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1 JOHDANTO 

 
 

 
Lihaksen elastisuus on aihe joka on herättänyt suurta kiinnostusta tutkimustoiminnassa jo 

vuosia. Lihaksen elastisuus käsittää sekä lihaksen että sen jänteen elastisuuden. Urheilula- 

jeissa joissa lihaksen lyhenemistä edeltää lihaksen venyminen (venymis-lyhenemis-sykli), 

on todettu että lihaksen elastisilla ominaisuuksilla on suuri vaikutus lopputulokseen. 

Venymis-lyhenemis-syklissä merkittävässä roolissa vaikuttamassa varsinaiseen lihaksen 

supistumiseen on myös refleksijärjestelmä, jonka käsittelyn jätän kuitenkin tässä vähälle 

huomiolle.  Edelleen kuitenkin mm. elastisen energian varastoituminen ja elastisten 

rakenteiden toiminta vaativat lisätutkimuksia. Valitsemani aihe on siis erittäin haasteelli- 

nen. Moneen asiaan on vasta olemassa vain oletuksia ja monet tutkimustulokset ovat 

ristiriitaisia toistensa kanssa. 

 

Lihaksen mekaanisen mallin mukaan lihaksella on supistuva osa ja elastiset osat. Elastisiin 

osiin lukeutuvat mm. jänteet ja sidekudoskerrokset ja supistuvan komponentin aktiinin ja 

myosiinin välissä olevat poikittaissillat sekä ilmeisesti myös titiini. Näillä elastisilla osilla 

on kyky varastoida energiaa itseensä, kun aktiivista lihasta venytetään ja purkaa tämä va- 

rastoitunut energia (potentiaali-energia) ylimääräisenä voimana (liike-energiana) kun lihas 

supistuu nopeasti venytyksen jälkeen. Jos supistus ei tapahdu nopeasti niin elastinen ener- 

gia muuttuu lämpöenergiaksi. Tutkimuksissa saatu elastisten osien osuus voimantuotossa 

on noin 5-15 %. Tämä arvio perustuu lähinnä kevennyshypyn ja staattisen hypyn suhtee- 

seen. Tätä näiden vertikaalihyppyjen erotusta nimitetään elastisuudeksi. Samalla lailla voi 

elastisuuprosentit ilmoittaa vastaavasti esim. vauhdillisten ja vauhdittomien loikkien ero- 

tuksella. Jotta saataisiin pelkästään elastisen komponentin vaikutus, niin pitää vähentää 

venytysrefleksin tuoma suorituskykyhyöty. Tämä on kuitenkin erittäin vaikeaa. 

 

Vaihtelut elastisuudessa ovat joskus suuriakin johtuen perinnöllisyydestä, harjoittelutaus- 

tasta ja harjoituskauden vaiheesta. Elastisuus parantaa voimantuoton ja nopeuden lisäksi 

myös suorituksen hyötysuhdetta. Tekemällä paljon lihastyötä pienellä energiankulutuksella 

on eduksi kaikissa lajeissa korostuen kestävyyslajeissa. Näistä syistä elastisuuden harjoit- 

taminen on erittäin tärkeää, mutta sen merkitystä usein erityisesti kestävyyslajeissa vielä 
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vähätellään. Paljon on vielä hämärän peitossa kuten esim. venyttelyn pitkäaikaisvaikutuk-

set elastisuuteen ja monet muut elastisiin rakenteisiin liittyvät asiat. Joissain tilanteissa 

missä vaaditaan pientä nivelen liikelaajuutta voisi olettaa että liian suuri liikkuvuus tai 

oikeastaan lihas-jännesysteemin liiallinen joustavuus vähentää voimantuottoa ja sen 

nopeutta. Tämä onkin osoitettu joissain tutkimuksissa. Esim. tällaisesta tilanteesta on 

penkkipunnerrus penkkipaidalla ja nilkkanivel juoksussa joissa liikelaajuuden ei tarvitse 

olla kovinkaan suuri. Kuitenkin mm. akillesjännevammat hyppylajeissa ovat niin yleisiä 

että nilkan eikä muidenkaan nivelten liikelaajuuden harjoittamista ei kannata unohtaa vaan 

kulkea ns. ”kultaista keskitietä”. Suomalaiset lahjakkaimmat ”kimmoisuusihmeet” eri 

lajeissa kautta aikojen kuten Johan Meriluoto kolmiloikassa ja Toni Huikuri korkeushy- 

pyssä ovat osoittaneet uskomatonta kimmoisuutta, mutta ilmeisesti liikelaajuus on ollut 

niin heikko ja näin akillesjänteeseen kohdistuva voima niin suuri, että sen repeytyminen ja 

katkeaminen on ollut väistämätöntä. Venyttelyn akuutin vaikutuksen tiedetään heikentävän 

refleksijärjestelmää niin että voimantuotto vähenee. Tästä johtuen ainakaan pitkiä venytyk- 

siä ei kannata tehdä ennen kilpailua jos lajissa ei vaadita suuria liikelaajuuksia. 

