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Master's thesis was made for Lappeenranta university of technology, faculty of 
technonlogy. It is a part of biomechanical research in university and meant to be 
part of modelling and analysing human skeletal system. In this masters's thesis 
primary study was to find out if tibial bone response to mechanical exitation can 
be used to estimate actual  strength of bone and maybe to find out  correlation 
between  tibal  bone  frequence  response  and  overall  physical  condition.  This 
information could be useful on creating user-friendly and  cost-efficient  devices 
for measuring human bone strength. Information about human bone strenght can 
be used for estimating person's individual osteoporosis risk. On the other hand use 
of this measuring method causes no injuries to the person measured and does not 
have limitation on repeating measurement as often as needed. That is why this 
measuring technology can be used as a follow-up method on the way to diagnose 
osteoporosis earlier.

Measurings  equipments  were  all  production  of   Brüel  &  Kjær.  Experimental 
modal analysis system used had two acceleration sensors, one electro-magnetic 
exiter, one force sensor and PC with PulseLab 2.0 -data aquisition and analysing 
software. MathWorks software product MatLab 4.0 was used on further analysis 
of  measured data.

Measuring  device  and  technique  introduced  on  this  thesis  is  suitable  for 
measuring  tibial  frequences.  Measurement  can  be  repeated  successfully  and 
results  stays  comparable  between measurement  events.  Relation between tibial 
bone vibration analysis results and bone strengths can not be proven.
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KÄYTETYT TERMIT:

CT tietokonekerroskuvaus

QUS Kvantitatiivinen ultraäänitutkimus

DXA Kaksienergiainen röntgenabsorbtiometria

MRTA luun värähtelyvasteanalyysiin perustuva tutkimus

In vitro Kirjaimellisesti ”lasissa”, yleisemmin irroitettuna kehosta tehtävä 

tutkimus

In vivo Elävänä, elävässä organismissa tehtävä tutkimus

BMD Luun mineraalitiheyden yksikkö

FE, FEM Elementtimenetelmä

MBD monikappaledynamiikka

ALARA säteilysuojelun perusperiaate ”niin pieni säteilyannos, kuin 

käytännössä mahdollista”

m massa

u värähtelijän massanpoikkeama

u̇ värähtelijän nopeus

ü värähtelijän kiihtyvyys

p värähtelyn amplitudi

t aika

k jousivakio

c vaimennuskerroin

F d vaimennusvoima

 vaimennusvakio

ccr kriittinen vaimennuskerroin

d vaimennettu ominaiskulmataajuus

n vaimentamaton ominaiskulmataajuus

1 ,2 differentiaaliyhtälön ratkaisun juuret

i kompleksiluvun imaginaariyksikkö

∞ ääretön

 värähtelyn vaihekulma

p0 herätevoiman amplitudi

1



 herätevoiman kulmataajuus

U vaimennetun värähtelyn steady-state amplitudi

r heräte-/ominaistaajuuden välinen suhdeluku

 vaihekulman jättö

N  Newton, voiman yksikkö

A/D analoginen/digitaalinen

FFT Fast Fourier Transform. Tehokas algoritmi signaalin Fourier 

-muunnoksen laskemiseksi

Hz hertsi, taajuuden yksikkö
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1. JOHDANTO

Luusto on elimistön tukiranka, joka seuraa ihmisen mukana koko eliniän. Luusto 

on yli kahdensadan luun muodostama monimutkainen kokonaisuus ja sen hyvä 

kunto on ihmisen hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn edellytys. Osa luista 

toimii  tukirankana  ja  vipuvarsina  osan  toimiessa  tärkeitä  elimiä  suojaavana 

rakenteena  kuten  kallo  ja  kylkiluut.  Onneksi  luonto  on  muovannut  luuston 

kasvavaksi,  uusiutuvaksi ja kehittyväksi osaksi ihmisruumista. Luusto sopeutuu 

hyvin erilaisiin kuormitusolosuhteisiin. Se on kompromissi lujuuden ja keveyden 

välillä.  Suurempi  lujuus  alentaa  ihmisen  suorituskykyä  lisääntyneen  massan 

vuoksi,  mutta  kehon  toiminnallisuuden  vuoksi  riittävä  lujuus  on  saavutettava, 

jotta  vältetään  luustovauriot.  Elimistö  sopeutuu  kasvattamalla  luuston  massaa 

raskaimmin  kuormitettuihin  osiin  ja  vastaavasti  luusto  menettää  massaa 

vähemmän  kuormitetuista  osista.  Terveen  luukudoksen  kyky  korjata  vaurioita 

mahdollistaa ihmisen toimintakyvyn palautumisen senkin jälkeen, kun luu syystä 

tai toisesta on murtunut tai jopa murskautunut pieniksi pirstaleiksi. 

Edellämainittujen  tehtävien  lisäksi  luustolla  on  keskeinen  tehtävä  kehon 

aineenvaihdunnassa  verisolujen  tuottajana  sekä  mineraali-  ja  energiavarastona. 

Kuvassa 1 nähdään luuston olevan keskeinen osa ihmisruumista sijaintinsa vuoksi 

paitsi fyysisesti ihon ja ihonalaisten kudosten sisällä, myös toiminnallisesti. Luus-

ton ja useimpien elinryhmien välillä on kiinteä vuorovaikutussuhde.  Kuvassa 1 

on esitettynä luuston ja eri elinryhmien keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Siniset 

nuolet kuvaavat kunkin elinryhmän luustolle tuottamia toiminnallisuuksia tai pal-

veluita ja punaiset nuolet vastaavasti osoittavat elinryhmän luustolta saamat toi-

minnallisuudet tai palvelut.
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Luuston tutkimiseen perinteisesti käytettyjen radiologisien tutkimusmenetelmien 

rinnalle  on  tarpeen  kehittää  menetelmiä,  joissa  tutkittavaa  henkilöä  ei  altisteta 

ionisoivalle  säteilylle.  Tässä  työssä  esitelty  luun  värähtelymekaanista 

käyttäytymistä  hyödyntävä  tutkimustekniikka  ei  aiheuta  säteilyaltistusta. 

Tutkimusmenetelmän kiinnostavuutta  lisää  mittauksiin  käytettävien  laitteistojen 

yksinkertaisuus sekä itse mittaustapahtuman turvallisuus, nopeus ja kivuttomuus. 

Työssä  esitelty  tutkimustekniikka  voisi  toimia  apuna  pyrittäessä  havaitsemaan 

muutoksia luuston kunnossa ja  mahdollisesti  auttaa luukadon eli  osteoporoosin 

varhaisessa diagnosoinnissa.
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Kuva 1: Elinryhmien ja luuston vuorovaikutussuhteet



1.1 Työn tavoitteet ja rajaus

Osteoporoosin eli luukadon yleisyys ja  kansantaloudellinen merkitys ovat luoneet 

tarpeen  etsiä  uusia  entisiä   taipuisampia  menetelmiä  osteoporoosin  varhaiseksi 

toteamiseksi. Nykyisin käytössä olevat luuston kuntoa mittaavat menetelmät eivät 

sovellu  suurten  väestömäärien  seulontatutkimukseen.  Tässä  työssä  pyritään 

selvittämään  saadaanko  kokeelliseen  moodianalyysiin  tarkoitetulla  laitteistolla 

luotettavasti  ja  toistettavasti  mitattua  sääriluun  värähtelyvaste  mekaaniseen 

herätteeseen.  Mittaukset  suoritetaan  ihon  pinnalle  asetettavia  mittalaitteita 

käyttäen ihon ja ihonalaisten kudosten läpi vahingoittamatta tutkittavaa henkilöä.

Tuloksena  saatavia  värähtelyvasteita  analysoimalla  pyritään  havainnoimaan 

mahdollinen korrelaatio  luun värähtelyvasteen ominaistaajuuksien ja luun kunnon 

välillä  siten, että ainakin merkittävä luun lujuuden alenema voitaisiin havaita.
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2. YHDEN VAPAUSASTEEN VÄRÄHTELYMEKANIIKKA

Värähtelymekaniikkaa hyväksi käyttäen voidaan tutkia rakenteen tai konstruktion 

käyttäytymistä ympäristössä, jossa rakenteeseen kohdistuu mekaanisia herätteitä. 

Tässä  työssä  tutkittava  rakenne  on  elävän  ihmisen  sääri.  Kokeellisessa 

moodianalyysissä,  kuten tekniikkaa kutsutaan,  heräte kohdistetaan rakenteeseen 

tietynsuuruisena,  -suuntaisena  ja  -kestoisena  herätevasaralla(kuva  2)  tai 

sähkömagneettisella täristimellä (Kuva 3).  

