aktiivisessa pol-

venojennustestissä ei keskimäärin ollut muutosta. Oikean ja vasemman puo-

len välillä liikkuvuuden kehityksessä ei ollut juurikaan eroa. Suoran jalan nos-

totestin mukaan liikkuvuus kehittyi keskimäärin oikealla 11° eli 13 % ja vasem-

malla 10° eli 12 %. Aktiivisen polvenojennustestin mukaan liikkuvuudessa ei 
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ollut tapahtunut kehitystä keskiarvollisesti. Eteentaivutustestin mukaan liikku-

vuus oli parantunut keskimäärin 4,5 cm eli 38 %. (Taulukko 4.) 

 

Dynaamisen venyttelyn harjoitusryhmässä koehenkilön liikkuvuuden lähtöta-

solla ei ollut yhteyttä liikkuvuudessa todettuun muutokseen. Eniten kehitty-

neellä koehenkilöllä liikkuvuus kehittyi suoran jalan nostotestin mukaan 26° eli 

32 % oikealla ja 17° eli 19 % vasemmalla. Aktiivisessa polvenojennustestissä 

parannusta oli 5° eli 3 % oikealla ja 1° eli 1 % vasemmalla. Eteentaivutustes-

tissä tulos oli 6,7 cm eli 62 % parempi alkumittausten tulokseen verrattuna. 

(Liite 4.)   

 

Suoran jalan nostotestissä yhdellä koehenkilöistä liikkuvuus heikkeni 1° oike-

alla puolella. Muutoin liikkuvuus parani koehenkilöillä 3–26°, mikä on  

3–32 %. Aktiivisessa polvenojennustestissä liikkuvuus pysyi keskimäärin sa-

mana. Koehenkilöistä yhdellä liikkuvuus heikkeni sekä oikealla että vasem-

malla. Sen lisäksi yhdellä koehenkilöistä liikkuvuus heikkeni oikealla ja kah-

della koehenkilöistä vasemmalla. Liikkuvuuden muutokset olivat 1–6° eli  

1–4 %. Eteentaivutustestissä parannukset olivat koehenkilöstä riippuen  

1,6–6,7 cm, mikä on 26–62 %. (Taulukko 6.) 

 

Dynaamisen venyttelyn ryhmän liikkuvuus parani jonkin verran, kun tarkastel-

laan keskiarvoja. Mitatut liikkuvuuden heikentymät olivat erittäin vähäisiä. 

Myös koehenkilöiden välillä oli melko suuria eroja.  

 

Taulukko 4. Dynaamisen venyttelyn vaikutus liikkuvuuteen 

 SLR o/v AKE o/v ET 

Alku 88°/86° 171°/168° 11,7cm 

Loppu 99°/96° 171°/168° 16,2cm 

Muutos 11°/10° 0°/0° 4,5cm 

Muutos % 13%/12% 0%/0% 38% 
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7.4 Voimaharjoittelun vaikutus liikkuvuuteen 

Voimaharjoitteluryhmän (n=5) hamstring-lihasten liikkuvuus parani suoran ja-

lan nostotestin, aktiivisen polvenojennustestin sekä eteentaivutustestin perus-

teella. Aktiivisen polvenojennustestin perusteella parannusta tapahtui vain oi-

kealla puolella. 

  

Voimaharjoittelu lisäsi liikkuvuutta suoran jalan nostotestin perusteella keski-

määrin 10° eli 12 % oikealla puolella ja 11° eli 14 % vasemmalla puolella. Ak-

tiivisessa polvenojennustestissä liikkuvuus parani keskimäärin oikealla 5° eli  

3 %. Vasemmalla muutosta ei keskimäärin tapahtunut. Eteentaivutustestin 

mukaan liikkuvuus lisääntyi keskimäärin 2,2 cm eli 49 %. (Taulukko 5.) 

 

Liikkuvuus kasvoi eniten koehenkilöllä, joka oli lähtötasoltaan heikoin. Kysei-

sen koehenkilön liikkuvuus parani suoran jalan nostotestissä 10° eli 18 % oi-

kealla puolella ja 20° eli 38 % vasemmalla puolella. Aktiivisessa polvenojen-

nustestissä liikkuvuus parani 19° eli 13 % oikealla puolella ja 11° eli 8 % va-

semmalla puolella. Eteentaivutustestissä liikkuvuus parani 7,5 cm eli 83 %. 

(Liite 4.) 