 

 

2 ELASTISET KOMPONENTIT  

 

 

 

2.5 SE ja PE 

 

Lihaksen toimiva yksikkö on sarkomeeri. Lihas 

voidaan käsittää kolmen elementin mallina. Supistu- 

Va komponentti (CE eli contractile element), rinnak- 

Kainen elastinen komponentti (PE eli parallel elastic 

element) ja pitkittäinen elastinen komponentti (SE eli 

serial elastic element). Nämä eivät edusta selkeitä 

anatomisia rakenteita vaan kuvaavat sarkomeerin 

 

Kuva 1. Lihaksen kolmen elementin malli.  

mekaanisia ominaisuuksia. SE ja PE edustavat erityyppisiä elastisuuksia. Niitä voidaan 

kuvata jousimaisiksi. PE käsittää lähinnä lihaksen sidekudosrakenteet ja solun tukirangan 

(cytoskeleton). Se on rinnakkain voimaa tuottavan komponentin kanssa. Rinnakkainen 

elastinen komponentti tuottaa passiivisen voiman kun passiivista (ei-stimuloitua) lihasta 
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venytetään. PE:n osuus kokonaislihasvoimaan suurenee lihaspituuden lisääntyessä ja on 

suurimmillaan suurimmilla lihaspituuksilla. (Enoka 1994, 213.) 

 

Pitkittäinen elastinen komponentti käsittää elastisuuden joka on järjestynyt voimaa tuotta- 

vien yksiköiden suuntaisesti. Sarkomeerin sisällä näitä SE:n rakenteita ovat paksut ja ohuet 

filamentit, poikittaissillat ja Z-levyt. Näistä filamenttien osuus on suurin. Suurin osa SE:stä 

sijaitsee kuitenkin yleensä jänteessä. Suurin osa lihas-jänne-komplekseista käsittää kalvo- 

jänteen eli aponeuroosin. Merkittävä osa pituuden muutoksista jänteisissä rakenteissa 

tapahtuukin juuri aponeuroosissa. Tutkimuksissa on raportoitu melko erilaisia arvoja siitä 

kuinka paljon jänteiset rakenteet ja kuinka paljon poikittaissillat vaikuttavat SE:n pituuden 

muuttumiseen. Pitää huomata että jänteisten kudosten määrä vaihtelee huomattavasti lihas- 

ten arkkitektuurin mukaan, joten eri lihaksissa on erilainen määrä elastisia osia. Lihakset 

jotka sisältävät lihassyitä jotka ovat melkein yhtä pitkiä kuin koko lihas, sisältävät vain 

vähän jänteisiä kudoksia. On tutkimustuloksia joissa poikittaissiltojen osuus on suurempi 

kuin jänteen eräissä esim. sammakon lihaksissa, mutta yleensä lihaksissa SE sijaitsee 

suurimmaksi osaksi jänteisissä kudoksissa. SE:n vaikutus ilmenee vain kun lihas supistuu 

aktiivisesti ja se pystyy venymään n. 4-5 % lepopituudestaan pidemmäksi. (Enoka 1994, 

213; Huijing 1992, 151-154.) 

 

 

2.6 Jänteen pituus-voima ominaisuudet 

 

 

Kuva 2. Kaaviomainen esitys lihas-jänne kompleksista ja sen elementeistä. Ltp on proximaalisen jänteen ja 

Ltd distaalisen jänteen pituus, Lfd on distaalisten lihassyiden pituus ja Lap proximaalisen aponeuroosin 

pituus. Distaalinen aponeuroosi tai kalvojänne, joka on jatkuva distaalisen jänteen kanssa ei näy kuviossa 

koska se jää lihassolujen alle. Lm on lihaksen pituus; Loi, lihas-jänne kompleksin pituus. 

 



 4 

Jänne käyttäytyy ei-lineaarisen elastisen rakenteen tavoin, mutta sillä on myös ei-elastisia 

ominaisuuksia. Jänteen voima-pituus ominaisuudet näkyvät kuvassa 3. Jänteen pituus 

esitetään siinä niin pitkälle kunnes jänne-luu kompleksi pettää ja hajoaa. Käyrän oikea laita 

ei kuvaa jänteen normaalia toimintaa (vaikkakin jänteen repeämät suurien voimien vaikut- 

taessa eivät olekaan erityisen harvinaisia ihmisen liikkeessä). Käyrästä nähdään että pie- 

nillä voimilla jo vähäisetkin muutokset voimassa aiheuttavat melko suuria vaikutuksia 

jänteen pituuteen.  Korkeammilla voimatasoilla kurvin muoto  muuttuu niin että vaaditaan 

suuri voiman muutos jotta jänteen pituus muuttuisi. Tämä osoittaa jänteen noussutta jäyk- 

kyyttä (stiffness).  Lopulta jäykkyys muuttuu niin suureksi, että jänne murtuu. Jänteen 

jäykkyyden nousu alhaisilla voimatasoilla selittyy sillä että kollageenisyyt eivät ole järjes- 

täytyneet vedon suuntaisesti vaan ovat verkkomaisesti. Korkeammat voimat järjestävät 

syyt vedon suuntaisiksi. Syyt suoristuvat kun venymä on n. 2-3 %. Knörzerin (1986) 

mukaan tämän jälkeen jos jänteitä edelleen venytetään, niin kollageenisyissä alkaa tapah- 

tua jaksollisuuden rakenteellisia muutoksia. (Huijing 1992, 152-154; Josza & Kannus 

1997, 106.) 

 

Jos ei oteta huomioon jänteen muovautuvuutta (pituuden muutos esim. venyttelyn vaiku- 

tuksesta), jänne luovuttaa kaiken siihen varastoituneen potentiaalienergian kokonaan 

samaan aikaan kun siihen kohdistuva voima laskee nollaan. Jänteeseen varastoitunut 

 

Kuva 3.  Jänteen voima-pituus riippuvuus. (a) Käyrässä jänteen pituus voiman funktiona ja (b) käyrässä 

voima jänteen pituuden funktiona. 

