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Tässä kandidaatintyössä selvitetään, millaisia ponnistusvoiman mittaamiseen soveltuvia 

menetelmiä on olemassa. Työssä pyritään löytämään edullinen ja helppokäyttöinen 

menetelmä, joka olisi yksittäisen urheilijan saatavissa. Ponnistusvoiman mittausta käytetään 

urheilijan kehityksen seurannassa. Varsinkin nopeusvoimaa ja räjähtävyyttä vaativia lajeja, 

kuten yleisurheilua tai koripalloa, harrastaville urheilijoille on hyödyllistä tietää 

ponnistusvoiman kehitys harjoituskaudella, jotta pystytään seuraamaan tuottaako harjoittelu 

haluttua tulosta.  

 

Laboratoriossa suoritettava ponnistusvoimatesti on yksittäiselle urheilijalle liian kallis 

suoritettavaksi useita kertoja vuodessa. Lisäksi Suomessa on vain muutama laboratorio, 
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testilaitteistolle jota voidaan käyttää siellä missä urheilija harjoittelee. 
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ABSTRACT 
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Santeri Vauhkonen 

Ponnistusvoiman mittaamiseen soveltuvat menetelmät urheilussa 
 

2018 

 

Bachelor’s thesis.  

30 s. 

 

Examiner: professor Pertti Silventoinen 

 

 

This thesis seeks to find out what kind of equipment is available for measuring vertical jump. 

The goal of the thesis is to find affordable and easy to use method that is available for 

individual athlete. Vertical jump is used to track the athlete’s progress. It is important for 

athlete, especially in sports that require power and explosiveness, to know if vertical jump 

height is improving during practice season to track whether training’s effectiveness.  

 

Vertical jump test made in laboratory is too expensive for individual athlete to perform 

several times per year. There are only few laboratories in Finland that run vertical jump tests. 

That creates need for portable test equipment that could be used where athlete is training.  
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1. JOHDANTO  

1.1 Taustaa 

 

Ponnistusvoiman mittausta käytetään yleisesti urheilijoiden alaraajojen nopeusvoiman 

mittaukseen. Monessa urheilulajissa, kuten koripallossa tai lentopallossa, ponnistuskorkeus 

määrittää osaltaan suorituksen onnistumisen. Ponnistusvoiman on osoitettu myös 

korreloivan lyhyen matkan juoksunopeuden kanssa. (Komi, 1992, Kale ym., 2009) 

Ponnistusvoiman kehitystä seuraamalla saadaan konkreettista näyttöä harjoittelun 

vaikutuksesta. 

 

Ponnistusvoima voidaan mitata laboratorioissa esimerkiksi voimalevyllä tai 

suurnopeuskameroilla. Laboratorioissa käytetyt laitteet ovat kalliita ja vaativat kokeneen 

henkilön analysoimaan tuloksia. Näistä syistä monet yritykset ovat kehittäneet siirrettäviä, 

suorituspaikalle tuotavia ponnistusvoimaa mittaavia laitteita. Useimmat markkinoilla olevat 

laitteet määrittävät ponnistusvoiman hypyn korkeutena. Nämä laitteet mittaavat usein hypyn 

lentoaikaa ja laskevat sen perusteella hyppykorkeuden. Lentoaikaa mittaamalla saadaan 

arvio vain vertikaalisesta voimantuotosta. Tosiasiassa ponnistuksen aikana voimaa tuotetaan 

myös horisontaalisesti. Horisontaaliset voimat ovat usein urheilijalle irrelevantteja, sillä 

useimmissa urheilusuorituksissa ponnistuskorkeus suorituksen kannalta tärkein tekijä.  

1.2 Tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko olemassa luotettavaa ponnistusvoiman 

mittaamiseen soveltumaa menetelmää, joka olisi yksittäisen urheilijan saatavissa. 

Menetelmän tulee olla riittävän edullinen, helposti siirrettävä ja eri mittauskerroilla 

mitattujen tulosten tulee olla verrattavissa toisiinsa (kehityksen seuranta). 