 

Voimaharjoitteluryhmän jokaisella koehenkilöllä liikkuvuus parani suoran jalan 

nostotestissä. Aktiivisessa polvenojennustestissä liikkuvuus parani molemmin 

puolin vain yhdellä koehenkilöllä. Kahdella koehenkilöistä liikkuvuus parani 

vain oikealla puolella, kun vasemmalla puolella liikkuvuus heikkeni. Toisella 

koehenkilöstä vasemman puolen liikkuvuus heikkeni 4° eli 2 % aktiivisessa 

polvenojennustestissä ja toisella koehenkilöllä heikennystä oli 2° eli 1 %. Li-

säksi kahdella koehenkilöistä liikkuvuus heikkeni aktiivisessa polvenojennus-

testissä sekä oikealla että vasemmalla puolella. Toisella koehenkilöistä liikku-

vuus heikkeni 2° eli 1 % oikealla puolella ja 1° eli 1 % vasemmalla puolella, 

kun toisella koehenkilöistä liikkuvuus heikkeni 2° eli 1 % oikealla puolella ja 5° 

eli 3 % vasemmalta puolelta. Eteentaivutustestissä liikkuvuus parani kaikilla 

voimaharjoittelun ryhmän koehenkilöillä, paitsi yhdellä koehenkilöllä tulos py-

syi samana. (Taulukko 6.) 
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Voimaharjoitteluryhmän liikkuvuus kehittyi jonkin verran. Liikkuvuus parani jo-

kaisessa testissä, paitsi vasemman puolen aktiivisessa polvenojennustestissä. 

Koehenkilöiden väliset erot olivat pieniä. 

 

Taulukko 5. Voimaharjoittelun vaikutus liikkuvuuteen 

 SLR o/v AKE o/v ET 

Alku 81°/81° 162°/164° 4,5cm 

Loppu 91°/92° 167°/164° 6,7cm 

Muutos 10°/11° 5°/0° 2,2cm 

Muutos % 12%/14% 3%/0% 49% 

 

7.5 Yhteenveto ja tulosten vertailu 

Koko otannan (N=16) osalta liikkuvuus lisääntyi keskimäärin suoran jalan nos-

totestin mukaan oikealla 12° eli 14 % ja vasemmalla 11° eli 13 %. Aktiivisen 

polvenojennustestin mukaan liikkuvuus kehittyi oikealla 4° eli 2 % ja vasem-

malla 1° eli 1 %. Eteentaivutustestin mukaan liikkuvuus lisääntyi koko otan-

nalla keskimäärin 3,3 cm eli 42 %. (Kuva 16.) 

 

Koko otannasta liikkuvuus parani kaikista eniten staattisen venyttelyn harjoi-

tusryhmän koehenkilöllä, jonka liikkuvuus parani suoran jalan nostotestissä 

31° eli 47 % oikealla puolella ja 28° eli 43 % vasemmalla puolella. Aktiivisessa 

polvenojennustestissä liikkuvuus parani 20° eli 12 % oikealla ja 12° eli 7 % va-

semmalla puolella. Eteentaivutustestissä liikkuvuus parani 6,3 cm eli 117 %. 

Heikoimman tuloksen koko otannasta sai dynaamisen venyttelyn ryhmän koe-

henkilö, jonka liikkuvuus parani vain suoran jalan nostotestissä vasemmalla 

puolella 8° eli 10 % ja eteentaivutus testissä 1,6 cm eli 26 %. Kyseisen koe-

henkilön liikkuvuus heikkeni suoran jalan nostotestissä yhden asteen verran 

eli 1 % oikealla puolella sekä aktiivisessa polvenojennustestissä liikkuvuus 

heikkeni 6° eli 4 % oikealla puolella ja 4° eli 3 % vasemmalla puolella. (Liite 4.) 

 

Koko otannasta liikkuvuus parani suoran jalan nostotestillä mitattuna keski-

määrin parhaiten staattisen ryhmän koehenkilöillä, joiden liikkuvuus parani 

keskimäärin 17° eli 21 % oikealla puolella ja 13° eli 16 % vasemmalla puolella. 

Dynaamisen venyttelyn ryhmässä ja voimaharjoitteluryhmässä koehenkilöiden 
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liikkuvuus parani suoran jalan nostotestissä keskimäärin yhtä paljon. Dynaa-

misen venyttelyn ryhmässä liikkuvuus parani keskimäärin 11° eli 13 % oikealla 

ja 10° eli 12 % vasemmalla puolella ja voimaharjoittelun ryhmässä liikkuvuus 

parani keskimäärin taas 10° eli 12 % oikealla puolella ja 11° eli 10 % vasem-

malla puolella. (Kuva 13.) 

 

 

Kuva 13. Liikkuvuuden muutokset suoran jalan nostotestillä mitattuna. Kuvasta on nähtävissä 

myös harjoitusryhmien lähtötaso ja lopputulos. 