 

energia voidaan käsittää kaavasta: jänteen venyttämiseen tehty työ (W) = voima jolla 

jännettä on venytetty (F) * jänteen pituuden muutos (L). W on maksimissaan jos pituuden 
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muutoksen aiheuttaa suuri voima. Tällöin kuitenkin jänne on jo jäykkä. Tämä tarkoittaa 

sitä että varastoidun energian määrä on rajoitettu ellei jänteeseen kohdistu erikoisen kovia 

voimia. Todellisessa elämässä tällaisia suuria voimia voi ainoastaan tulla kun lihas toimii 

eksentrisesti eli ulkoinen voima venyttää aktiivista lihas-jänne kompleksia suuremmille 

pituuksille. Tällöin aktiiviset voimat ovat suuremmat kuin isometrisella voimalla (jolloin 

siis myös jänne venyy kun supistuva komponentti supistuu). Eksentisen vaiheen jälkeen 

seuraa konsentrinen vaihe jossa voima tippuu nopeasti. Tällaista lihastoimintajaksoa 

kutsutaan venymis-lyhenemis-sykliksi. (Huijing 1992, 152.) 

 

Potentiaalienergia joka on varastoitu elastisiin rakenteisiin voidaan vapauttaa vähentämällä 

voimaa joka kohdistuu näihin rakenteisiin. Jos tämä tehdään hitaasti niin energia tulee 

käytettäväksi hitaasti, kun taas jos vastaavasti nopeasti niin energiaa vapautuu myös no- 

peasti. Energian määrä joka vapautetaan aikayksikköä kohti kutsutaan tehoksi (P = W/t = F 

* v). Tärkeä toiminnallinen elementti on se että lihassyyt voivat varastoida energiaa jäntee- 

seen suhteellisen hitaalla vauhdilla, mahdollistaen suuret voimat johtuen voima-nopeus-

riippuvuudesta. Eli jänne voidaan nähdä energia-altaana joka pystyy aiheuttamaan suuren 

nopeuden ilman että se pakottaisi lihassyyt suuriin nopeuksiin. (Huijing 1992, 154.) 

 

SE:n voima-pituus ominaisuuksien suora mittaaminen ei ole mahdollista toistaiseksi 

ainakaan, joten pitää tehdä arvio kokeellisesti koko lihaksen tasolta. Tähän tarkoitukseen 

määritetään joustavuus (compliance = L/F), eli koko jänne-lihas kompleksin pituuden 

muutos suhteessa voiman muutokseen. Joustavuus on siis käänteinen termi jäykkyydelle. 

Tällä tavoin SE:n venymiselle on saatu n. 2-4 %:n arvoja lepopituudesta. Jänne-aponeu- 

roosi kompleksin venyvyyttä pelkästään on mitattu niin että on aiheutettu jänteisen 

komponentin pituuden muutos niin että aktiivisten lihassyiden pituus on pidetty vakiopi- 

tuudessa. Prosken ja Morganin (1987) mukaan eroavaisuuksia jänteen ja aponeuroosin 

joustavuuden välillä saattaa olla. Jopa 10 %:n aponeuroosin pitenemisiä on havaittu. 

Erilaisilla menetelmillä, kuten sellaisilla joissa aiheutetaan samanlainen lihasvoiman 

muutos ilman että muutetaan lihaspituutta, aponeuroosin pituuden muutos oli vain n. 4 %. 

Selitykseksi näille eroavaisuuksille Huijing ja Ettema (1988/89) ovat päätelleet että silloin 

kun lihaspituudessa tapahtuu muutoksia, samaan aikaan aponeuroosin voima-pituus käy- 

rässä tapahtuu siirtymistä sen pituus akselia pitkin. (Huijing 1992, 154.) 
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3 ELASTISEN ENERGIAN VARASTOITUMINEN 

 
 

 

3.1 Elastisen energian varastoituminen jänteeseen 

 

Jänteen elastisen energian varastointi perustuu kollageenisyiden orientaatioon ja rakentee- 

seen sekä kollageenin poikkisiteiden tiheyteen kudoksessa. Tämä kemiallinen ja rakenteel- 

linen jänteen koostumus on suoraan riippuvainen sen mekaanisiin ominaisuuksiin ja iän 

myötä tuleviin muutoksiin. Shadwickin (1990) mukaan kasvun, vanhenemisen ja käytön 

myötä jänteet tulevat vahvemmiksi ja jäykemmiksi, mahdollistaen suuremman energian 

varastointikapasiteetin. Esimerkkinä tästä Woon ym. tutkimus (1981), jonka mukaan 

elastisen energian varastointikapasiteetti on paljon suurempi varpaiden koukistajien 

jänteissä kuin ojentajien vastaavissa jotka eivät joudu kantamaan painoa. Shadwickin 

(1990) mukaan venymisenergia (strain energy) jonka jänne vapauttaa 3 % venymän jäl- 

keen on n. 250 % suurempi varpaiden koukistajissa kuin ojentajissa. Myös vapautunut 

energia on 23-60 kertaa suurempi aikuisen kuin vastasyntyneen jänteissä. Alexander ym. 

ovat todenneet eläinkokeissa että elastisen energian palautuminen on n. 90-96 %:n luokkaa 

yhtä fysiologisesti merkittävää venymisjaksoa kohti. Koska tämä on todettu monella nisäk- 

käällä, niin voisi olettaa että jänteiden ominaisuudet ovat hyvinkin samanlaiset eri nisäk- 

käillä vaikka liikkumistyyli vaihteleekin, ja näin ne pätisivät myös ihmisten jänteisiin. 