Kuvassa 2 ympyröitynä täristimen voima-anturin kiinnityssovitin. Tähän ruuviin 

asennetaan  kuvan  4  voima-anturi.  Anturin  kyljessä  nähtävissä  signaalikaapelin 

liitäntäpiste.  Toimiessaan  laite  tuottaa  kuvan  asennossa  pystysuuntaista 

värähtelyä,  jonka  taajuutta  ja  amplitudia  voidaan  säätää  ohjausyksikön  avulla. 

Herätevoima mitataan voima-anturilla.
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Kuva 2: Herätevasara. Kuvassa ympyröitynä vasaran päässä oleva iskuvoimaa mittaava voima-

anturi



Herätteen aiheuttama rakenteen värähtelyvaste mitataan kiihtyvyysanturilla (kuva 

5),  joka  kiinnitetään  sopivan  etäisyyden  päähän  herätteenantopisteestä.  Kiihty-

vyysanturin kiinnitys tutkittavaan kohteeseen voidaan suorittaa esimerkiksi mag-

neetin  avulla  tai  liimaamalla.  Kiihtyvyysantureiden tuottamaa  mittausaineistoa 

analysoimalla voidaan selvittää rakenteelle ominaiset värähtelytaajuudet eri koor-

dinaattiakselien suunnassa sekä eri taajuuksien väliset vaimennussuhteet. Impuls-

sivasaraa  käytettäessä  mittauksen  tulee  tapahtua  saman  koordinaattiakselin 

suunnassa,  kuin heräte on annettu.  Kun värähtelyvastetta mitataan useammasta 

kohtaa  rakennetta,  voidaan  selvittää  rakenteelle  ominaiset  värähtelymuodot  ja 

-taajuudet.  Moodianalyysi lyhykäisyydessään on oppi aaltoliikkeiden etenemisen 

ja summautumisen suhteesta herätteeseen tutkittavassa rakenteessa. 
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Kuva 3: Sähkömagneettinen täristin Brüel & Kjær 4824

Kuva 4: voima-anturi  Brüel & Kjær 8230



2.1 Vapaa vaimennettu värähtely

Todellisissa rakenteissa ei vaimentumatonta värähtelyä esiinny vaan värähtely on 

aina enemmän tai vähemmän vaimenevaa. Rakenteiden värähtelyvaimennusta ku-

vataan  usein  viskoosilla  vaimennuksella.  Viskoosi  vaimennus  aiheuttaa  liikettä 

vastustavan  liikenopeudesta  lineaarisesti  riippuvan  voiman.  Vapaassa  väräh-

telyssä systeemiin ei tuoda tutkittavana ajanjaksona ulkoista energiaa, niinpä vä-

rähtelyn amplitudi pienenee vaimennuksen vuoksi ajan funktiona.

Vapaasti värähtelevän vaimentumattoman jousi-massa systeemin liikeyhtälö on 

müku= p t  (2.1)

missä m on värähtelijän massa, k on jousivakion arvo, u on jousen poik-

keama  tasapainotilasta,  ü on  massan  kiihtyvyys  ja  p t  on  värähtelijään 

kohdistuva ulkoinen heräte ajan funktiona.   Jousen ajatellaan toimivan  lineaa-

risella alueella jolloin jousivoima on suoraan verrannollinen jousen venymään.
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Kuva 5: Kiihtyvyysanturi 4393 Brüel & Kjær



Vapaan värähtelyn tapauksessa ulkoinen heräte p t =0  (Kuva 6).  

Vapaan vaimenevan  värähtelyn liikeyhtälö saadaan lisäämällä yhtälöön (2.1) vai-

mennusvoimaa kuvaava termi

 F d=c u̇ (2.2) 

missä c  on vaimennuskerroin ja u̇ on liikenopeus. Yhdistämällä yhtälöt (2.1) ja 

(2.2) saadaan vaimennetun yhden vapausasteen värähtelijän liikeyhtälöksi

m üc u̇ku=p t . (2.3)

2.2 Värähtelyn vaimennus

Käytännössä hyvä tapa kuvata vaimennusta on käyttää vaimennusvakiota   , 

joka  määritellään  vaimennuskertoimen  c  ja  kriittisen  vaimennuskertoimen 

ccr  osamääränä. Kriittinen vaimennus fysikaalisena ilmiönä tarkoittaa pienintä 

mahdollista vaimennusta, jolla systeemi siirtyy lepotilaan värähtelemättä. Se on 
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Kuva 6: Vaimennettu jousi-massa systeemi



samalla  vaimennuksenkertoimen  arvo,  jolla  saavutetaan  nopein  mahdollinen 

liikkeen vaimenemisen ilman oskillaatiota (Inman, 2001, 21).

=
c

ccr

. (2.4)

Toisaalta 

ccr=2mn=2km (2.5)

missä n on vaimenemattoman värähtelijän ominaiskulmataajuus.  Vaimennus-

vakion    arvosta  riippuen  on  systeemiä  sanotaan  alikriittisesti 01 , 

kriittisesti =0  tai ylikriittisesti 1 vaimenevaksi.

2.3 Liikeyhtälöiden  ratkaisu

Vapaan vaimennetun värähtelijän liikeyhtälö on toisen kertaluvun homogeeninen 

differentiaaliyhtälö. Yhtälötyyppi voidaan ratkaista yritteellä. Valitaan yritteeksi 

u t =ae t . (2.6)

Derivoimalla yritettä  (2.7) saadaan massan nopeudelle 

u̇=aet (2.7)

ja massan kiihtyvyydelle

ü=2 aet . (2.8)

Kirjoitetaan yhtälö karakteristiseen muotoon

m2c k ae t=0 . (2.9)
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Koska termi aet≠0 , saadaan yhtälö juurien  1,2 ratkaisemiseksi muotoon

m2ck=0 . (2.10)

Juurien ratkaisuun käytetään toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa

1,2=
−c±c2−4km

2m
(2.11)

Sijoittamalla  arvot  cr=2mn (2.4)  ja   toisaalta c=2km (2.5)  ratkai-

sukaavaan, saadaan  ratkaisulle juuret 

1,2=−n±n2−1 . (2.12)

Tästä esitysmuodosta nähdään diskriminantin 2−1 määräävän, ovatko ratkai-

sun juuret reaaliset vai saadaanko tulokseksi kompleksiset juuret.  

2.4 Alikriittinen vaimennus  

Systeemin  vapaa  värähtely  vaimenee  ja  lähestyy  tasapainotilaa  eli  värähtelyn 

amplitudi lähestyy asymptoottisesti nollaa (kuva 7). Alikriittisesti vaimentuneella 

systeemillä  01 , jonka vuoksi  liikeyhtälön ratkaisun juuret  1,2 ovat 

molemmat kompleksilukuja.  Juurien ratkaisu saa muodon

1,2=−
c

2m
±4km−c2i

2m
=−n±i1−2 . (2.13)
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2.5 Kriittinen vaimennus

Kriittisen vaimennuksen tapauksessa =1 järjestelmä voi ylittää tasapainotilan 

kerran. Systeemi saavuttaa  tasapainotilan  u t =0 kun t∞ .  Juurien rat-

kaisussa diskriminantti 2−1=0  ja ratkaisuksi saadaan reaalinen kaksoisjuuri.

1=2=−n±n2−1=−n . (2.14)

Kriittisen  vaimennuksen  tapauksessa  systeemi  saavuttaa  lyhimmässä  mahdolli-

sessa ajassa tasapainotilan. Kuvassa 8 kriittisesti vaimennetun värähtelyn kuvaajia 

eri alkuarvoilla. 
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Kuva 7: Alikriittinen vaimennus. Värähtelyn amplitudi lähestyy nollaa ajan funktiona



2.6 Ylikriittinen vaimennus

Ylikriittisen vaimennuksen tapauksessa  1 värähtelijä voi ylittää tasapaino-

tilan vain kerran ja lähestyy tasapainotilaa eli u t 0 kun t∞ . Ylikriitti-

sen ja kriittisen vaimennuksen tapaukset ovat hyvin samankaltaiset. Molemmissa 

tapauksissa värähtely vaimenee kokonaan ennen ensimmäisen jakson täyttymistä 

eli  varsinaista  oskillaatiota  ei  tapahdu(kuvat  8,  9).  Juurien  ratkaisussa  diskri-

minantin 2−1 arvoksi saadaan positiivinen reaaliluku ja siten molemmat juu-

ret ovat reaalilukuja

1,2=−n±n2−1 . (2.15)

 Ylikriittisen vaimennuksen tapauksessa tasapainotilaa lähestytään ekponentiaali-

sesti (kuva 9).