 

 Aktiivisen polvenojennustestin perusteella liikkuvuus parani keskimäärin eni-

ten staattisen venyttelyn ryhmän koehenkilöillä, joiden liikkuvuus parani keski-

määrin 8° eli 5 % oikealla puolella ja 5° eli 3 % vasemmalla puolella. Voima-

harjoittelun ryhmällä liikkuvuus parani aktiivisen polvenojennustestin perus-

teella keskimäärin 5° eli 3 % oikealla puolella ja vasemmalla puolella liikku-

vuudessa ei keskimäärin tapahtunut muutosta. Dynaamisen venyttelyn ryh-

mällä aktiivisen polvenojennustestin mukaan liikkuvuudessa ei keskimäärin ta-

pahtunut muutosta. (Kuva 14.)  
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Kuva 14. Liikkuvuuden muutokset aktiivisella polvenojennustestillä mitattuna. Kuvasta on näh-

tävissä myös harjoitusryhmien lähtötaso ja lopputulos. 

 

Eteentaivutustestin perusteella liikkuvuus parani keskimäärin eniten dynaami-

sen venyttelyn ryhmällä, kun tuloksia verrataan senttimetreissä. Prosentuaali-

sesti tarkasteltuna voimaharjoitteluryhmällä liikkuvuus parani eniten. Dynaami-

sen venyttelyn ryhmällä liikkuvuus parani eteentaivutustestin perusteella kes-

kimäärin 4,5 cm eli 38 %. Staattisen venyttelyn ryhmällä liikkuvuus parani kes-

kimäärin eteentaivutustestin perusteella 3,4 cm eli 45 % ja voimaharjoittelun 

ryhmällä kesimäärin 2,2 cm eli 49 %. (Kuva 15.) 
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Kuva 15. Liikkuvuuden muutokset eteentaivutustestillä mitattuna. Kuvasta on nähtävissä 

myös harjoitusryhmien lähtötilanne ja lopputulos.  

 

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että liikkuvuus parani prosentuaalisesti tarkas-

teltuna eniten staattisen venyttelyn ryhmällä. Dynaamisen venyttelyn ryhmällä 

ja voimaharjoitteluryhmällä liikkuvuus parani keskimäärin saman verran. 

Nämä harjoitusryhmät saivat keskimäärin samat tulokset suoran jalan nosto-

testissä, mutta aktiivisessa polvenojennustestissä voimaharjoitteluryhmällä 

liikkuvuus parani vain oikealla puolella ja dynaamisen venyttelyn ryhmällä 

muutosta ei tapahtunut. Staattisen venyttelyn ryhmä sai parhaimmat tulokset 

suoran jalan nostotestissä sekä aktiivisessa polvenojennustestissä. Eteen-

taivutustestin perusteella liikkuvuus parani eniten dynaamisen venyttelyn ryh-

mällä, kun vertaillaan senttimetrejä. Prosentuaalisesti tarkasteltuna voimahar-

joitteluryhmällä liikkuvuus parani eniten. (Taulukko 6 ja Kuva 16.) 
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Taulukko 6. Liikkuvuuden muutokset 

 Staattinen venyttely Dynaaminen venyttely Voimaharjoittelu  

 SLR o/v AKE o/v ET SLR o/v AKE o/v ET SLR o/v AKE o/v ET 

1 17°/16° 9°/12° 0,4cm       

2 25°/14° 5°/5° 3,4cm       

3 18°/17° 4°/0° 5,5cm       

4 31°/28° 20°/12° 6,3cm       

5 6°/6° 3°/2° 1,1cm       

6 6°/-2° 6°/0° 3,5cm       

7    3°/9° -4°/3° 3,9cm    

8    3°/3° 4°/-1° 5,1cm    

9    -1°/8° -6°/-4° 1,6cm    

10    21°/12° 2°/-1° 5,1cm    

11    26°/17° 5°/1° 6,7cm    

12       14°/15° 6°/-4° 2,6cm 

13       10°/20° 19°/11° 7,5cm 

14       5°/5° -2°/-1° 0,3cm 

15       12°/4° -2°/-5° 0,7cm 

16       10°/11° 2°/-2° 0,0cm 

KA 17°/13° 8°/5° 3,4cm 11°/10° 0°/0° 4,5cm 10°/11° 5°/0° 2,2cm 

% 21%/16% 5%/3% 45% 13%/12% 0%/0% 38% 12%/14% 3%/0% 49% 

 

 

 

 

Kuva 16. Liikkuvuuden prosentuaalinen kehitys harjoitusryhmittäin  
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8 POHDINTA 

8.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää staattisen venyttelyn, dynaamisen ve-

nyttelyn ja voimaharjoittelun vaikutuksia perusterveiden aikuisten hamstring-

lihasten liikkuvuuteen. Tutkimusongelmien lisäksi tuloksissa on vertailtu har-

joitteiden vaikutuksia toisiinsa (ks. kappale 7.5). Tutkimuksen pienen otannan 

vuoksi tuloksia ei voida yleistää eikä tilastollista merkitsevyyttä testattu. Käyte-

tyt testit antoivat myös hieman ristiriitaisia tuloksia keskenään.  