(Josza & Kannus 1997, 106.) 

 

 

3.2 Viiveen pituuden merkitys eksentrisen ja konsentrisen 
vaiheen välissä elastisen energian potentoitumiselle 

 

Eksentrisen ja konsentrisen vaiheen välissä olevan viiveen pituudella on suuri merkitys 

energian potentoitumiselle. Komi (1981) on todennut että mitä lyhyempi viive on, niin sitä 

suurempi on elastisen energian potentoituminen. Elastisen energian häviäminen pitkäkes- 
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toisessa viiveessa liittyy sekä lämpöhäviöön että lihasten aktiini- ja myosiinifilamenttien 

välisten poikittaissiltojen irtoamiseen viiveen aikana. Fliney ja Hurst (1978) ovat todenneet 

että jos venytys aiheuttaa lihaksen pituuden liian suuren muutoksen, niin se aiheuttaa poi- 

kittaissiltojen lipsumista, jolloin potentoituminen myös vähenee. Smidt-bleicher (1978) on 

todennut että aktiivisen lihaksen nopea venyttäminen aiheuttaa voiman lisäyksen venytyk- 

sen lopussa ja että tämä aiheuttaa myös jäykkyysominaisuuksien kasvun lihaksessa ja sitä 

kautta lyhentää tätä ns. sisäistä viivettä. Aura ja Komi (1987) ovat tehneet tutkimuksen 

jonka perusteella voitiin olettaa että nopeavoittoisen solusuhteen omaavat henkilöt olivat 

tehokkaimmillaan lyhimmällä viiveellä suoritetuissa liikkeissä kun taas hidasvoittoisen 

solusuhteen omaavien henkilöiden mekaaninen tehokkuus oli suurinta keskipitkällä viiveil- 

lä. Mm. Bosco (1982) onkin olettanut että on olemassa eroavaisuuksia nopeiden ja hitaiden 

lihassolujen eliajoissa. (Lehtimäki 1992.) 

 

 

3.3 Elastisten jänteisten kudosten vaikutus venymis-lyhenemis-
syklissä 

 

Cavagna on tutkinut rottakokeilla pitkittäisen elastisen komponentin toimintaa kokeellisis- 

sa. tilanteissa. Esi-isometrisessa tilanteessa (pre-isometric PI) isometrisesti tuotettua voi- 

maa seuraa konsentrinen lihastoiminta. Esivenytys (pre-stretch PS) tilanteessa lihasta sti- 

muloidaan lähellä venytyksen loppuvaihetta, jota seuraa konsentrinen lihastoiminta. Tämä 

jälkimmäinen tilanne muistuttaa normaalia liikettä. Tulokset näkyy kuvasta 4. Lihas-jänne 

kompleksin pituuden muutokset konsentrisessa vaiheessa ovat identtiset pre-isometrisessa 

ja esivenytys tilanteissa. Voima joka tuotetaan PS:ssä on huomattavasti suurempi venytys- 

vaiheessa kuin PI:n isometrisessä tapauksessa, mikä johtaa edellisessä suureen lähtövoi- 

maan konsentrisen vaiheen alussa. Koko konsentrisen vaiheen ajan voima PS-tilanteessa 

pysyy suurempana kuin PI-tilanteessa. Voiman putoaminen on paljon suurempaa kuitenkin 

PS-tilanteen alussa kuin PI:ssä. Kun pituuden muutos on identtinen näissä tilanteissa, niin 

on selvää, että enemmän työtä suoritetaan PS:n konsentrisessa vaiheessa (W=FL). Viimeai- 

kaiset tutkimukset (Ettema 1990b) osoittavat että esivenytyksen aikaansaamaa positiivista 

työtä voidaan kuvailla kolmella mekanismilla. Ainut näistä mekanismeista mikä liittyy 

elastisuuteen on elastisen energian vapautuminen kimmahduksen omaisesti esivenytyksen 

jälkeen. Tämän osuus kokonaistyömäärästä riippuu tilanteesta jossa työ tapahtuu. Joissain 

tilanteissa tämä saattaa selittää kokonaan esivenytyksen aiheuttaman postiivisen työn lihas-

jänne kompleksissa. (Huijing 1992, 159.) 
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3.4   Hyöty pitkittäisestä elastisesta komponentista ihmisen 
liikkeessä 

 

 

3.3.1 Vertikaalihypyt 

 

Eristetyissä eläinkokeissa kaikki 

hermoyhteydet ovat poikki ja täten 

parannus venymis-lyhenemis-syklin 

asiosta liittyy pelkästään elastisen 

energian varastointiin ja 

hyväksikäyttöön. Ihmiskokeissa joissa 

hermoyhteys aina säilytetään, osa tästä 

potentoitumisesta esivenytyksessä 

johtuu myös refleksijärjestelmän 

vaikutuksista. (mm. Bosco ja Komi 

1979a). Suurin osa liikkeistä urheilussa 

käsittää tällaisen venymis-lyhenemis-

syklin, kuten esim. heittäminen, 

hyppääminen ja juokseminen. 