1.3 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksena. Ensin haettiin tietoa laitteiden 

luotettavuudesta tietokannoista, jonka jälkeen selvitettiin laitteiden saatavuus sekä hinnat 

internetistä (mm. valmistajien kotisivut). Lopuksi tehtiin yhteenveto saatavilla olevista 

laitteista ja menetelmistä.  

1.4 Tiedon etsintä 

 

Tiedonhaussa käytettiin tietokantoja Scopus ja EBSCO. Tiedonhaku suoritettiin englanniksi, 

sillä suomenkielisiä julkaisuja ponnistusvoiman mittaamisesta on vähän. Haku keskittyi 

ponnistusvoimaa mittaavien menetelmien luotettavuuden tutkimiseen. Tietokannoista 

etsittiin artikkeleita kahdella hakukerralla. Ensimmäisellä kerralla käytettiin hakusanoja 

”Vertical jump” (suom. vertikaalihyppy) ja ”Reliability” (luotettavuus). Haku suoritettiin 

etsimällä edellä mainittuja sanoja kaikista tekstin osista. Toinen hakukerta suoritettiin 
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hakusanoilla ”Vertical jump” ja ”Portable” (liikuteltava). Toisen hakukerran tarkoitus oli 

kohdentaa haku liikuteltaviin laitteisiin. 

 

Ensimmäinen haku tuotti Scopuksessa 198 tulosta ja EBSCO:ssa 134 tulosta. Otsikoiden ja 

tiivistelmien selailun jälkeen Scopuksesta valittiin luettavaksi 8 artikkelia ja EBSCO:sta 

kaksi artikkelia. Osa artikkeleista löytyi molemmista tietokannoista.  Toisella haulla löytyi 

Scopuksesta 34 tulosta ja EBSCO:sta 11 tulosta. Näistä luettavaksi valittiin Scopuksesta viisi 

artikkelia ja EBSCO:sta yksi artikkeli. 

 

Luetut artikkelit käsittelivät kaupallisia ponnistusvoimaa mittaavia laitteita. Artikkeleiden 

perusteella tutkittavaksi valikoituivat seuraavat laitteet ja menetelmät: kontaktimatto Just 

Jump (Probotics, Yhdysvallat), IPhone sovellus My Jump (Carlos Balsalobre, Espanja), 

kiihtyvyysanturi Myotest (Myotest, Sveitsi) ja optinenmatto OptoJump (Microgate, Italia). 

Näistä menetelmistä etsittiin lisää tietoa suorittamalla haku Scopus tietokannasta laitteiden 

nimillä. Lisäksi laitteista haettiin tietoa valmistajien sekä maahantuojien kotisivuilta.  

2. PONNISTUSVOIMAN MITTAAMINEN 

Vertikaalihypystä on olemassa kolme hyppyvariaatioita, joita yleisimmin käytetään 

ponnistusvoiman mittaamiseen: Kyykkyhyppy (eng. squat jump, SJ), kevennyshyppy 

(countermovement jump, CMJ) ja pudotushyppy (drop jump, DJ). Kyykkyhyppy mittaa 

pelkästään alaraajojen ja lantion ojentavien lihasten nopeusvoimaa. Kevennyshypyssä ja 

pudotushypyssä osa voimasta tuotetaan lihasten ja jänteiden elastisuudella (ns. venymis-

lyhenemis-kierto, eng. stretch-shortening cycle, SSC) (Bosco ym., 1983). Kevennyshyppyä 

käytetään yleisimmin ponnistusvoiman mittauksessa, sillä se sisältää venysmis-lyhenemis-

kierron eikä sen suorittamiseen tarvita mittalaitteen lisäksi muita apuvälineitä (vrt. 

pudotushyppy suoritetaan penkiltä pudottautumalla).  