 

Tämän opinnäytetyötutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kaikilla tutki-

tuilla harjoitteilla voidaan kehittää liikkuvuutta, mikä on positiivista. Tämän tut-

kimuksen perusteella ei kuitenkaan pystytä erottelemaan yksittäisen liikkeen 

vaikutusta liikkuvuuteen. Esimerkiksi voimaharjoittelusta ei pystytä sanomaan, 

ovatko liikkuvuutta kehittäneet hypertrofiset harjoitteet, Nordic hamstring liike 

vai yleisesti voimaharjoittelu. Voimaharjoitteluryhmällä harjoitteet erosivat eni-

ten toisistaan. 

 

Taustamuuttujien merkitys on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 

Tutkimuksen sukupuolijakauma ei ollut tasainen. Miehiä oli mukana tutkimuk-

sessa huomattavasti vähemmän kuin naisia (4 miestä, 12 naista). Sukupuoli-

jakauma ei mennyt tasan myöskään harjoitusryhmien kesken. Staattisen ve-

nyttelyn ryhmässä koehenkilöinä oli vain naisia. Dynaamisen venyttelyn ryh-

mässä ja voimaharjoitteluryhmässä oli molemmissa kaksi miestä ja kolme 

naista. Pienemmän kudostiheyden vuoksi naisilla pitäisi olla parempi liikku-

vuus kuin miehillä (Mero & Holopainen 2004, 365), joten olisi voinut olettaa, 

että staattisen venyttelyn ryhmällä lähtötaso olisi ollut paras. Näin ei kuiten-

kaan ollut. Tulosten kannalta sukupuolella ei pitäisi olla merkitystä, koska su-

kupuolella ei ole vaikutusta liikkuvuuden kehittymiseen (Cipriani ym. 2012, 

Alshammari ym. 2019, 2 mukaan). 

 

Toisaalta iän myötä liikkuvuus heikkenee nestepitoisuuden pienentyessä 

(Mero & Holopainen 2004, 365) ja staattisen venyttelyn ryhmällä oli korkein 
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keski-ikä. Harjoitusryhmien ikäjakaumat erosivat jonkin verran toisistaan. Dy-

naamisen venyttelyn ryhmällä keski-ikä oli matalin, mikä voi olla osatekijänä 

ryhmän parhaaseen lähtötasoon. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi 

siltä, että liikkuvuus on kehitettävissä iästä riippumatta. Liikunnallisen aktiivi-

suuden perusteella koehenkilöt erosivat vain vähän toisistaan, kun tarkastel-

laan keskiarvoja. Siksi voisi ajatella, että liikunta-aktiivisuuseroilla ei olisi ko-

vinkaan suurta vaikutusta tämän tutkimuksen harjoitusryhmien lähtötasoeroi-

hin tai tuloseroihin. 

 

Lähtötasoltaan dynaamisen venyttelyn ryhmä oli paras, mutta liikkuvuuden 

muutos oli ryhmällä vähäisintä prosentuaalisesti tarkasteltuna. Näyttäisi siis 

siltä, että lähtötasolla voisi olla merkitystä liikkuvuuden kehittymisen määrään. 

On kuitenkin huomioitava, että paremman tuloksen alkumittauksissa saanut 

koehenkilö tarvitsee suuremman muutoksen liikkuvuudessaan päästäkseen 

samaan prosenttilukuun, kuin heikomman tuloksen alkumittauksissa saanut 

henkilö. Eli liikkuvuuden kehitys on voinut olla yhtä suuri asteina tai senttimet-

reinä mitattuna, mutta prosentuaalisesti tarkasteltuna ero on suuri. Erityisesti 

aktiivinen polvenojennustesti oli testi, jossa tulosta oli vaikea parantaa, jos liik-

kuvuus oli jo alkumittauksissa moitteeton. 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat samansuuntaisia aiemmin tehtyjen 

tutkimusten tulosten kanssa. Nakaon ym. tutkimuksessa (2018) on todettu 

staattisen venyttelyn olevan tehokas tapa lisätä liikkuvuutta hamstring-lihak-

sissa. Tässä opinnäytetyötutkimuksessa staattisen venyttelyn ryhmällä liikku-

vuus kehittyi eniten. Dynaamisen venyttelyn ryhmän ja voimaharjoitteluryhmän 

koehenkilöt saivat keskimäärin samanlaiset tulokset. Iwatan ym. tutkimuk-

sessa (2019) todetaan dynaamisen venyttelyn lisäävän liikkuvuutta sekä Lin 

ym. tutkimuksessa (2019, 204) todetaan voimaharjoittelulla ja liikkuvuushar-

joittelulla olevan yhtä hyvät vaikutukset liikkuvuuden lisäämiseen. 

 

Koska koehenkilöiden vapaa-ajan harjoittelua tai liikunta-aktiivisuutta ei kont-

rolloitu tai rajoitettu mitenkään harjoitusjakson aikana, on mahdollista, että tu-

loksiin ovat voineet vaikuttaa myös harjoittelussa tapahtuneet muutokset tai 
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muu tavallisesta poikkeava rasitus. Tuloksiin on voinut vaikuttaa myös se, tu-

leeko koehenkilö mittauksiin suoraan esimerkiksi ryhmäliikuntatunnilta tai 

oman harjoituksen jälkeen vai onko koehenkilö ollut levossa ennen mittauksia. 