13

Kuva 8: Kriittinen vaimennus eri alkuarvoilla



Kuva 9: Ylikriittinen värähtely eri alkuarvoilla

2.7 Vaimenevan värähtelyn liikevaste

Alikriittisesti vaimentuneen värähtelijän liikeyhtälö eksponenttifunktiona voidaan 

kirjoittaa muotoon

u t =e
n t a1e

i 1−2nta2e
−i 1−2nt  (2.16)

missä integroimisvakiot a1 ja  a2 määräävät alkuehdot värähtelijän asema ja 

nopeus ajanhetkellä t=0 .

Eulerin lause 

e±ix=cos x±isin x (2.17)

missä  kulma  x  radiaaneina  esittää  yhteyden  kompleksilukujen  eksponentti-
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funktion ja trigonometrisen tulkinnan välille. Sen avulla liikeyhtälö 

u t =en ta1 ei 1−2n ta2 e−i1−2n t (2.18)

avulla saatetaan muotoon

 u t =Ae−n t sind t (2.19)

missä A ja   ovat  integroimisvakioita  sekä  d  vaimenevan  värähtelyn 

ominaistaajuus (rad/s)

d=n1−2 . (2.20)

Alkuarvoja haettaessa asetetaan  t=0 =>  u0=u 0=Asin . Muodostetaan 

differentiaaliyhtälö nopeuden selvittämiseksi derivoimalla yhtälö (2.18) ajan suh-

teen. Saadaan

u̇ t =−n Ae−n t sin d td Ae−n t cos d t (2.21)

ja sijoitetaan t=0 ja A=
u0

sin
.

Nopeudelle alkutilanteessa saadaan

u̇ 0=v0=−n u0u0d cot . (2.22)

 

Yhtälö (2.22) kirjoitetaan muotoon

u̇ 0 =v0=−n u0u0d

1
tan (2.23)

mistä saadaan
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tan=
u0d

v0n u0

(2.24)

Arkustangentti  antaa tuloksen radiaaneina kun
−

2



2

. Ellei   ei 

ole tuolla välillä, on ratkaisun etumerkki selvitettävä toisen funktion avulla. 

Ratkaistaan sin  jota apuna käyttäen saadaan atan etumerkki oikein, kun 

∉
−

2



2

sin=
u0 wd

v0n u0
2u0wd 

2 . (2.25)

Ratkaisuksi A : lle ja  : lle saadaan:

A= v0n u0
2u0d

2

d
2

, (2.26)

 =atan
u0d

v0nu0

(2.27)

missä u0 on  värähtelijän  poikkeama  tasapainotilasta,  kun  t=0 ja  v0 vä-

rähtelijän  nopeus  ajanhetkellä t=0 .  Numeerisessa  ratkaisussa  voidaan    

ratkaista  käyttämällä  kahden  muuttujan  funktiota  atan2,  jolloin  koko 

ratkaisuavaruus  saadaan  ratkaistua  kerralla.  Yhtälöistä  voidaan  havaita 

erikoistapaus  =0 , jonka tuloksena on vapaan vaimenemattoman värähtelyn 

yhtälöt.  

Ylikriittisesti vaimentuneen värähtelijän liikeyhtälö saadaan muotoon

u t =e−n ta1e−n2−1ta2 en2−1 t (2.28)
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missä a1  ja a2  ovat integroimisvakioita. Integroimisvakioiksi a1  ja a2

saadaan alkuehtojen perusteella

a1=
−v0−2−1nu0

2n2−1
(2.29)

a2=
v02−1n u0

2n2−1
(2.30)

Kriittisesti  vaimentuneen  jousi-massa  systeemin  liikeyhtälön  tapauksessa 

vaimennusvakio  saa  arvon  =1 .  Ratkaisun  juuriksi  i ,2 saadaan  kaksi 

negatiivista yhtä suurta lukua (kaksoisjuuri)  1=2=−n ja ratkaisuksi liike-

yhtälölle 

u t =a1a2t e−n t . (2.31)

Integroimisvakioiksi saadaan alkuehtojen perusteella

 a1=u0 (2.32)

ja

a2=v0nu0 . (2.33)

2.8 Yhden vapausasteen harmoninen pakkovärähtely

Tässä tapauksessa tutkitaan värähtelijän vastetta harmoniseen herätteeseen. Har-

monisella  herätteellä  tarkoitetaan  sini-  tai  kosinimuotoista  jaksollista  heräte-

voiman  vaihtelua.  Pakkovärähtelyksi  sanotaan  ulkoisten  voimien  aiheuttamaa 

värähtelyä  systeemissä.  Harmonista  pakkovärähtelyä  aiheuttavat  esimerkiksi 
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koneen  pyörivien  osien  epätasapaino.  Yksinkertainen  yhden  vapausasteen 

pakkovärähtelijän malli kuvassa 10.

Herätteeseen kuuluvia käsitteitä ovat  p0 on herätevoiman amplitudi  ja  herät-

teen taajuus (rad/s). Liikeyhtälö  värähtelylle on

m üku= p0 cos t . (2.34)

Herätteen amplitudille pätee 

u p=Ucos t (2.35)

missä  U  on  etumerkitty  (+  -)  vaimentuneen  värähtelyn  maksimipoikkeama 

(steady-state response).

 U=
p0

k−m2 , k−m2≠0 . (2.36)

U 0≡
p0

k
,  sillä alkutilanteessa  =0 . (2.37)
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Herätteen taajuuden  ja systeemin ominaistaajuuden suhde 

r=

n

(2.38)

Taajuusvastefunktioksi  u t  saadaan  yhdistämällä  vapaan  värähtelyn  yhtälö 

edellä esitettyyn

 u t =
U 0

1−r2 cos tA1 cosntA2sin n t . (2.39)

Yhtälöistä  nähdään,  mikäli  herätteen   ja  systeemin  ominaiskulmataajuus 

n ovat  yhtäsuuret  saa  taajuusvastefunktio  u t  saa  arvon  ∞ .  Ilmiötä 

kutsutaan resonanssiksi. Edelläkuvattu tilanne ei ole realistinen koska siihen ei lii-

ty  vaimennusta,  sen  sijaan  viskoosisti  vaimennttu  yhden  vapausasteen  pakko-

värähtely on. Kun heräte on harmoninen, saadaan liikeyhtälöksi

m üc u̇ku=p0 cost . (2.40)
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Nyt  yhtälössä  mukana  oleva  vaimennustekijä  c vaikuttaa  paitsi  värähtely-

vasteen suuruuteen myös vasteen vaihesiirtymään. Ilman vaimennustekijää vaihe-

siirtymää joko ei ole, tai se on 180°. Vaste saadaan  seuraavasti 

u p=Ucos t−  (2.41)

missä U on systeemin steady-state amplitudi ja  vaihekulma(jättö). 

Liikeyhtälö voidaan jakaa reaaliosaan ja imaginaariosaan. Reaaliosa on 

m ürc u̇rkur=p0 cost (2.42)

ja reaalinen vaste steady-state tilassa on  

ur=U cos  t− . (2.43)

Värähtelyvasteen imaginaariosa vastaavasti on 

mü ic u̇ iku i= p0sin t (2.44)

ja kompleksinen vaste

u i=U sin t− . (2.45)

Koneissa tai laitteissa järjestelmän toimintaa kuvaavan liikeyhtälön reaaliosa on 

fyysisesti havaittavissa ja mitattavissa värähtelynä. Liikeyhtälön imaginaariosa on 

systeemin  vaimennusta  kuvaava  tekijä,  joka  on  usein  muuttuu  lämmöksi 

vaimennuselementissä. 
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3. LUUSTO JA SEN TEHTÄVÄT

Aikuisen  ihmisen  luuston  muodostavat  206  luuta  (kuva  11).  Luut  luokitellaan 

muotonsa perusteella kuuteen pääluokkaan . Pääluokat ovat:

1. Putkiluut (pitkät luut)

2. Kuutioluut (lyhyet luut)

3. Litteät luut

4. Epäsäännölliset luut

5. Sesamoid bones(seesamin siemenen muotoiset)

6. Sutural bones (litteiden luiden väleissä olevat saumaluut)

Luuston viisi päätehtävää ovat:

1. Toimia  kehon tukirankana, johon pehmytosat kiinnittyvät.

2. Suojata elintärkeitä elimiä kuten aivoja, keuhkoja, sydäntä sekä kannatella 

ruoansulatus- ja lisääntymiselimistöä

3. Tuottaa  punaisia  valkoisia  verisoluja.  Verisolujen  tuotanto  tapahtuu 

punaisessa luuytimessä.

4. Varastoida mineraaleja ja lipidejä . Luustolla on tärkeä osa kalsium- ja fos-

faattiaineenvaihdunnassa. Lipidit ovat rasvayhdisteitä ja niihin sitoutunut 

energia toimii elimistön energiavarastona. Lipidit varastoituvat luun keltai-

seen luuytimeen.