 

Voimalevyä (eng forceplate) pidetään ponnistusvoiman mittaamisen ”kultaisena 

standardina”. Useissa tutkimuksissa voimalevyn tuloksia käytetään vertailukohtana toisilla 

laitteilla saatujen tulosten oikeellisuudelle (Buckthorpe ym., 2012, García-López ym., 2013, 

Attia ym., 2016). Voimalevy mittaa urheilijan alustaan tuottamaa voimaa ponnistuksen 

aikana. Ponnistuksesta muodostuvasta voimakäyrästä (Kuva 2.1.) saadaan numeerisesti 

integroimalla laskettua ponnistusvoima. 
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Kuva 2.1. Ponnistuksen voimakäyrä. Pisteessä a. urheilija aloittaa kevennyshypyn (pudottautuu 

kykkyyn), pisteessä c. mahaan on tuotettu kehonpainoa vastaava määrä voimaa. Pisteiden c. ja e. 

välinen voimantuotto määrittää hyppykorkeuden. Pisteiden f. ja h. välisen ajan urheilija on ilmassa. 

(Linthorne, 2001) 

 

Aragón esitti videoanalyysiä toiseksi ”kultaiseksi standardiksi” ponnistusvoiman 

mittaamiseen. Videoanalyysissä seurataan urheilijan painopisteen liikettä. Ero painopisteen 

paikassa suorana seistessä ja hypyn lakipisteen välillä on sama kuin ponnistuskorkeus. 

Videoanalyysissä käytetty mittausjärjestelmä on kallis ja monimutkainen. Menetelmän 

vaatimat kamerat ovat kalliita ja laitteet on kalibroitava uudelleen aina siirron jälkeen. 

Lisäksi tarvitaan asiantunteva henkilö asettamaan merkit urheilijan painopisteen kohdalle 

sekä käyttämään laitteistoa. Videoanalyysi ei sovellu yksittäisen urheilijan käyttöön. 

 

Kalliit laboratorioissa käytettävät menetelmät ovat luoneet markkinat halvemmille jokaisen 

saatavilla oleville laitteille. Nämä laitteet ilmoittavat ponnistusvoiman yleensä 

ponnistuskorkeutena. Ponnistuskorkeus voidaan arvioida mittaamalla hypyn lentoaikaa. 

Ponnistuskorkeus lentoajasta lasketaan yhtälöllä 

 

   ℎ =  
𝑔∙𝑡2

8
,                (1) 

 

missä h on ponnistuskorkeus, g on putoamiskiihtyvyys (9.81 m/s) ja t on lentoaika (Bosco 

ym., 1983). Lentoajasta laskettu ponnistuskorkeus ei kerro paljonko urheilija tuottaa voimaa 

alustaan (vrt. voimalevyn voimamittaus). Se ei huomioi sivusuunnassa tapahtuvaa voiman 

tuottoa. Esimerkiksi urheilijan hypätessä sivulle tai eteenpäin testin aikana osa alustaan 

tuotetusta voimasta jää huomioimatta. Lentoajan mittaamiseen on kehitetty useita 

menetelmiä. Esimerkiksi kiihtyvyysantureita, kontakti- ja optisiamattoja, videoanalyysejä ja 

voimalevyä käytetään lentoajan mittaamiseen.  
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2.1. Kontaktimatto 

Kontaktimattoja on käytetty ponnistusvoiman mittaamiseen jo ainakin 80 -luvulta lähtien 

(Bosco ym., 1983). Kontaktimatto sisältää mikrokytkimiä, jotka havaitsevat ponnistettaessa 

jalkojen irtoamisen matosta ja laskeutumisen takaisin matolle (Nuzzo ym. 2011). Kuvassa 

2.2. on Sport & Fitness Companyn Suomeen maahantuoma kontaktimatto.  Kontaktimatot 

ovat osoittautuneet luotettaviksi verrattuna ”kultaiseen standardiin” eli voimalevyyn 

(Buckthorpe ym., 2012, García-López ym., 2013, Nuzzo ym., 2011). Leard ym. vertasivat 

tutkimuksessaan kontaktimattoa (Just Jump System, Probotics, Yhdysvallat) 3-D 

videoanalyysiin (Leard ym., 2007). Kontaktimaton tulokset eivät poikenneet merkittävästi 

vertailulaitteen tuloksista toisin kuin Aragón-Vargasin tutkimuksessa (Aragón-Vargas, 

2000). Aragón-Vargas käytti vertailulaitteena samantyylistä kehon painopisteen siirtymää 

mittaavaa laitteistoa kuin Leard. Aragón-Vargasin tutkimuksessa kontaktimatolla saadut 

tulokset olivat keskimäärin 11.8 cm pienempiä, kuin vertailulaitteen tulokset. Kontaktimaton 

reliabiliteetti on ollut hyvä jokaisessa tutkimuksessa. Kontaktimatto soveltuu täten urheilijan 

kehityksen seurantaan.  