 

8.2 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Kaikissa tutkimuksissa pyritään aina välttämään virheiden syntymistä, mutta 

tulosten luotettavuus ja pätevyys silti vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutki-

muksissa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijatrian-

gulaatiolla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tekemiseen osallistuu useampia 

tutkijoita aineistonkerääjinä sekä erityisesti tulosten analysoijina ja tulkitsijoina. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 231-233.) Tutkimuksen validiutta lisää se, että tutkimuk-

sen tekemiseen osallistui kaksi tutkijaa. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella tulosten luotet-

tavuutena sekä mittaamisen, että aineiston keruun luotettavuutena. Tutkimuk-

sen tulokset ovat juuri niin luotettavia kuin siinä käytetyt mittarit.  Mittarin tulee 

olla täsmällinen, tarkka sekä herkkä. Mittarin on rajattava tutkittavat käsitteet, 

erotella käsitteiden eri tasoja sekä kuvata tutkittavaa käsitettä oikein. (Pauno-

nen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 206-207.) Tässä tutkimuksessa käytetyt 

mittarit ovat tunnettuja ja laajasti käytettyjä. Aineisto kerättiin tutkijoiden toi-

mesta, joten tutkimusaineistoon vaikutteet tekijät osataan huomioida aineiston 

purkamisessa ja tulkitsemisessa. 

 

 Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksen teossa noudatetaan hy-

vää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu erityisesti ih-

misen ihmisarvon itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kuten myös se, 

että tutkimusaineiston käsittely ja aineiston säilytys eivät loukkaa tutkimuksen 

kohderyhmää, tiedeyhteisöä tai hyvää tieteellistä tapaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 

25; Vilkka 2007, 95.) Tutkimukseen osallistuminen oli koehenkilöille vapaaeh-

toista. Heillä oli myös mahdollisuus keskeyttää tutkimus niin halutessaan. 

Kuulan (2006, 207) mukaan tutkittavien henkilöiden tule säilyvät tuntematto-

mina. Tunnistamista olennaisempaa saattaa kuitenkin olla tutkimuseettisesti 

se, mitä tutkittavista kirjoitetaan. (Vilkka 2007,164.) Koehenkilöt eivät ole tun-
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nistettavissa opinnäytetyön tutkimustuloksista. Henkilötietoja kerättiin, käytet-

tiin ja säilytettiin asianmukaisella tavalla ja kerättyjen tietojen hävittäminen ta-

pahtui hyvää tieteellistä tapaa kunnioittaen. 

 

Tuloksissa huomataan osalla koehenkilöistä hyvin pieniä muutoksia liikkuvuu-

dessa. Voidaankin pohtia, ovatko niin pienet muutokset todellisia muutoksia 

liikkuvuudessa vai mittausvirhettä. Vaikka mittaamalla pyritään saamaan sel-

ville suureen todellinen arvo, ovat mittaustulokset aina likiarvoja (Kauranen & 

Nurkka 2010, 181). Suoran jalan nostotestin suoritti toinen tutkijoista passiivi-

sesti, arvioiden koehenkilön jalkaa nostaessa vastustuksen tunnetta itse. Tut-

kijan oma arvio vastustuksen tunteesta saattaa vaikuttaa tuloksiin.  

 

On huomioitava, että tutkimuksessa käytetyt testit eivät mittaa pelkästään 

hamstring-lihasten liikkuvuutta, vaan tulokseen vaikuttavat myös muut alueen 

kudokset. Yleisimpiä nivelen liikeratoja rajoittavia tekijöitä ovat luiset deformi-

teetit (epämuodostumat) nivelpinnoilla, tiukka nivelkapseli, lihaskireydet ja run-

sas niveltä ympäröivä pehmytkudosmäärä (Kauranen & Nurkka 2010, 49). 

Hamstring-lihasten alueella on muistettava myös n. ischiadicuksen neurody-

namiikka, joka voi olla yksi liikkuvuutta rajoittava tekijä. 

 

Tuloksiin voinut vaikuttaa myös se, että koehenkilöillä oli vaihteleva määrä 

päiviä harjoitusjakson päättymisen ja loppumittausten välillä. Kaikki lopputes-

taukset suoritettiin kuitenkin viiden päivän sisällä harjoitusjakson päättymi-

sestä. Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt myös se, jos harjoitteet olisi 

suoritettu valvotusti. Tällöin mahdollisilta liikkeiden virheellisiltä suorituksilta 

olisi vältytty. Koehenkilöt saivat kuitenkin kirjalliset ja kuvalliset ohjeet liik-

keistä. Heillä oli myös mahdollisuus kysyä tutkijoilta, jos jokin asia oli epä-

selvä. 