Pelkästään konsentrinen tilanne on 

harvoin kyseessä luonnollisessa 

liikkeessä. Siinä liike alkaa kun 

supistuva komponentti on venyttänyt 

ensin pitkittäisen elastisen 

komponentin, mikä tämän jälkeen 

siirtää poikittaissiltojen tuottaman 

jännityksen (tension) luihin. (Komi & 

Bosco, 1982, 109.) 

 

Jalan ojentajalihaksilla on suuri rooli 

monissa urheilulajeissa. Tästä syystä 

 

Kuva 4. Kokeelliset tulokset rotan extensor digitorum 

longus lihaksen venymis-lyhenemis-syklistä (PS) 

verrattuna isometris-konsentriseen (PI) tilanteeseen. 

Ensimmäinen pystysuuntainen katkoviiva kertoo kohdan 

milloin lihaksia alettiin aktivoimaan, toinen konsentrisen 

vaiheen alku ja kolmas sen loppu. (a) näyttää koko lihas-
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usein on kiinnostuksen kohteena nähdä 

mikä on näiden lihasten elastinen 

potentiaali. Yleinen testimenetelmä 

jänne kompleksin pituuden muuttumisen, (b) voiman 

muuttumisen ja (c) lihassyiden pituuden muuttumisen ajan 

suhteen. 

on Komin ja Boscon (1978) kehittämä systeemi. Se käsittää maksimaalisen tahdonalaisen 

vertikaalihypyn voimalevyllä kolmella eri tavalla. Ensimmäinen hyppymuoto on 

puolikyykkyasennosta ilman kevennysvaihetta eli toisin sanoen staattinen hyppy (90 

polvikulmasta). Tässä tilanteessa ei huomattavaa elastisen energian varastointia ja sen 

hyväksikäyttöä tapahdu. Täten voidaan olettaa että ojentajalihasten supistuva komponentti 

on käytännössä ainoastaan vastuussa voimantuotosta. Kevennyshyppy aloitetaan 

pystyasennosta josta pudottaudutaan sopivaan polvikulmaan (kevennys) jonka jälkeen 

välitön ponnistus ylöspäin. Tässä tilanteessa elastista energiaa pystytään jonkin verran 

varastoimaan eksentrisessä vaiheessa ja hyväksikäyttämään ainakin osassa konsentrista 

vaihetta. Pudotushyppy tehdään pudottautumalla voimalevylle eri korkeuksilta (n. 20-100 

cm). Tässä myös pystytään elastista energiaa varastoimaan ja käyttämään hyväksi kun 

aktiivisesti aiheutetaan venytys ojentajalihaksiin törmäyshetkellä.  Näiden kolmen hypyn 

tuloksia vertaamalla voidaan arvioida jalkalihasten elastisia ominaisuuksia. (Komi & 

Bosco, 1982, 110.) 

 

Suurin osa mekaanisesta työstä elastista energiaa hyväksikäyttäen kevennys- ja 

pudotushypyissä saadaan jännesyistä nousuvaiheeseen lihasvoiman laskun seurauksena. 

Tätä aikaisemmassa vaiheessa eli laskuvaiheessa suurin osa energiasta saadaan lihaksesta 

jolloin jännesyyt venyvät johtuen eksentrisesti toimivista lihassyistä. Tottakai myös 

nousuvaiheessa lihassyistä saadaan merkittävä energia liikkeelle. Myös kolmas energian- 

lähde on löydetty: energian siirto polvesta nilkkaan gastrocnemius-lihaksen avulla. Tämä 

ei kuitenkaan liity elastisiin ominaisuuksiin. Korkea venyttävä voima kevennyshypyssä 

tutkimusten mukaan aiheuttaa suuren vertikaalisen kiihtyvyyden ja täten lyhyen positiivi- 

sen työn eli konsentrisen vaiheen. Tämä lasku positiiviseen työhön tuotetussa ajassa 

suhteessa staattiseen hyppyyn on se merkittävä hyppykorkeutta lisäävä tekijä, ei niinkään 

positiivisen työn määrän lisääntyminen. Keskimääräinen teho on  kevennyshypyssä 

suurempi. Kuitenkin pitää huomata että jos hypyn työntövaiheesta tulee liian nopea, niin 

keskimääräinen teho tulee myös todennäköisesti laskemaan koska lyhyt aika työlle estäisi 

täyden työn suorittamisen. (Huijing 1992, 165; Zamparo ym. 1997.) 

 

Kuvasta 5 näkee triceps surae lihasten ominaisuuksia. Triceps surae (gastrocnemius ja 

soleus) pystyy suurilla nopeuksilla yli 100 % suurempaan momenttiin nilkan alueella 
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elastisten ominaisuuksien avulla verrattaessa tilanteeseen jossa niiden vaikutus on 

poistettu. Jos lihaksella ei olisi elastista potentiaalia teho olisi paljon pienempi (kuva 5b). 

Tämä johtuu kahdesta pääsyystä: 1) Elastiset rakenteet mahdollistavat tietyllä lihasvoi- 

malla suuremman nopeuden.       

2) Johtuen elastisten rakenteiden 

ja lihassyiden pituusvuorovaiku- 

tuksista tietylle liikkeen nopeu- 

delle korkeampi voima voidaan 

välittää lihassyiden toimiessa 

suuremmalla pituudella ja pie- 

nemmällä nopeudella. Pitää 

huomata myös se että mm. 