 

Yleinen markkinoilla oleva kontaktimatto on Leard ym. testaama Just Jump System 

(Probotics, Yhdysvallat). Just Jump System sisältää kontaktimaton, joka on yhdistetty 

pieneen kannettavaan ”tietokoneeseen”. Just Jump System on helppokäyttöinen. Ensin 

urheilija valitsee tietokoneella, millaisen hypyn tulee suorittamaan (kyykky-, kevennys- vai 

pudotushypyn), jonka jälkeen hän suorittaa hypyn maton päällä. Tietokone laskee 

automaattisesti ponnistuskorkeuden, joka on luottavissa tietokoneen näytöltä välittömästi 

hypyn jälkeen. Just Jump on suhteellisen helppo kuljettaa mukana, eikä se tarvitse ulkoista 

virtalähdettä, mikä mahdollistaa testin suorittamisen käytännössä missä vaan.  

 

 
Kuva 2.2. Kontaktimatto ja laskentayksikkö. (Kuva: Santeri Vauhkonen) 
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2.2. Optinenmatto 

Optiset matot ovat kehittyneet kontaktimattojen pohjalta. Optiset matot, kuten 

kontaktimatot, laskevat ponnistuskorkeuden lentoajan perusteella. Optinen matto koostuu 

kahdesta ledejä sisältävästä sensorista (Kuva 2.3.). Sensorit havaitsevat niiden välisen 

infrapunayhteyden katkeamisen. Ponnistuskorkeus lasketaan kannettavalla tietokoneella, 

johon sensorit ovat yhteydessä.  

 

Santos-Lozano ym. vertailivat kontaktimattoa (Globus Ergo Tester) ja optista mattoa 

(OptoJump System, Microgate, Italia) tutkimuksessaan. OptoJumpilla saadut tulokset olivat 

systemaattisesti pienempiä kuin kontaktimatolla saadut tulokset, vaikka molemmat laitteet 

laskevat ponnistuskorkeuden lentoajasta (Santos-Lozano, 2014). Myös OptoJumpin ja 

voimalevyn vertailussa OptoJump on antanut systemaattisesti pienempiä tuloksia (Attia ym., 

2016). OptoJumpin tulokset ovat kuitenkin olleet tasaisesti pienempiä verrattuna 

kontaktimaton ja voimalevyn tuloksiin, joten molempien tutkimusten mukaan OptoJump 

System on luotettava tapa mitata ponnistuskorkeutta. 

 

 
Kuva 2.3. OptoJump optiset sensorit. Kuvan lähde: www.optojump.com 

 

OptoJump system sisältää myös kameran ja kolmijalan, joka mahdollistaa hyppytekniikan 

analysoinnin. OptoJumpia voidaan käyttää myös juoksun analysoinnissa. Sensoreita voidaan 

liittää maksimissaan 100 metrin pituiseksi radaksi. Tällöin OptoJumpilla voidaan mitata 

askelpituutta sekä askelten kontaktiaikoja. Sensoreiden ja kameran lisäksi OptoJumpin 

käyttö vaatii kannettavan tietokoneen hyppyjen analysointia varten. OptoJump System 

sisältää ohjelmiston, johon voi tallentaa urheilijan tietoja, testituloksia ja videoita 

suorituksista. Ohjelmisto toimii tietopankkina urheilijan testituloksille.  

2.3. Videoanalyysi 

Videoanalyysia, jossa ponnistuskorkeus mitataan kehon painopisteen siirtymänä, pidetään 

voimalevyn lisäksi toisena ”kultaisena standardina” ponnistusvoiman mittaamisessa. 