 

8.3 Kehitysideat, jatkotutkimusehdotukset ja opinnäytetyön hyödynnet-

tävyys 

Jotta tutkimuksen tulokset olisivat yleistettävissä, tulisi otannan olla suurempi. 

Verrokkiryhmän ottaminen mukaan tutkimukseen mahdollistaisi kunkin harjoi-

tusryhmän tulosten vertailun harjoittelemattomien koehenkilöiden tuloksiin. 
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Myös pidempää seurantajaksoa voisi harkita. Lisäksi tutkimuksen yhdeksi 

poissulkukriteeriksi olisi voinut lisätä hypermobiliteetin. Tällöin tutkimukseen 

olisivat valikoituneet normaalin tai heikon liikkuvuuden omaavat koehenkilöt, 

joilla on selkeä tarve kehittää liikkuvuuttaan. Vastaavan tutkimuksen luotetta-

vuuteen voisi vaikuttaa positiivisesti myös se, että mittauspäivinä rajoitettaisiin 

koehenkilöiden liikunnallista aktiivisuutta sen verran, ettei ennen mittauksia 

saisi harrastaa liikuntaa. Liikunnalla ennen mittauksia saattaa olla suurikin vai-

kutus tuloksiin. 

 

Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia eri tyyppisten voimaharjoitteiden vaikutusta 

liikkuvuuteen. Tämän opinnäytetyötutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että 

liikkuvuuden kehittymiseen voidaan vaikuttaa voimaharjoittelulla mutta ei 

voida erikseen sanoa, millainen voimaharjoittelu lisäisi liikkuvuutta. Siksi olisi-

kin mielenkiintoista erotella ja vertailla eri tyyppisiä voimaharjoittelumuotoja 

keskenään ja selvittää pystytäänkö tietyllä voimaharjoittelumuodolla kehittä-

mään liikkuvuutta parhaiten. 

 

Toiseksi jatkotutkimukseksi ehdotetaan tutkimusta, jossa koehenkilöt olisivat 

hypomobiileja liikkuvuudeltaan ja lähtötasoltaan määritettyjen arvojen sisällä. 

Tällöin otanta olisi homogeenisempi ja tutkijoilla olisi paremmat mahdollisuu-

det pystyä selvittämään staattisen- ja dynaamisen venyttelyn sekä voimahar-

joittelun vaikutusta liikkuvuuteen. Tässä opinnäytetyötutkimuksessa hypermo-

biliteetti ei ollut poissulkukriteerinä ja osa koehenkilöistä oli liikkuvuudeltaan 

hyvinkin mobiileja jo alkutesteissä, joten tulokset koehenkilöiden välillä vaihte-

livat melko paljon.  

 

Opinnäytetyömme yhteistyökumppani Hyvinvointikeskus Huuma saa opinnäy-

tetyömme tulosten pohjalta lisää tietoa staattisen- ja dynaamisen venyttelyn 

sekä voimaharjoittelun käyttömahdollisuuksista liikkuvuuden lisäämiseksi 

hamstring-lihaksissa. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että liikkuvuutta voidaan 

lisätä venyttelyn lisäksi myös voimaharjoittelulla.    
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Liite 1 

 

REKRYTOINTISÄHKÖPOSTI 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun naprapatian koulutusohjelman opiskelijat tekevät 

opinnäytetyön yhteistyössä Hyvinvointikeskus Huuman kanssa, ja etsivät vapaaehtoisia koe-

henkilöiksi opinnäytetyöhönsä. 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan erilaisten takareiden liikkuvuus- ja voimaharjoitteiden vaikutusta ta-

kareiden liikkuvuuteen. Tutkimus alkaa takareisien liikkuvuuksien alkumittauksilla, joiden yh-

teydessä ohjataan tulevan harjoitusjakson harjoitteet (kolme liikettä). Harjoittelujakso kestää 

kuusi viikkoa, jonka aikana harjoitteita tehdään kolmena päivänä viikossa. Harjoitusjakson 

päätteeksi suoritetaan liikkuvuuksien loppumittaukset. Harjoitusjakson aikana voi jatkaa muuta 

normaalia harjoittelua. Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus jättää tutkimus kesken missä vai-

heessa tahansa, niin halutessaan. Opinnäytetyöhön etsitään koehenkilöitä, jotka täyttävät seu-

raavat sisäänottokriteerit: 

 

- Ikä 18-64 vuotta 

- Perusterve 

- Ei alaraajavammaa viim. 3kk aikana 

- Ei takareisivammahistoriaa 

- Ei tekoniveliä alaraajoissa 

 

Mukaan koehenkilöksi on mahdollista ilmoittautua 30.8.2019 saakka. Alkumittaukset suorite-

taan viikolla 37 (9.-13.9.2019) ja loppumittaukset viikolla 44 (28.10.-1.11.2019). Mittauksiin on 

hyvä varata aikaa noin puoli tuntia. 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu vastaamalla sähköpostiin, jonka jälkeen teihin otetaan yhteyttä ja 

sovitaan tarkemmin alkumittausten ajankohdasta. 