5. Toimia vivustona. Lihaksiston tuottamat voimat muutetaan liikkeiksi luus-

ton muodostaman vipuvarsijärjestelmän avulla.
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3.1 Luun rakenne

Putkiluun  muodostavat  uloin  kerros  eli  luukalvo,  jonka  alla  on  kerros  tiivistä 

luuta. Tiiviin luun alla on kerros hohkaluuta, joka ympäröi varsinaista luuydintä ja 

luuydinonteloa(kuva12).  Luukalvo  pystyy  tarvittaessa  kasvattamaan  uutta 

luukudosta  luiden  kasvaessa  pituutta  tai  ympärysmittaansa.  Luu  on  elävää 

kudosta,  joten sillä  on kyky uusiutua  ja  toipua vaurioista  samoin kuin  sen on 

mahdollista sopeutua vastaamaan muuttuneeseen kuormitustilanteeseen lisäämällä 
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Kuva 11: Aikuisen ihmisen luustokartta



poikkipinta-alaansa ja massaansa. 

Putkiluun osat ovat epifyysi eli luun pää, metafyysi eli ohut luun pään ja varren 

liitoskohta sekä diafyysi eli luun varsi. Epifyysi on suurelta osin kennomaiseksi 

rakentunutta hohkaluuta  jonka ympärillä on ohut  kerros tiivistä  luuta.  Litteissä 

luissa osat ovat pinnassa oleva tiivis luu ja luun sisäosan hohkaluu. Luuston ve-

renkierto toimii tiheän luun sisään jäävän Haversin kanavien kautta. Valtimot ja 

laskimot sijaitsevat Haversin kanavissa (kuva 12).

Luun orgaaninen aines on lähinnä kollageenia. Elimistössä kollageeni muodostaa 

säikeitä,  jotka  asettuvat  luun  pituusakselin  suuntaisesti.  Kollageenisyillä  on 

korkea  vetolujuus  ja  toisaalta  luun  epäorgaanisella  osalla,  kalsiumsuoloilla  on 

korkea  puristuslujuus.  Täysin  mineralisoituneen  luun  veto-puristuslujuus  on  n. 

150 N/mm3. Luuta verrataan usein teräsvahvisteisen betonin rakenteeseen. Vertaus 

on  luonteva  sillä  samoin  kuin  teräsbetoni,  muodostuu  luukin  hyvin  vetoa 

kestävästä kollageenikuiturakenteesta (vrt. teräkset betonissa) ja hyvin puristusta 

kestävästä mineraalrakenteesta(vrt. betonin kiviaines). Luu kestää hyvin veto- tai 

puristuskuormituksia,  mutta  hiovaa  kulutusta  heikosti.  Nivelpintojen  kohdalla 

luukalvo  jatkuu  nivelpinnassa  hyaliini-  eli  lasirustona,  joka  kestää  hiovaa 

kulutusta huomattavasti paremmin. 
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Hohkaluuta esiintyy luustossa siellä missä kuormitus ei ole suurimmillaan ja 

siellä,  missä  kuormituksen  suunta  vaihtelee  useiden  eri  suuntien  välillä. 

Hohkaluun kudosjuosteet asettuvat pääkuormitussuuntien mukaisesti ja toisaalta 

näitä vastaan kohtisuorasti (kuva 13). Näin muodostuva kennomainen rakenne on 

tiheää  luuta  merkittävästi  kevyempi.  Tämä  alentaa  luurangon  massaa  ja  siten 

parantaa  henkilön  fyysistä  suorituskykyä.  Hohkaluun  sisään  jäävä  tila  täyttyy 

punaisella luuytimellä, joka on päävastuussa verisolujen tuotannossa ja toisaalta 

osa hohkaluusta täyttyy keltaisella luuytimellä, johon elimistön yhtenä energia-

varastona lipidit sitoutuvat.  Lipidit ovat korkeaenergiasisältöisiä rasvahappoja.
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Metafyysi

Ydinontelo

Kuva 12: Putkiluun rakenne, reisiluu eli femur



Luut  kytkeytyvät  toisiinsa  nivelien  välityksellä.  Nivelet  jaetaan  kolmeen 

luokkaan toiminnallisuutensa perusteella:

1. Varsinaiset nivelet

2. Sideliitokset

3. Rustoliitokset

Varsinaiset  nivelet  sallivat  luiden  väliset  laajat  liikkeet  esimerkiksi  polvi-  tai 

olkanivel.  Kahdessa  muussa  tapauksessa  liike  on  rajoittunutta  tai  estynyt 

kokonaan.  Sideliitoksia  esiintyy  esim.  kallon  luiden  välillä.  Sideliitoksella 

estetään  kallonluiden  välinen  liike.  Rustoliitoksia  ovat  mm.  selkärangan 

nikamasolmujen väliset liitokset.
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Kuva 13: Hohkaluun rakennekuva



Varsinaista niveltä ympäröi nivelpussi ja nivelpintoja peittää hyaliini- eli lasirusto. 

Tämän  lisäksi  nivelessä  on  nivelvoidekalvo,  joka  muodostaa  nivelnestettä 

nivelpintojen  voiteluun.  Nivelpussin  lisäksi  luita  pitävät  paikallaan  myös 

sidekudoksiset nivelsiteet eli ligamentit. Yhdessä nivelen geometrian kanssa ni-

velsiteet  myös  rajoittavat  nivelen  liikelaajuudet.  Nivelsiteet  kiinnittyvät  luun 

pinnan epätasaisuuksiin. Samoin kuin jänne yhdistää lihaksen ja luun, nivelside 

yhdistää kaksi luuta toisiinsa (Kuva 14). 

3.2 Luun uusiutuminen

Luun  uusiutuminen  mahdollistaa  sen  kyvyn  toipua  erilaisista  vaurioista.  Luun 

kestokyvyn  ylittyessä  seurauksena  on  luunmurtuma.  Murtumat  jaotellaan 

seitsemään tyyppiin(kuva 15). Murtumatyypit ovat:

1. Pajunoksamurtuma

2. Epätäydellinen murtuma

3. Poikkimurtuma

4. Viistomurtuma
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Kuva 14: Varsinainen nivel, kaavakuva



5. Kierremurtuma

6. Pirstalemurtuma

7. Patologinen murtuma

 

Murtuma aiheuttaa aina vaurioita ympäröiviin kudoksiin. Murtuneen luun terävien 

päiden  aiheuttamia  pehmytkudosvaurioita  ovat  verenvuoto,  verisuonten  ja 

hermojen vaurioituminen sekä sisäelinten mahdollinen vaurioituminen murtuneen 

luun  terävien  särmien  vuoksi.   Seuraavana  lyhyt  luonnehdinta  eri 

murtumatyypeistä ja niiden luokittelun perusteista: Pajunoksamurtumassa(tyyppi 

1)  luu  ei   katkea  vaan  taittuu  kuten  tuore  pajunoksa  taivutettaessa. 

Murtumatyyppiä esiintyy nuorilla henkilöillä ja lapsilla, joiden luut ovat aikuisen 

luita  joustavampia. Epätäydellinen murtuma(tyyppi 2) on silloin,  kun luussa ei 

esiinny läpimenevää murtumaa vaan luu jää osin ehjäksi. Epätäydellisiä murtumia 

esiintyy yleensä nuorilla ja lapsilla. Poikkimurtuma (tyyppi 3) on aikuisen yleisin 

murtumatyyppi. Tällöin luun päät irtoavat toisistaan. Viistomurtumassa(tyyppi 4) 

murtumalinja  kulkee  viistosti  luun  poikki.  Kierremurtuma(tyyppi  5)  aiheutuu 

usein  luuhun  kohdistuvasta  momentista,  joka  aiheuttaa  kierreporrasmaisen 

murtumalinjan luuhun. Pirstalemurtuma(tyyppi 6) on yleensä ruhjeen aiheuttama 

ja luu pirstaloituu useampaan kuin kahteen osaan.  Patologinen murtuma(tyyppi 7) 

on kyseessä silloin kun luun murtumiseksi ei tarvita ulkoista väkivaltaa. Usein 

puhutaan  myös  spontaanista  murtumasta.  Luu  on  tällöin  syystä  tai  toisesta 

heikentynyt niin paljon ettei se kestä normaalia rasitusta. Patologiseen murtumaan 
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Kuva 15: Luokitellut luunmurtumatyypit



johtavia  syitä  ovat  mm.  osteoporoosi,  pahanlaatuiset  kasvaimet  ja 

luutulehdus(Hervonen, 2006, s 35-40).