(Aragón, 2000) Menetelmässä käytetyt kamerat ovat kuitenkin kalliita ja käyttäjällä on 
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oltava kokemusta videoanalyysistä, minkä vuoksi se ei sovellu yksittäisen urheilijan 

käytettäväksi. Lisäksi kyseistä videoanalyysiä on hankala toteuttaa muissa kuin laboratorio-

olosuhteissa. Toinen tapa mitata ponnistusvoimaa videoanalyysillä on mitata hypyn 

lentoaikaa. Tässä menetelmässä hyppy kuvataan videolle, jonka jälkeen videosta valitaan 

hetki jolloin jalat irtoavat maasta ja hetki jolloin jalat osuvat takaisin maahan. IPhonelle 

kehitetty sovellus My Jump käyttää edellä kuvailtua menetelmää ponnistuskorkeuden 

määrittämiseen. (Balsalobre-Fernández ym., 2015) Käytettäessä My Jumpia 

ponnistuskorkeuden mittaamiseen IPhone asetetaan maahan noin metrin päähän urheilijasta. 

IPhonella kuvataan urheilijan jalkoja tämän suorittaessa vertikaalihypyn. Hypyn jälkeen My 

Jump sovelluksella valitaan videolta hetki jolloin jalat irtoavat maasta ja hetki jolloin jalat 

koskevat maata hypyn jälkeen. Sovellus laskee lentoajasta ponnistuskorkeuden yhtälöllä (1). 

Kuvassa 2.4. näkyy My Jumpin käyttöliittymä.  

 

 
Kuva 2.4. My Jump sovelluksen näkymä. Lähde: https://itunes.apple.com/us/app/my-jump-

2/id1148617550?mt=8 

 

Balsalobre-Fernández ym. mittasivat ponnistuskorkeutta saman aikaisesti voimalevyllä ja 

My Jumpilla. Molemmilla menetelmillä mitattiin hypyn lentoaikaa. My Jumpin todettiin 

olevan pätevä ja luotettava tapa mitata ponnistusvoimaa. (Balsalobre-Fernández ym., 2015) 

Myös Stanton ym. ovat saaneet saman suuntaisia tuloksia omassa tutkimuksessaan. (Stanton 

ym., 2016) He myös osoittivat My Jumpin toistettavuuden (kahden eri mittauskerran 

luotettavuuden) olevan hyvä, jos mittauksen suorittaa sama henkilö molemmilla kerroilla.  

2.4. Kiihtyvyysanturi 

Myotest (Myotest, Sveitsi) käyttää ponnistusvoiman mittaamiseen kiihtyvyysanturia. 

Myotest on pieni lantiolle kiinnitettävä laite, joka mittaa kolmiaksaalista kiihtyvyyttä. Laite 
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voi laskea ponnistuskorkeuden kahdella tavalla. Se joko mittaa kahden vertikaalisen 

nopeushuipun (ponnistus ja alastulo) välisen ajan ja laskee ponnistuskorkeuden yhtälön (1) 

mukaisesti tai sitten se laskee ponnistuskorkeuden suurimmasta ylöspäin suuntautuvasta 

nopeudesta yhtälöllä 

 

   ℎ =  
𝑣𝑚𝑎𝑥

2

2∙𝑔
,                (2) 

 

missä vmax on suurin vertikaalinen nopeus ja g on putoamiskiihtyvyys (Casartelli ym., 2010). 

Lentoajasta (nopeushuipuista) laskettuna saadaan liian suuri tulos ponnistuskorkeudeksi. 

Kuvassa 2.5. on esitetty aika-nopeus kuvaaja kevennyshypyn aikana. Ponnistettaessa 

maksiminopeus saavutetaan hieman ennen kuin jalat irtoavat maasta ja suurin alaspäin 

suuntautuva nopeus saavutetaan hieman sen jälkeen, kun jalat ovat osuneet maahan. 

Castagna ym. totesivat tutkimuksessaan, että Myotest laskee hypyn olevan hieman 

korkeampi kuin se oikeasti on (Castagna ym., 2010). 