Alexander (1988a) on kuitenkin 

osoittanut, että elastista potentiaa- 

lia läytyy myös muualta vaikut- 

tamassa liikkeeseen kuin lihas-

jänne kompleksista. 

(Huijing 1992, 166.) 

 

 

3.3.2 Pituushyppy 

 

Hyvät pituushyppääjät ovat 

osoittaneet että he pystyvät 

käyttämään hyvin hyväksi 

 

Kuva 5. (a) Kulmanopeus-momentti käyrä nilkkanivelessä 

työntövaiheessa hyppäämistä. (b) Tehon tuotto nilkkanivelessä 

käyttäen hyväksi a-kuvan hetkittäisiä momentin ja 

kulmanopeuden arvoja. Tumma viiva osoittaa (a ja b –kuvat) 

kokeellista tilannetta (venymis-lyhenemis-sykli) ja katkoviiva 

mallinnettua tilannetta jossa elastista potentiaalia ei käytetä 

hyväksi.  

elastisen potentiaalin iskuvaiheessa jossa painopiste mieluummin nousee kuin laskee 

(Komi & Bosco, 1982, 114-116). Pituushypyn ponnistusvaiheessa ponnistavan jalan 

lihaksista vain puolet on todettu kokevan venymis-lyhenemis-syklin. Mitä enemmän 

vastus-lihakset (lat. med ja intermed.) venyivät, sitä suurempi vertikaalinopeus. Mitä 

pidemmät triceps surae lihakset ovat kontaktihetkellä, sitä enemmän ja nopeammin ne 

venyivät ja sitä suurempi vertikaalinopeus. Näyttää siltä ettei niinkään eksentris-

konsentrinen jakso lisää vertikaalinopeutta konsentrisessa vaiheessa vaan nopea 

eksentrinen vaihe aikaisemmin, joka mahdollistaa suuren voimantuoton ja siis suuren 

painopisteen nousunopeuden. (Hay ym. 1999, 159-172.) 
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3.4 Hyötysuhde kysymysmerkkinä 

 

Viime aikoina elastisen energian hyväksikäyttö liikkeen hyötysuhteen lisääjänä on ollut 

kiistan aiheena. On väitetty että tämä ”energiansäästömekanismi” ei lisää lihaksen 

tehokkuutta koska se ei vaikuta metabolisen energian muuttamiseen mekaaniseksi työksi. 

Toisin sanoen elastinen energia toimii pelkästään väliaikaisena ”säilytyslaatikkona”, josta 

energia voidaan vapauttaa viiveen jälkeen. Jotkin prosessit saattavat tapahtua jopa niin että 

tällä tavoin lisää energiaa hukkuu ja näin hyötysuhde heikkenee. (Ettema 2001, 457-465.) 

 

Ainakin lihas-jänne-tasolla elastisen energian varastointi ja vapauttaminen  saattaa nostaa 

tehokkuutta ainoastaan venyvässä (compliant) lihaksessa. Kuitenkin tämä ei tarkoita sitä 

että välttämättä jäykässä (stiff) lihaksessa konsentrinen supistus olisi hyötysuhteeltaan 

huonompi. Edelleen tähän voidaan lisätä että esim. juoksussa ja hypyissä tehokas elastisen 

energian varastointi ja hyväksykäyttö on välttämätöntä ylläpitämään korkeaa hyötysuhdet- 

Ta, ei niinkään lisäämään sitä. Energia joka varastoituu iskussa on lähtöisin muista 

lihaksen työvaiheista (juoksussa aikaisemmasta ponnistusvaiheesta=take-off), ja tämä 

energia hukataan ellei sitä varastoida hyvin pitkittäiseen elastiseen komponenttiin ja sitten 

tehokkaasti vapauteta. Esim. juoksussa siis lihastyö ponnistusvaiheessa muutetaan kehon 

potentiaaliseksi ja kineettiseksi energiaksi joka tämän jälkeen vähentyy nollaan iskussa 

maahan. Jos tätä energiaa ei oltu varastoitu, niin se olisi hukkunut. Täten se ettei oltaisi 

hyväksikäytetty tätä energiaa olisi seurauksena ollut äärimmäisen heikko tehokkuus. Esim. 

uinnissa ja pyöräilyssä potentiaalinen energian hukka on täysin mitätön johtuen iskujen 

heikkoudesta. Nykyään tällaista liikettä, jossa ei iskun aiheuttamaa työntövoimaa käytetä 

hyväksi ei pidetä yhtään hyötysuhteeltaan sen huonompana kuin liikettä joissa kimmoi- 

suutta käytetään iskutilanteessa hyväksi kuten juuri esim. juoksussa. (Ettema 2001, 457-

465.) 