3.2.1 Murtuman paraneminen

Luun  murtuessa  murtuman  lähialueen  verisuonet  vaurioituvat.  Vaurioituneista 

suonista  aiheutuu  verenpurkauma  ympäröivään  kudokseen.  Lähinnä 

murtumakohtaa  oleva  luuaines  kuolee  verenkierron  puutteessa.  Syntynyt 

hematooma eli mustelma pakottaa luukalvon irti luusta murtumakohdassa.  Tämän 

verenvuotovaiheen  jälkeen  luukalvo  ympäröi  murtumakohtaa  ja  sen  alla  alkaa 

luusolujen  esiasteen  solujen  lisääntyminen.  Näistä  soluista  muodostuu 

sidekudoskertymä(kallus)  sillaksi  murtumakohdan  ylitse.  Luun  verenkierron 

kannalta tärkeät kapillaarit muodostuvat yhtaikaa uudisluun kanssa. Paraneminen 

etenee  kolmanteen  vaiheeseen,  jota  kutsutaan  kallus-  eli  uudisluuvaiheeksi. 

Osteoblastien  vaikutuksesta  kalluskudos  korvautuu  luusoluilla  ja  osteoklastit 

purkavat  pois ylimääräisen luukudoksen ja  mahdollistaa näin luun ydinontelon 

muodostumisen. Epäkypsä kallusluu on kuitenkin vielä heikkoa. 

Murtuman  paraneminen  etenee  vahvistumisvaiheeseen,  jossa  luusolujen 

aktiviteetti aikaansaa kalluksen vahvistumisen ja luun kypsymisen lamellaariseksi. 

Luun  lujittumiseksi  sen  kuormittaminen  sopivasti  on  välttämätöntä,  sillä 

kuormittamattomana luu ei kasva eikä kehity. Putkiluun paraneminen murtumasta 

kestää kokonaisuudessaan noin. 3 kuukautta. 

3.2.2 Luun lujittuminen 

Ulkoisesti  luu  saattaa  säilyttää  muotonsa,  mutta  osia  siitä  uudistuu  jatkuvasti. 

Vanhat mineraalikertymät poistuvat luusta ja vapautuvat kehon mineraalikiertoon. 

Mineraalikierrosta  absorboituu  poistuneen  aineksen  tilalle  uusia  mineraaleja. 

Luukudoksen  uusiutumisnopeus  ei  ole  sama  jokaisessa  luun osassa.  Hohkaluu 

saattaa uusiutua jopa kaksi- kolme kertaa vuodessa. Tiheä, mineralisoitunut luu 

uudistuu huomattavasti hitaammin.  
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Kun  luuta  kuormitetaan,  luun  kiderakenteeseen  muodostuu  hetkellinen 

sähkökenttä  (Martini,  2006,  s.  194).  Osteoblastien  ajatellaan  olevan  alttiita 

hakeutumaan  tämän  sähkökentän  suuntaan  ja  siten  pystyvän  tuottamaan  uutta 

luuainesta sinne missä luun kuormitus on korkeimmillaan. Tästä löydöksestä on 

havaittu olevan hyötyä vakavien murtumien hoitamisessa sähkökenttästimulaation 

avulla.

Luun  pinnan  kyhmyt  ja  harjanteet  tarjoavat  jänteiden  ja  nivelsiteiden 

kiinnityskohtia  Kun  harjoituksella  tai  muulla  kuormituksella  kasvatetaan 

lihasvoimaa,  jänteiden kiinnityskohdat  luussa  kasvavat  kestääkseen  kasvaneen 

rasituksen. Raskaasti  kuormitetut  luut kehittyvät paksummiksi  ja lujemmiksi  ja 

vastaavasti  kuormittamattomana luut  ohenevat  ja  muuttuvat  hauraiksi.  Luuston 

hyvinvoinnin  kannalta  on  tärkeää,  että  sitä  kuormitetaan  säännöllisesti.  Mikäli 

luustoa  ei  kuormiteta  se  saattaa  muutamassa  viikossa  menettää  massastaan 

kolmanneksen.  Toisaalta  terveen ihmisen luuston massa palautuu yhtä  nopeasti 

kun kuormitustaso normalisoituu.

3.3 Ikääntymisen vaikutus luustoon

Ikääntymisen myötä luusto heikkenee ja  luut  muuttuvat  ohuemmiksi.  Tämä on 

normaalia. Elimistön tilaa jossa luutuminen on puutteellista sanotaan osteopeniak-

si,  joka  usein  mainitaan  esiasteena  osteoporoosille.  Postmenopausaaliset  naiset 

ovat suurin riskiryhmä sairastua osteoporoosiin  kehon alentuneen estrogeenituo-

tannon vuoksi. Osteoporoosin aiheuttama luunmurtumariski  on selvästi suurempi 

naisilla kuin vastaavan ikäisillä miehillä. 

Luuston  massan  alenema  ei  jakaudu  tasaisesti  koko  luuston  kesken  vaan  on 

suurinta  putkiluiden  päissä,  selkärangan  nikamissa  ja  leukaluussa,  ylipäätään 

suurimmillaan hohkaluussa. Luuston massan aleneminen johtaa usein hauraisiin 

luihin raajoissa ja hampaiden irtoamisiin. Luuston vaurioriski on suurimmillaan 

lonkkaluussa sekä reisiluun yläpäässä. Molemmat sisältävät runsaasti hohkaluuta, 
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jonka  vaurioriski  on  suuri.  Ikääntymisen  myötä  lisääntyvien  kaatumisten 

vaikutukset kohdistuvat usein lonkan alueelle ja altistavat sen siten murtumille. 

Yksi luukadon seurauksista on yleinen painonpudotus .

3.4 Luusto mekanismina

Mekaniikan  näkökulmasta  aivot  ja  hermosto  yhdessä  tuki-  ja  liikuntaelimistön 

kanssa  muodostavat  vivustojen,  toimilaitteiden ja  ohjausjärjestelmän käsittävän 

toiminnallisen  kokonaisuuden.  Vivuston  muodostavat  luut  ja  luita  yhdistävät 

erilaiset  nivelet.  Jänteiden  kiinnityskohtien  ja  nivelpisteiden  väliset  vipuvarret 

mahdollistavat  lihasten  tuottaman  voiman  muuttamisen  raajojen  liikkeiksi  ja 

edelleen kehon liikkeiksi.  Tätä monimutkaista mekaanista kokonaisuutta ohjaavat 

aivot  yhdessä  selkäytimen  kanssa  somaattisen  eli  tahdonalaisen  hermoston 

välityksellä.  Kuten suureen tarkkuuteen pystyvissä laitteistoissakin,  on kehossa 

suuri määrä takaisinkytkentöjä palauttamassa ohjausjärjestelmälle tietoa aiottujen 

liikkeiden tilasta sekä kehon ja raajojen asemasta. 

Takaisinkytkentämekanismeja  ovat  mm.  visuaalinen,  näköön  perustuva, 

tuntoaistiin perustuva eli haptinen  ja tasapainoaistiin perustuva takaisinkytkentä. 

Takaisinkytkentämekanismien roolit ovat suuresti sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi 

näkö ja  tasapainoaistien keskinäinen riippuvuus on helposti  havaittavissa siten, 

että  ihminen yrittäessään  seistä  yhdellä  jalalla  silmät  suljettuina  alkaa  helposti 

horjua  ja  henkilö  pystyy  säilyttämään  tasapainonsa  vain  rajallisen  ajan. 

Vastaavasti  vaikkapa  leikkipuiston  karusellissa  riittävästi  pyöritystä  saanut 

henkilö tuskin pystyy pyörityksen jälkeen seisomaan tukevasti  paikoillaan edes 

kahdella jalalla silmät avoinna. Samoin näköaistin ja tuntoaistin suhde on hyvin 

läheinen. Esimerkkinä tarttuminen vesilasiin ja sen kohottaminen. Mikäli henkilö 

kohdetta näkemättä tarttuu lasiin, on hänen ensin kokeilemalla löydettävä kohde, 

tunnusteltava  sen  geometria  tarttumista  varten,  pääteltävä  tarttumiseen  sopiva 

käden  orientaatio  ja  käytännössä  kokeilemalla  arvioitava  lasin  massa  sen 

kohottamiseen tarvittavan voiman tuottamiseksi. Sen sijaan näköhavaintoa apuna 

käyttäen asia hoituu siten, että tarttumisen tarjoava geometria löytyy näköaistin 
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avulla  helposti  samoin,  kuin  kädelle  optimaalinen  orientaatio  kohteeseen 

tarttumista varten. Näköhavainto yhdistettynä kokemusperäiseen tietoon kohteena 

olevan lasin massasta auttaa tuottamaan sopivan voiman lasin kohottamisksi.