 

 
Kuva 2.5. Kevennyshypyn aika-nopeus kuvaaja. Kevennyshypyn liike aloitetaan pisteessä a. Jalat 

ovat maassa pisteeseen f. saakka. Nopeus ei kasva enää ponnistuksen viime hetkellä välillä e. – f. 

Pisteessä g. on saavutettu hypyn lakikorkeus ja pisteessä h. jalat osuvat hypyn jälkeen maahan. 

(Linthornea, 2001) 

 

Myotest on pieni kolmiaksaalisen kiihtyvyysanturin sisältämä laite. Laitetta voidaan käyttää 

ponnistusvoiman mittaamiseen kiinnittämällä se vyötärölle vyöllä. Myotestia voidaan 

käyttää myös muiden liikkeiden analysoimiseen. Esimerkiksi levytangon kiihtyvyyden 

mittaamiseen penkkipunnerruksen aikana.  
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3. LAITTEIDEN SAATAVUUS 

Just Jump System, My Jump ja OptoJump ovat ostettavissa internetistä. Tutkimuksen 

julkaisuhetkellä Myotestille ei löytyny myyjää. Suomalainen Reefline toimii OptoJumpin 

maahantuojana. Muilla laitteilla ei ole maahantuojaa Suomessa. My Jumpin voi ladata Apple 

Storesta iPhonelle.  

 

My Jump on menetelmistä halvin, jos iPhonen hinta jätetään huomiotta. Se on saatavilla 

Apple Storessa hintaan 10,99 €. My Jump toimii IPhone 5:llä tai sitä uudemmilla IPhoneilla.  

Kallein menetelmistä on OptoJump. OptoJumpin maahantuoja Reefline tarjoaa OptoJump -

pakettia (sis. lähetin- ja vastaanotinsensorit, kameran ja kolmijalan, OptoJump Next 

Windows-ohjelmiston ja tarvittavat kaapelit) hintaan 2500 €. Lisäksi sen käyttöön tarvitaan 

kannettavaa tietokonetta. Just Jump Systemin valmistaja Probotics myy internet sivuillaan 

kontaktimattoa hintaan 496 € (599 $). Hinta on ilmoitettu ilman postikuluja Suomeen. 

Myotestille ei löytynyt jälleenmyyjää. Vaikuttaa siltä, että laitteen valmistus ja myynti on 

lopetettu. 

4. YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli etsiä yksittäisen urheilijan käyttöön sopiva ponnistusvoimaa mittaava 

menetelmä. Ponnistusvoiman määrittäväksi tekijäksi valittiin ponnistuskorkeus sen ollessa 

yksinkertaisempi ja sitä kautta halvempi tapa mitata ponnistusvoima, kuin varsinainen 

voiman mittaus. Etsittäessä tietoa ponnistusvoiman mittaamisesta, tarkasteluun nousi neljä 

menetelmiltään erilaista laitetta: kontaktimatto Just Jump (Probotics, Yhdysvallat), iPhone 

sovellus My Jump (Carlos Balsalobre, Espanja), kiihtyvyysanturi Myotest (Myotest, Sveitsi) 

ja optinen matto OptoJump (Microgate, Italia). Jokainen edellä mainituista laitteista mittaa 

hypyn lentoaikaa. Lentoaikaa mittaavilla menetelmillä on markkinoilla valta-asema, sillä 

sen mittaaminen on edullista. 

 

Laitteiden hintahaarukka on suuri. Halvin laitteista on My Jump. Sovelluksen hinta on vain 

10,99 €. Laitteista kallein on OptoJump System, jonka hinta on 2500 €. Menetelmät eivät 

ole suoraan vertailukelpoisia, sillä OptoJumpilla on mahdollista analysoida muitakin 

hyppyyn liittyviä tekijöitä, kuten tekniikkaa, joka ei ole My Jumpilla mahdollista. Just Jump 

System maksaa noin viidenneksen OptoJumpin hinnasta. Hintaero voimaa mittaaviin 

laitteisiin on suuri. Tässä työssä tutkittujen laitteiden hintaa voidaan verrata Quattro Jumpin 

(Kistler, Sveitsi) valmistamaan voimalevyyn. Quattro Jump maksa jälleenmyyjällä 

Suomessa 8370 €. 