 

Lihastyötä käytetään lisäämään kehon potentiaali- ja kineettistä energiaa. Osa tästä 

energiasta absorboidaan lihas-jänne-kompleksiin (negatiivinen lihastyö) ja osa käytetään 

ulkoisesti voittamaan ilman ja maan kitkavoimaa. Liikkeen tehokkuus e voidaan käsittää 

kaavasta: e = positiivinen työ – negatiivinen työ. Maanpinnalla tapahtuvan liikkeen 

tehokkuus on yleensä lähellä nollaa. Venymis-lyhenemis-syklissä siis aina tehdään ensin 

negatiivista työtä ja tämän avulla positiivista työtä. Eli työtä se on se negatiivinen työkin, 
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joka puuttuu tilanteista joissa esiintyy vain konsentrinen supistus. Yleensä kuitenkin vain 

vertaillaan näiden kahden eri tilanteen pelkästään konsentrisia vaiheita ja unohdetaan että 

toisessa tapauksessa on jo tehty työtä tätä konsentrista vaihetta ennen. Joka tapauksessa 

lihaksen tehokkuus saattaa olla jopa 30-70% koska suhteellisen suuri määrä energian 

hukasta saattaa tulla lihasten ulkopuolelta. Tätä Ettema ei kuitenkaan pidä tehokkuutena 

(positiivinen työ/biokemiallinen energian tarve). Tämä siis pelkästään kertoo kuinka hyvin 

elastisen energian varastointi ja vapautumismekanismit ovat toimineet. Se ei siis kerro 

lihaksen toiminnan hyötysuhdetta. Koko systeemin tehokkuushan ei voi koskaan ylittää 

energiantuottosysteemin tekemää työtä. (Ettema 2001, 457-465.)  

 

 

 

4 ELASTINEN VOIMA 

 

 

 
Vetovoiman avulla kudoksen pituus ja materiaali saattavat muuttua. Venytys on mahdollis- 

ta materiaalin molekulaarisen koostumuksen ja organisaation ansiosta. Venymisen laajuus 

riippuu materiaalista ja venyttävästä voimasta. Ideaalijousella tämä voidaan käsittää 

kaavasta: F = kx, missä F = vetovoima, k = jousen jäykkyys ja x = venymisen tai muun 

muodonmuutoksen määrä. Kun k nousee, niin siis jäykkyys (stiffness) nousee ja vaaditaan 

suurempi voima jotta saataisiin aikaan sama venyminen. Jos biologisen kudoksen eli esim. 

jänteen venymä sijoittuu ns. elastiselle alueelle, niin muodonmuutos on ohimenevä ja jänne 

palautuu nopeasti aikaisempaa pituuteensa. Jos venyminen on niin suurta että se sijoittuu 

ns. muovautuvalle alueelle, niin venytyksen jälkeen kudos palautuu lähelle entistä pituut- 

taan, mutta pidemmäksi ja heikommaksi. Jos voima on liian suuri niin kudos katkeaa. 

(Enoka 1994, 62-64.) 

 

Jännitys (stress, Pa) on voima pinta-alaa kohti. Venymä tai muodonmuutos (strain (%) 

kertoo kudoksen pituuden muutoksen suhteessa sen alkupituuteen. Alexanderin ja Kerrin 

(1990) mukaan jänteiden ja ligamenttien fysiologinen venymän yläraja on 2-5 % ja jänteet 

katkeavat n. 8% pidentymisen jälkeen. Koska huippuvoima akillesjänteessä 70 kg ihmisel- 

lä juoksemassa kohtuuvauhtisesti on n. 4700 N ja jänteen poikittaispinta-ala on n. 89 mm, 

huippujännitys on n. 53 Mpa. (Enoka 1994, 63-64.) 
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Venytyksen huippuhetkellä biologinen kudos omaa tietyn määrän energiaa pituuden 

muutokseen (strain energy) johtuen voimista joita se kohtaa. Tätä efektiä kutsutaan 

elastiseksi voimaksi, mikä tarkoittaa sitä kudoksen potentiaalia joka sillä on palautua 

alkuperäiseen pituuteensa. Elastinen energia ideaalijousella voidaan esittää kaavana:         

E = ½ kx². Lihaksella ja tukikudoksella vastus-muodonmuutos käyrä ei ole kuitenkaan 

lineaarinen vaan se käsittää hystereesi silmukan (hysteresis loop), joka tarkoittaa sitä että 

voima jonka kudos aikaansaa ei ole samanlainen lataus- ja purkuvaiheissa eli venymisessä 

ja lyhenemisessä. Tämä merkitsee sitä että energiaa hukkuu, joten kaikki energia joka 

varastoituu venytysvaiheessa ei ole käytettävissä lyhenemiseen. Lihas- ja tukikudos 

omaavatkin siis molempia elastisia ja viskoelastisia elementtejä. (Enoka 1994, 64, 105-

106.) 

 

 
 

5 ELASTISUUDEN HARJOITTAMINEN 

 

 

 
Komin & Boscon tutkimusten mukaan näyttää siltä että henkilöt jotka treenaavat teholajeja 

pystyvät paremmin hyväksikäyttämään elastisen energian. Elastisuus on pitkälti todennä- 

köisesti geneettisesti määritelty. Kuitenkin on osoitettu että erityinen hyppyharjoittelu 18 

kuukauden ajan nosti jalkojen ojentajalihasten elastista potentiaalia korkeushyppääjillä ja 

lentopalloilijoilla (Bosco & Komi). Tämä kimmoisuusharjoittelu ei ainoastaan lisännyt 

hyppykykyä vaan myös toleranssia kovemmille venytyksille. Voidaan siis ehdottaa että 

kimmoisuusharjoittelu vaikuttanee lihaksen supistuvaan ja elastiseen komponenttiin sekä 

proprioseptiiviseen järjestelmään. Tämä täten mahdollistaisi kyvyn varastoida suurempia 

määriä elastista energiaa lihaksiin ilman Golgin jänne-elimen inhibitorista vaikutusta. Tä- 

mä näkyy siinä että urheilijat jotka treenaavat kovia eksentrisiä törmäyksiä, pystyvät 

kestämään suurempia venytyksiä (suurempia pudotuskorkeuksia pudotushypyissä) ilman 

että nousukorkeus laskisi. (Komi & Bosco, 1982, 114-116.) 
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Kuva 6. Korkeushypyn SE-mies Mika Polku suorittamassa pudotushyppyä esteen päältä. 