 

Lisätietoja: 

 

Naprapaattiopiskelijat: Eveliina Heikkinen  eveliina.a.heikkinen@edu.xamk.fi 

                                     Jonna Korhonen         jonna.korhonen@edu.xamk.fi



 

   
 

Liite 2 
HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 
 
 

 
Harjoituspäiväkirja Nimi   

Harjoitusryhmä   

 

 

Merkitse taulukkoon tehdyt harjoitukset, tai jos harjoitus on jäänyt tekemättä. Tekemättömiin harjoituksiin 
syy, miksi jäänyt tekemättä. Kirjaa ylös myös, mikäli harjoituksessa on ilmennyt normaalista poikkeavia tunte-

muksia.  

 
 

  

HARJOITUS MA TI KE TO PE LA SU 

 

Viikko 1 
 

                  

Viikko 2 
 

                  

Viikko 3 
 

                  

 

Viikko 4 
 

                  

Viikko 5 
 

                  

Viikko 6 
 

                  



 

   
 

Liite 3/1 

OHJEISTUS HARJOITUSLIIKKEISIIN 

 

Liike 1 

Istu penkillä, toinen jalka koukussa penkin vierellä, toinen jalka suorana penkillä. Selkä suo-

ran lähde taivuttamaan lonkista eteenpäin, kunnes tunnet venytyksen suorana olevan jalan 

takareidessä. Pidä tämä asento 30s ajan, jonka jälkeen pidä 30s lepo. Mikäli venytys tuntuu 

enemmän pohkeen yläosassa, voit hieman koukistaa polvea. Toista liike kolme kertaa. Tämän 

jälkeen vaihda venytettävää jalkaa. 

  

 

Liike 2 

Istu selkä seinää vasten, selkä suorana. Avaa jalkoja hieman lantiota leveämpään haara-asen-

toon. Tämän jälkeen lähde taivuttamaan lonkista, selkä suorana eteenpäin, kunnes tunnet 

venytyksen takareisien sisäosassa. Pidä tämä asento 30s ajan, jonka jälkeen pidä 30s lepo. 

Toista liike kolme kertaa. 

  

 

 

 



 

   
 

Liike 3 

Astu toisella jalalla taakse, ristiin. Etummaiseksi jäävä jalka saa olla hieman koukussa. Pidä 

huoli, että molemmat jalkapohjat ovat lattiassa kiinni. Tämän jälkeen lähde selkä suoran ku-

martumaan eteenpäin, samalla työntäen takapuolta taakse. Paino voi olla hieman enemmän 

kantapäillä, jolloin venytyksen tunne on helpompi löytää. Kun tunnet venytyksen ristiin 

taakse astutun jalan takareidessä, pidä asento 30s ajan, jonka jälkeen pidä 30s lepo. Toista 

liike kolme kertaa samalle jalalle, jonka jälkeen vaihda jalat toisin päin ristiin. 
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Ohjeistus harjoitusliikkeisiin 

Liike 1 

Ota reilu lantion levyinen haara-asento. Tue kädet jollekin korokkeelle esim. steppilauta tai 

rappunen. Pidä selkä suorana. Tämän jälkeen lähde koukistamaan polvia kevyesti, jonka jäl-

keen ojenna polvet suoriksi, samalla työntäen takapuolta taaksepäin. Toista polvien koukis-

tus ja ojennus kymmenen kertaa, yhtenäisenä, pumppaavan liikkeenä. Tämän jälkeen pidä 

10s tauko. Toista liike kolme kertaa. 

  

 

Liike 2 

Aseta jalat noin lantion leveydelle siten, että toinen jalka on edessä ja toinen taempana. Kuin 

olisit ladulla. Tue kädet jollekin korokkeelle. Pidä selkä suorana. Tämän jälkeen lähde koukis-

tamaan edessä olevaa jalkaa, minkä jälkeen ojenna jalka suoraksi. Pidä taempana oleva jalka 

suorana. Toista kymmenen kertaa, yhtenäisenä, pumppaavana liikkeenä. Pidä 10s tauko. Tä-

män jälkeen toista liike samalle jalalle yhteensä kolme kertaa, minkä jälkeen vaihda jalat toi-

sinpäin.  

  



 

   
 

 

 

Liike 3 

Istu kovalle tuolille. Aseta kova pallo takareiden jänteen alueelle, istuinkyhmystä takareiden 

puolelle. Lähde ojentamaan jalkaa suoraksi, kunnes tunnet venytyksen. Tämän jälkeen kou-

kista jalka. Toista kymmenen kertaa yhtenäisenä, pumppaavana liikkeenä. Pidä 10s tauko. 