  

Menetelmän on oltava riittävän helppokäyttöisiä yksittäiselle urheilijalle. Just Jump System, 

Myotest ja OptoJump ovat toiminnaltaan yksinkertaisia. Näillä menetelmillä tuloksen saa 

näkyviin välittömästi hypyn jälkeen. OptoJumpin käyttö vaatii esivalmisteluja. Sen sensorit 

sekä kamera täytyy asettaa tarkasti paikoilleen ja kannettavatietokone on laitettava 

käyttökuntoon. Myotestillä ja Just Jumpilla valmistelut ovat yksinkertaisempia. Myotest 

kiinnitetään vyötärölle velcro vyöllä, jonka jälkeen laite on käyttövalmis. Kontaktimatto Just 

Jump asetetaan maahan kovalle alustalle ja kämmentietokoneesta valitaan suoritettavan 

hypyn laatu (CMJ, DJ, SJ), jonka jälkeen hypyn voi suorittaa. My Jump on menetelmistä 

monimutkaisin. IPhonen asettelu ennen hyppyä ja videon manuaalinen analysointi hypyn 
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jälkeen vievät aikaa. Maksimaalista ponnistusvoimaa mitattaessa on suoritusten välillä 

pidettävä palauttava tauko lihasten energiavarastojen täyttymiseksi. Tämän tauon voi käyttää 

hyväkai hypyn analysointiin My Jumpilla tai muilla tässä työssä käsitellyillä menetelmillä. 

My Jump ei sovellu suuren urheilijajoukon testaamiseen kerralla aikaa vievän analysoinnin 

takia. Helppokäyttöisyyteen liittyy myös menetelmien siirtäminen. Ponnistusvoimaa täytyy 

kyetä mittaamaan siellä missä urheilija kulloinkin harjoittelee. Laitteiden kuljettaminen 

esimerkiksi harjoitusleireille tulee olla mahdollista. Menetelmistä helpoiten mukana kulkee 

My Jump. Pienikokoinen Myotest ei myöskään vie harjoitustarvikkeita enempää tilaa. 

OptoJump sekä Just Jump System vaativat käytännössä oman kuljetuslaukkunsa. 

OptoJumpin mukana on kuljetettava lisäksi kannettavaa tietokonetta. 

 

Kaikki neljä menetelmää mittaavat ponnistuskorkeutta luotettavasti. Erot laitteiden ja 

vertailumenetelmien (voima-alusta, videoanalyysi yms.) välillä olivat pieniä. Tutkittujen 

menetelmien reliabiliteetit ovat hyviä. Erot ponnistuskorkeudessa eri mittauskertojen välillä 

ovat pieniä. Tästä syystä jokainen laitteista soveltuu urheilijan kehityksen seurantaan. 

Laitteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia.  

 

5. KESKUSTELU 

Laitteista Just Jump System ja Myotest täyttävät kaikki työssä haetut kriteerit. Näitä laitteita 

voi suositella yksittäisen urheilijan hankittavaksi. Jos omistaa IPhonen on My Jump 

ylivertaisesti halvin menetelmä. My Jump on järkevin valinta IPhonen omistajalle, vaikka 

sovelluksen käyttö on aikaa vievää. Toisaalta hyppyjen välissä on pidettävä tauko lihasten 

energiavarastojen täyttymiseksi. Tämän tauon voi hyödyntää videon analysointiin. Just 

Jump Systemin hinta (~500 €) on moninkertainen My Jump sovellukseen verrattuna, mutta 

silti riittävän edullinen yksittäisen urheilijan hankittavaksi. Kontaktimatto Just Jump herättää 

My Jumpia enemmän luottamusta. Se muistuttaa käyttötavaltaan pitkälti voima-alustaa 

toisin kuin My Jump. Tutkimuksissa molemmat laitteet ovat kuitenkin osoittautuneet 

luotettaviksi.  
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