 

Plyometrinen harjoittelu käsittää eksentris-konsentrisen jakson. Tällöin lihaksen mo- 

mentti – kuorma suhde muuttuu alle yhdestä suuremmaksi kuin yksi. Tällaisia harjoituksia 

ovat esim. pudotushypyt yhdellä tai kahdella jalalla eri korkeuksilta. Eksentrisessä 

vaiheessa voima on suurimmillaan ja tällöin elastista energiaa varastoituu. (Enoka 1994, 

64, 308-309.) 

 

Isometrisen voimaharjoittelun on todettu lisäävän niveljäykkyyttä ja ns. Youngin elasti- 

suuskerrointa ihmisen jännerakenteissa. Tämä on ensimmäinen kerta kun on osoitettu 

luonnollisissa olosuhteissa että voimaharjoittelulla on vaikutuksia ihmisen elastisiin 

jännerakenteisiin. Tämä 12 viikon isometrinen harjoittelu ei aiheuttanut suurta hypertrofiaa 

jänteisiin. Oletus on että jänteiden sisäinen rakenne muuttui ja näin voimantuottonopeus 

lisääntyi ja elektromekaaninen viive lyheni. (Kubo ym. 2001, 26-32.) 

 

Kestävyysjuoksuharjoittelun on todettu vähentävän vastuslateraliksessa lihas-jänne 

kompleksin joustavuutta jolloin sen kyky varastoida elastista energiaa saattaisi olla 

huonompi kuin treenaamattomilla joilla jänteet vähemmän jäykkiä. Treenaamattomien 

oletetaan tästä syystä saavuttavan kovempia tuloksia kevennyshypyssä ja heidän kevennys- 

hypyn ja staattisen hypyn eronsa on myös suurempi. Kestävyysjuoksijat olivat tässä 

tutkimuksessa keskimäärin yli 5 vuotta pitkän matkan juoksua aktiivisesti harjoitellei- 

ta. Treenaamattomat saivat isometrisista voimatesteistä samanlaisia arvoja kuin kestävyys- 

juoksijat. Ristiriita tähän on se että kuitenkin yleisesti lihasjäykkyyden on todettu lisäävän 

voimantuottoa ja sen nopeutta. Tämä näkyy ultrasonografian avulla tehdyistä tutkimuksista 

joissa ne joilla on suurempi jäykkyys, nousukorkeus kevennyshypyssä on myös parempi. 

(Kubo ym. 2000, 181-187; Kubo ym. 1999, 2090-2096.) 

 

Kubo ym. (2001) on tutkinut erilaisilla lihastyötavoilla tehtävän toistotyön akuutteja 

vaikutuksia jänteen rakenteisiin. Työtavat olivat kaikki polven ojennustestejä eri tavoilla, 
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eri voimakkuuksilla ja kestoilla. Tuloksista voidaan päätellä että ei niinkään työtapa 

(eksentrinen vs. konsentrinen) eikä voimakkuus vaan työn kesto vaikutti jänteen (oletetta- 

vasti erityisesti aponeurosin) joustavuuden lisääntymiseen. Voi olla että tämä jänteen 

pituuden muutos johtuu lämpötilan lisääntymisestä, mutta siitä ei olla varmoja. Kubo ym. 

(2000) edellisessä tutkimuksessa on todennut että kestävyysjuoksijoilla on jäykemmät 

jänteet. Voikin olla että tämä akuutti jänteen joustavuuden lisääntyminen johtaa jäykkyy- 

den lisääntymiseen pitkällä aikavälillä. Jänne siis voimistuu kompensoidakseen hetkellisen 

mekaanisen heikentymisensä. (Kubo ym. 2001,  277-282.) 

 
Venyttelyn on todettu ultrasonografia-kuvauksen avulla tehtävissä tutkimuksissa vähentä- 

vän jäykkyyttä ja hystereesiä (esim. jänne-lihas ei palaudu samaan tilaan ja samalla tavalla 

venytyksen jälkeen eli voimaa kuluu eri määrä venytykseen kuin supistukseen). Mekanis- 

meja miksi näin tapahtuu ei tiedetä. Voidaan kuitenkin olettaa että akuutti muutos jänteen 

rakenteissa tapahtuu. Proske ym. (1987) on todennut että joustavampi jänne ehkäisee vaa- 

ratilanteita ja sitä kautta loukkaantumisia, mutta voimantuotto hidastuu. Tämä johtunee 

siitä, että kun viskoelastisuus lisääntyy niin viive voimantuottoon kasvaa. Tämä ristiriita on 

usein edessä kun mietitään kuinka paljon pitäisi venytellä. Halutaanko ehkäistä vammoja ja 

lisätä liikelaajuutta nivelissä vai riskillä yrittää pienillä liikelaajuuksilla suurempaa ja nope- 

ampaa voimantuottoa hyväksikäyttäen kovaa tulosta. (Kubo ym. 2001, 520-527.) 
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