Toista yhteensä kolme kertaa, jonka jälkeen siirrä pallo toisen takareiden alle. Vaihda pallon 

paikkaa aina hieman sarjojen välissä.  
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Ohjeistus harjoitusliikkeisiin 

Liike 1 

Aseta itsesi takareisilaitteeseen. Tee kymmenen toistoa, minkä jälkeen pidä 1,5min tauko. 

Tee liikettä kolme sarjaa. 

  

 

Liike 2 

Aseta itsesi selkäpenkkiin siten, että polvesi ovat hieman koukussa. Pidä polvet koukussa 

koko liikkeen ajan. Ota levypaino rintasi eteen. Lähde selkä suorana taivuttamaan lonkista 

kohti lattiaa. Tämän jälkeen ojenna itsesi takaisin lähtöasentoon. Alas meno vaihe tulee 

tehdä hitaasti ja ylös nousu terävästi. Toista liike kymmenen kertaa, minkä jälkeen pidä 

1,5min tauko. Tee liikettä kolme sarjaa. 

  

 

 

 

 



 

   
 

Liike 3 

Tue jalkasi puolapuihin. Ole polviesi päällä, selkä suorana, käsivarret kiinni kyljissä. Lähde no-

jaamaan eteenpäin, pitäen kroppa suorana. Suorita liike niin hitaasti kuin mahdollista. Kun 

voimat loppuvat, ota liike käsillä vastaan ja nouse takaisin lähtöasentoon. Toista liike kolme 

kertaa, minkä jälkeen pidä 1,5min tauko. Tee liikettä kolme sarjaa. 

  

 

 

 

  



 

   
 

 

Liite 4/1 
 

ALKU- JA LOPPUMITTAUSTEN TULOKSET 
 

Taulukko 7. Alkumittausten tulokset koehenkilöittäin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 8. Loppumittausten tulokset koehenkilöittäin 

 koehenkilö SRL o/v AKE o/v ETEENTAIVUTUS  

St
aa

tt
is

et
 

1 102°/98° 178°/176° 9,6cm 

2 99°/91° 177°/175° 14,1cm 

3 100°/101° 179°/175° 13,8cm 

4 97°/93° 187°/179° 11,7cm 

5 101°/98° 173°/172° 6,4cm 

 6 96°/88° 175°/176° 9,6cm 

D
yn

aa
m

is
et

 7 90°/90° 165°/168° 15,3cm 

8 94°/91° 178°/172° 15,6cm 

9 92°/90° 159°/148° 7,8cm 

10 110°/102° 177°/178° 24,8cm 

11 107°/106° 175°/172° 17,5cm 

V
o

im
a 

12 101°/98° 172°/174° 16,1cm 

13 66°/72° 165°/154° -9,0cm 

14 83°/85° 155°/158° 3,4cm 

15 110°/107° 174°/169° 21,4cm 

16 94°/99° 168°/162° 1,5cm 

 koehenkilö SLR o/v AKE o/v ETEENTAIVUTUS  

St
aa

tt
is

et
 

1 85°/82° 169°/165° 9,2cm 

2 74°/77° 172°/170° 10,7cm 

3 82°/84° 175°/175° 8,3cm 

4 66°/65° 167°/167° 5,4cm 

5 95°/92° 170°/170° 5,3cm 

 6 90°/90° 169°/176° 6,1cm 

D
yn

aa
m

is
et

 7 87°/81° 169°/165° 11,4cm 

8 91°/88° 174°/173° 10,5cm 

9 93°/82° 165°/152° 6,2cm 

10 89°/90° 175°/179° 19,7cm 

11 81°/89° 170°/171° 10,8cm 

V
o

im
a 

12 87°/83° 166°/178° 13,5cm 

13 56°/52° 146°/143° -16,5cm 

14 78°/80° 157°/159° 3,1cm 

15 98°/103° 176°/174° 20,7cm 

16 84°/88° 166°/164° 1,5cm 



 

   
 

  

Liite 4/2 
Taulukko 9 Alkumittausten tulokset harjoitusryhmittäin  

Ryhmä SLR 
o/v 

AKE 
o/v 

Eteentaivutus 
PB 

Staattiset 82°/82° 170°/171° 7,5cm 

Dynaamiset 88°/86° 171°/168° 11,7cm 

Voima 81°/81° 162°/164° 4,5cm 

Kaikki 84°/83° 168°/168° 7,9cm 

 

 

Taulukko 10 Alkumittausten tulokset harjoitusryhmittäin 

Ryhmä SLR 
o/v 

AKE 
o/v 

Eteentaivutus 
PB 

Staattiset 99°/95° 178°/176° 10,9cm 

Dynaamiset 99°/96° 171°/168° 16,2cm 

Voima 91°/92° 167°/164° 6,7cm 

Kaikki 96°/94° 172°/169° 11,2cm 

 

 

 