3.5 Luuston mekaniikan tutkiminen

Mekaanista  lähestymistapaa  käytetään  yhä  enemmän  tuki-  ja  liikuntaelimistön 

toiminnan  ja  kunnon  tutkimisessa,  sillä  perinteiset  mekaniikassa  käytetyt 

menetelmät soveltuvin osin sopivat myös tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen. 

Mekaanisessa mallinnuksessa lähdetään liikkeelle tutkittavan kohteen geometrian 

mallinnuksesta. Yksinkertaisimmillaan tällainen malli on esimerkiksi polviniveltä 

kuvaava  sarananivel,  jonka  liikkeen rajoittavat  nivelsiteet  ja  nivelen  geometria 

välille 0 - 160°. Niveleen aiheutuvia kuormituksia voidaan  arvioida kohtuullisella 

tarkkuudella  hyvin  yksinkertaistetullakin  mallilla.  Kuormitusten  laskenta 

suoritetaan  muodostamalla  tasapainoyhtälöt  niveleen kohdistuvista  voimista  ja 

ratkaisemalla saatu yhtälöryhmä. Robotiikassa käytetty käänteinen kinematiikka 

on raajojen mallinnukseen soveltuva lähestymistapa. Perinteisen anturipohjaisen 

mittaustekniikan  keinoin  ei  elävän  ihmisen  kehossa  vaikuttavia  voimia  voida 

luotettavasti mitata

Kehittyneempiä malleja käyttämällä  voidaan  luuston, nivelien ja lihaksiston yh-

teistoimintaa  voidaan  selvittää  simuloimalla.  Nykyaikaisessa  simulointimallissa 

kuvataan hyvin yksityiskohtaisten mallien avulla luiden, lihasten, nivelien, jäntei-

den ja nivelsiteiden toimintaa. Näistä osamalleista muodostettua simulointimallia 

käyttämällä tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja siinä vaikuttavia rasituksia voi-

daan tutkia tarvitsematta avata tai muuten vaurioittaa tutkittavaa kohdetta.. Simu-

lointimallin parametrointiin tarvittavat geometriatiedot tutkittavasta kohteesta saa-

daan joko mittaamalla manuaalisesti tai käyttämällä manuaalisten mittausten apu-

na  röntgentutkimusta.  Parametrointitietoja  ovat  esimerkiksi  henkilön  paino,  pi-

tuus, tutkittavan luun pituus, jänteiden kiinnityskohtien sijainti suhteessa nivelpis-

teisiin ja tutkittavan luun tiheysjakauma sekä geometria. Mallin yksityiskohtai-

suus ja tarkkuusvaade määräävät lähtötietotarpeen. 

31



3.5.1 Monikappaledynamiikan käyttö luuston mekaniikan mallinnuksessa

Simnulointimallin  liiketilojen  ratkaisussa  yleisimmin  käytetty  tekniikka  on 

monikappaledynamiikka.  Se  soveltuu  hyvin  simulointimallin  liiketilojen 

tutkimiseen   laskennallisen  tehokkuutensa  vuoksi.  Monikappaledynamiikka  on 

matemaattinen menetelmä mekanismin dynaamisen käyttäytymisen kuvaamiseksi. 

Monikappaledynamiikan  perusajatus  on  mekanismin  eri  osien  kytkeminen 

toisiinsa erilaisilla nivelillä. Nivelien matemaattinen kuvaus määrää sen, kuinka 

mekanismin  osat  kytkeytyvät  toisiinsa.  Tämä  kytkentämalli  määrää 

yksikäsitteisesti kaikki mahdolliset liiketyypit ja -laajuudet mekanismin eri osien 

välillä.  Nivelen  vapausasteella  tarkoitetaan  liikesuuntia,  jotka  ovat  nivelelle 

mahdollisia.  Monikappaledynamiikan  teorian  mukaan  vapausasteita  on 

maksimissaan  kuusi  eli  nivel  mahdollistaa  kunkin  karteesisen(XYZ) 

koordinaatiston  akselin  suunnassa  translaation  sekä  kiertymän  kunkin  akselin 

ympäri.  Kyseessä  on  siis  rajoittamaton  liike  kahden kappaleen  välillä.  Toinen 

äärimmäisyys on jäykkä nivel, jossa vapausasteita on nolla eli kaikki translaatiot 

ja rotaatiot on estetty. Käytännössä niveltä ei ole ollenkaan. Esimerkiksi polven 

sarananivel  sallii  vain  yhden  vapausasteen  liikkeen  sääri-  ja  reisiluun  välillä, 

kierron  yhden  akselin  ympäri.  Liikelaajuuden  rajoittaa  nivelelle  asetetut  muut 

reunaehdot.  Elävää  kohdetta  tutkittaessa  reunaehdot  ovat  tutkittavan  kohteen 

anatomian  aiheuttamat  rajoitukset.  Monikappaledynamiikassa  nivelillä  toisiinsa 

liittyvät mekanismin osat voivat olla joko jäykkiä tai joustavia.

3.5.2  Elementtimenetelmän esittely joustavan mallin luonnissa

Kuvassa 16 on elementtimenetelmän avulla esitetty yksinkertainen ulokepalkki. 

Palkki on jaettu pieniin osakokonaisuuksiin eli diskretisoitu. Näin muodostuneita 

rakenneosasia kutsutaan elementeiksi. Elementtejä yhdistävät solmut. Verrattaessa 

tapauksia  kuomittamaton  /  kuormitettu,  voidaan  kuvasta  havaita  kuormituksen 

aiheuttamat muodonmuutokset mallissa ja elementtien sekä  solmujen siirtymät.  
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Elementtimenetelmä kehittyi suurelta osin lentokoneteollisuuden tarpeesta laskea 

jännityksiä ja muodonmuutoksia monimutkaisissa rakenteissa. Rakenteissa, joita 

perinteisen  lujuusopin  keinoilla  ei  pystytä  menestyksekkäästi  tutkimaan 

(Inman,2007).  Elementtien sisällä tapahtuvia muodonmuutoksia ja kuormituksia 

sen  sijaan  voidaan  tutkia  perinteisen  lujuusopin  keinoin,  siis  laskemaan 

jännityksiä ja muodonmuutoksia elementin sisällä. Elementtejä yhdistävät solmut, 

jotka edustavat paitsi elementtien välisiä liitoskohtia, myös rakenteen mahdollisia 

liityntäkohtia  ympäröivään  konstruktioon.  Tutkittavaan  kohteeseen  vaikuttavat 

voimat esimerkiksi sijoitetaan aina vaikuttamaan elementtimallin solmuun. 

Kehon osien mallintamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan aina joustavia 

malleja  sillä  ne  vastaavat  todellista  kehon  osaa  huomattavasti  jäykkää  mallia 

paremmin. Erityisen tärkeäksi,  itseasiassa välttämättömäksi osan mallintaminen 

joustavana  muodostuu  kun halutaan  tutkia  kuormitusten  jakautumista  mallissa. 

Jännitysjakaumaa  ei  jäykän  kappaleen  mallista  saada  selville.  Kaupallisissa 

ohjelmistoissa  on  saatavilla  ihmisen  luustosta  joustaviksi  mallinnettuja  niin 

sanottuja  geneerisiä  malleja,  joihin  voidaan  vaikuttaa  parametroimalla. 

Parametreja muuttamalla voidaan geneerisen mallin toiminta saattaa vastaamaan 

paremmin  tutkittavaa  todellista  kohdetta.  Joustava  malli  voidaan  luoda  myös 

käyttämällä  röntgentutkimuksesta  saatua  tutkittavan  luun  geometriatietoa  sekä 
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Kuva 16: Elementtimalli ulokepalkista kuormittamattomana(ei väriä) ja kuormitettuna(vihreä). 



tiheysjakaumatietoa elementtimallin luomiseksi (kuva 17). Tällainen malli on geo-

metrisesti tarkka ja vastaa myös tiheysjakauman osalta hyvin tarkasti tutkittavaa 

kohdetta. Tärkeää on huomata tällaisen mallin sisältävän myös informaation mah-

dollisesta  luun  poikkeuksellisesta  geometriasta,  epämuodostumasta  tai  luuhun 

aiemmin aiheutuneesta vauriosta. Näitä asioita eivät  kaupallisten ohjelmistojen 

geneeriset mallit ota huomioon. Elementtimallin luomiseen soveltuvia kaupallisia 

Elementtimenetelmään perustuvia ohjelmistoja  on saatavilla useita esim. ANSYS.  

Elementtimallin luominen röntgentutkimuksen tiedon pohjalta on monimutkainen 

ja vaativa tehtävä. Sen automatisoimiseksi tehdään koko ajan tutkimusta. Edellä 

mainitun lisäksi elementtimallin verifiointi on tällä hetkellä hankalaa. 

Kun  elementtimenetelmällä  luotu  luun  malli  yhdistetään  kokonaiseen 

simulointimalliin voidaan simuloimalla tuki- ja liikuntaelimistön yhteistoimintaa. 

Simuloinnin  tuloksena saadaan selville  luissa,  nivelissä  ja  jänteissä  vaikuttavat 

voimat  sekä voimien aiheuttamat  jännitykset ja  muodonmuutokset harjoituksen 

aikana. Saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi haettaessa sopivia harjoitteita 

luun murtumasta toipumassa olevalle potilaalle.
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Kuva 17: Sääriluun elementtimalli.



3.6 Yleisesti kliinisessä käytössä olevat tutkimustavat

Luuston toiminnan, kuormitusten ja lujuuden mittaaminen elävältä ihmisellä on 

vaativa  tehtävä.  Ihanteellista  olisi  suorittaa  mittauksia  vaikuttamalla  luuhun 

suoraan esimerkiksi  kuormittamalla luuta  ja  mittaamalla  taipuma tai  tutkia  luu 

irrotettuna  kehosta  mittausta  varten.  Luun  irrottamista  elävältä  ihmiseltä 

tutkimusta varten ei kuitenkaan käsitellä vaihtoehtona mittausten suorittamiseksi. 

Luita ympäröivä pehmeä kudos vaikeuttaa ihon päältä tehtäviä mittauksia monella 

tavoin. Vaikka mittaus voitaisiinkin suorittaa ihon päältä, saatettaisiin ihoon joutua 

kohdistamaan niin suuri  paine että  paineen aiheuttama kipu tekisi  mittauksesta 

mahdottoman toteuttaa. Vaihtoehtoina luun suoralle tutkimiselle ovat muita fysi-

kaalisia ilmiöitä hyväksi käyttävät mittaustekniikat.  Näitä ovat röntgensäteilyyn 

perustuvat radiologiset mittaustekniikat, ultraääneen perustuvat värähtelyn etene-

mistä luussa hyödyntävät mittaustekniikat sekä luun mekaanisen värähtelyvastee-

seen perustuvat mittaustekniikat. 

3.6.1 Tietokonetomografia- eli CT-tutkimus 

CT (computerized tomography) eli tietokonetomografia on kerroksittain tapahtu-

vaan kudosten kuvaamista. Kuvan kerrokset,  ”viipaleet”  yhdistetään tietokone-

avusteisesti kolmiulotteiseksi kuvaksi. CT-kuvauksessa käytetään röntgensäteilyä 

siten että kuvattavaa kohdetta paitsi säteilytetään joka suunnalta, myös mitataan 

säteilyn  vaimenemista  eri  suunnissa  (kuva  18).  Elimien  vaimennuskertoimet 

vaihtelevat, joten säteilyn projektioista voidaan muodostaa kolmiulotteinen kuva 

kuva 18).
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Kuvassa  19  tietokoneen  muodostama  poikkileikkauskuva  tapauksesta. 

Esimerkkitapauksessa  kuva  muodostuu  vain  kaksiulotteisena,  koska  kuvattavia 

tasoja  on  vain  yksi.  Mikäli  kuvia  otettaisiin  useampia  vertikaalisuunnaassa, 

voitaisiin kuvat yhdistää kolmiulotteiseksi kokonaisuudeksi. 

CT kuvauksella nähdään helposti luut mutta sen avulla voidaan tutkia myös muita 

elimiä. Luuston tutkimisessa tietokonetomografiaa käytettäessä on mahdollisuus 
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Kuva 18: Tietokonetomografiatutkimuksen periaatekuva

Kuva 19: Tietokonetomografialla tuotettu poikkileikkauskuva aivoista



selvittää   hyvin  tarkasti  luun  geometria  ja  sen  tiheysjakauma.  Nykyaikaisella 

laitteistolla (esim. Siemens Somatom Sensation) kuvan resoluutio on 0,33 mm. 

Tarkkuus ylittää röntgentutkimukselle asetetut vaatimukset. 

Tietokonetomografia tuottaa kolmiulotteisen, jopa värillisen kuvan kohteesta. Ku-

vassa 20 näkyvät värit eivät vastaa todellista kohdetta, vaan värejä käytetään lisää-

mään kuvan havainnollisuutta. Kuva on geometrisesti tarkka ja sisältää yksityis-

kohtaisen tiedon myös kohteen tiheysjakaumasta (kuva 20).  Kolmiulotteisuus te-

kee mahdolliseksi kohteen tarkastelun eri kulmista, joka vähentää tulkinnanvarai-

suutta verrattuna kaksiulotteisen tasokuvan tulkintaan.

Tomografiatutkimus altistaa tutkittavan henkilön suurehkolle ionisoivan säteilyn 

annokselle,  vaatii  mittavat  laiteinvestoinnit  ja  on  melko  hidas  kun  huomioon 

otetaan vaadittava esivalmistelu ja tulosten jälkikäsittely (kuva 21). 
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Kuva 20: Tomografiakuva jalkapöydästä ja nilkan alueesta. Kuva: Siemens



Esimerkkinä  säteilykuormitustasosta  lannerangan  tietokonetomografiaku-

vauksessa henkilö altistuu n. 3 vuoden taustasäteilyä vastaavalle säteilyannoksel-

le. Verrattaessa säteilyaltistusta lannerangan perinteisen röntgenkuvauksen aiheut-

tamaan säteilyannokseen n. 8 kk  taustasäteilyannokseen on tietokonetomografian 

aiheuttaman  säteilyannoksen  arvo  yli  nelinkertainen.  Säteilysuojelun 

perusperiaatteen  ALARA-mukaan  pyritään  potilaalle  aiheutuva  säteilyrasitus 

pitämään  niin  alhaisena,  kun  se  kohtuudella  on  mahdollista.  Edellämainituista 

syistä sinänsä hyvää tekniikkaa voidaan soveltaa vain rajoitetusti

3.6.2 Kvantitatiivinen ultraääni eli QUS -tutkimus

Kvantitatiiviseen ultraääneen perustuvat tutkimukset voivat toimia avustavana tut-

kimusmenetelmänä osteoporoosidiagnoosissa. QUS-mittaus tehdään kantaluusta. 

Mittaus on helppo ja nopea suorittaa. Lisäksi nykyaikaisissa laitteistoissa mittaus 

suoritetaan ”kuivana” eli mitattavaa jalkaa ei tarvitse asettaa vesihauteeseen eikä 

sivellä geelillä ennen mittausta (kuva 22).
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Kuva 21: Siemens Somatom laitteisto. Kuva: Siemens



Koska mittaus on nopea, säteilytön ja kivuton sitä voidaan käyttää seulontatyyppi-

seen tutkimukseen. Lonkkaluun murtumariskin ennustamisessa QUS -mittaukset 

ovat laajalti käytössä ja ovat luotettavuudeltaan samaa luokkaa DXA -mittausten 

perusteella  tehtävän  riskiarvion  kanssa  kanssa.  QUS  -menetelmällä  saadaan 

kohtalainen  mittaustieto  luuntiheydestä  mutta  myös  tietoa  luun  lujuudesta  ja 

elastisuudesta. Ongelmana ovat mittauksiin liittyvät epävarmuustekijät ja toisaalta 

puutteelliset viitearvot (Luulehti, 2006, 7). QUS yhdessä DXA-mittauksen kanssa 

sen sijaan on yhdistelmä, jonka avulla luuston kuntoa voidaan menestyksekkäästi 

arvioida. 

3.6.3 Kaksienergiainen röntgenabsorbtiometria eli DXA -tutkimus

DXA  -tutkimuksen  tuloksella  voidaan  mitata  luun  kokonaismineraalitiheys. 

Huomattava  seikka  on,  että  DXA -mittaus  ei  huomioi  luun  poikkileikkauksen 
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Kuva 22: Lunar Achilles -laite Kuva:  GE Healthcare



geometriaa, eikä poikkipinta-alaa. Siten DXA-tutkimuksen kyky kuvata luun lu-

juutta ei ole kovin hyvä. Käytännössä  kokonaismineraalitiheyden BMD (Bone 

Mineral Density) -arvosta on tullut  luuston kuntoa kuvaava standardi.  Mittaus 

kestää noin kaksikymmentä minuuttia, on kivuton eikä vaadi suuria esivalmistelu-

ja. Tämän lisäksi mittauksen toistettavuus on hyvä. DXA-mittauksen rajoitteena 

sen kaksiuloitteisuus eli BMD luku saadaan mitattua vain yhdessä tasossa kerral-

laan. DXA-mittaus suoritetaan tavallisimmin lannerangan nikamista L2-L4 (lan-

nerangassa on viisi nikamaa, joista L5 on häntäluusta seuraava) sekä reisiluun ylä-

osasta.  Lonkan  alueen  valikoituminen  mittauskohteeksi  perustuu  siihen,  että 

ikääntymisen myötä lonkkamurtumariski kasvaa. DXA-mittaus on osteoporoosi-

diagnoosia tehtäessä tärkein yksittäinen mittaustekniikka.

3.7 Muita luuston tutkimustapoja

Muihin  tutkimustapoihin  tässä  tutkimuksessa  luetaan  tutkimustavat,  joita  ei 

käytetä yleisesti päivittäisessä hoito- tai tutkimustyössä. Näiden tutkimustapojen 

esittely  on  kuitenkin  tarpeellista,  sillä  todennäköisesti  tulevaisuudessa  eri 

tutkimustekniikoiden yhdistelmäkäyttö tulee lisääntymään. Osa tekniikasta on jo 

käytössä  sovellettuna  tiettyyn  tarkasti  rajattuun  käyttökohteeseen,  osa  vasta 

tutkimusasteella

3.7.1 MRTA -tutkimus

Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA kehitti alunperin MRTA -mittausmenetelmän 

avaruuslentäjien  luuston  kunnonseurantaan.  Koska  avaruuslentäjät  eivät  altistu 

gravitaatiolle,  jää  heidän  luustonsa  vaille  normaalia  liikkumisen  aiheuttamaa 

kuormitusta. Alentunut kuormitustaso heikentää luustoa nopeasti ellei korvaavia 

harjoitteita suoriteta. MRTA-mittauksessa  putkiluuhun kohdistetaan mekaaninen 

heräte jonka vaste mitataan samanaikaisesti (kuva 23). Tästä vasteesta laite pystyy 

laskemaan  suoraan  taivutusjäykkyyden  mitattavalle  luulle.  Mittaus  voidaan 

suorittaa joko sääriluusta(tibia) tai käsivarren kyynärluusta(ulna). Näihin kahteen 

luuhun  voidaan  suoraan  ympäröiviä  kudoksia  vaurioittamatta  kohdistaa 

mekaanisia  herätteitä  ja  samoin  niiden  luiden  värähtelyvasteita  herätteisiin 

voidaan mitata luuta ympäröivän pehmytkudoksen läpi kudoksia vaurioittamatta. 
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MRTA-mittausta ei mainita käytettävän laajalti kliinisessä työssä.

3.7.2 Moodianalyysitutkimus

Mekaniikassa  usein  käytetty  tutkimusmenetelmä  rakenteen  värähtelyvasteeseen 

perustuva kokeellinen moodianalyysi soveltuu luun värähtelykäyttäytymisen sel-

vittämiseen ja edelleen sen lujuuden arviointiin. Moodianalyysin tuloksena saa-

daan selville mitattavalle luulle ominaiset värähtelytaajuudet, jotka kertovat luun 

massan ja jäykkyyden välisestä suhteesta. Toisin sanoen moodianalyysitarkaste-

lulla saadaan tietoa paitsi luun tiheydestä, ennen kaikkea myös sen rakenteesta ja 

lujuudesta. Näin ollen tällä tutkimusmenetelmällä on mahdollista löytää osteopo-

roosin tai muun syyn vuoksi heikentynyt luu jopa siinä tilanteessa kun luuntihey-

den mittaus näyttää luun mineraalikertymän olevan vielä tyydyttävässä, jopa hy-

vässä kunnossa. Artikkelissaan Wong Y.V.  et al [10] osoittavat iän ja sukupuolen 

vaikuttavan  aallon  etenemisnopeuteen  luussa  merkittävästi  (kuva  24).  Kuvassa 

punaisella  renkaalla  ympäröitynä  34-vuotiaan  luustoa  heikentävää  sairautta 

sairastavan naisen mittaustulos.
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Kuva 23: MRTA mittaus sääriluusta



Mittaus  suoritetaan  voima-anturilla  varustetulla  herätevasaralla  napauttamalla 

luuta  ja  mittaamalla  värähtelyvaste  yhdellä  tai  useammalla  kiihtyvyysanturilla 

toisaalta tutkittavasta luusta (kuva 25). Kuvassa mittauksen suorittajan oikeassa 

kädessä  herätevasara  ja  vasemmassa  kädessä  kiihtyvyysanturi.  Heräte  voidaan 

aiheuttaa  myös  käyttämällä  sähkömagneettista  täristintä  herätevasaran  sijaan. 

Täristin aiheuttaa vaihtelevataajuisen tärinän, joka johdetaan voima-anturin kautta 

luuhun. Vaihtoehtoisesti täristin voidaan asettaa antamaan esiasetetun suuruinen 

heräteimpulssi.  Herätevoima  ja  värähtelyvaste  mitataan  samalla  tavoin,  kuin 

vasaraherätettä  käytettäessä.  Kiihtyvyysantureiden  tulokset  analysoidaan 

tietokoneavusteisesti  ja  tuloksena  saadaan  mitattavalle  luulle  ominaiset 

värähtelytaajuudet  ja  toisaalta  värähtelytaajuuksien  väliset  vaimennussuhteet. 

Moodianalyysiin  perustuvat  mittaustekniikat  ovat  tutkimuksen  kohteena,  eivät 

toistaiseksi kliinisessä käytössä.
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Kuva 24: Wong, Y et al. Poikittaisen aallon etenemisnopeus sääriluussa



3.7.3 In vitro tutkimus

In vitro eli kehosta irrotettujen näytteiden tutkiminen mahdollistaa kaikkien luiden 

tutkimisen mitä erilaisimmilla tutkimusmenetelmillä. Luustoa tutkittaessa irrotetut 

ns. ”kuivat” luut toimivat kuitenkin eri tavalla kuin elävät luut eikä niitä voida 

enää sijoittaa takaisin elävään ihmiseen. Kuitenkin in vitro mittaukset tuottavat 

hyvää vertailutietoa muiden mittausjärjestelyiden tarkkuudesta ja toistettavuudes-
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Kuva 25: Värähtelyvastemittaus käyttäen herätevasaraa ja yhtä kiihtyvyysanturia



ta. Esimerkkinä luun taivutuslujuus. Irrotettuna luu on mahdollista asemoida ja tu-

kea täsmällisesti haluttuun asemaan ja kohdistaa kuormitus täsmälleen haluttuun 

kohtaan.  Luun lujuus voidaan myös selvittää aina murtumapisteeseen asti  näin 

ollen  voidaan  mittaustulosten  olettaa  olevan  in  vivo  mittauksia  huomattavasti 

luotettavampia. 

In vitro mittaukset ovat yleisiä eläinten luiden tutkinnassa. Yksi syy mitattavan 

materiaalin on helppo saatavuus. Esimerkkinä emu-lintujen luilla tehty tutkimus 

(Wynnyckyj  2008).  Otoksen  luut  saatiin  yksinkertaisesti  teurastamolta  eikä 

varsinaisesta koe-eläinten kasvattamisesta ollut  kyse. Näin toimittaessa on helppo 

saada toiminnalle eettinen ymmärrys. Toinen tärkeä asia on materiaalin riittävä 

saatavuus. Esimerkiksi tehtäessä putkiluun taivutuslujuusmittauksia on näytteitä 

saatava riittävä määrä, jotta mittaustuloksien voidaan katsoa olevan luotettavia. 

Koska luu ikääntymisen seurauksena muuttuu rakenteeltaan ja koostumukseltaan 

on tärkeää, että näytteet ovat peräisin samanikäisistä eläimistä, jotka ovat lisäksi 

kasvaneet samanlaisessa elinympäristössä. Wynnyckyj, C et al. tutkimuksessaan 

simuloivat  luiden  ikääntymistä  keinotekoisesti  liuottamalla  luiden  kollageenia 

kaliumhydroksidiliuoksella.  Tutkimuksessa  vertailtiin  eri  tutkimusmenetelmien 

kyky  havaita  muutokset  luun  lujuudessa  kollageenitason  laskiessa.  Vertailtavat 

mittausmenetelmät olivat DXA, MRTA, QUS. Tutkimuksissa tulosten verifiointi 

tapahtui  kolmipistetaivutusmittauksella  (kuva  26).  Kolmipistetaivutuksessa  luu 

tuetaan  molemmista  päistään  testauslaitteistoon  ja  tukipisteiden  väliseen 

keskipisteeseen kohdistetaan kuormitusvoima..
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3.8 Luuston hyvinvoinnin edistäminen

Ihmisen luuston massa on noin 20% kehon painosta. Kahdeksankymmenkiloisen 

henkilön luuston massa on siis noin 16 kg. Luusta noin  70% on epäorgaanisia 

suoloja, suurimmalta osaltaan kalsiumfosfaattia. Luuston hyvinvoinnin kannalta 

avainasemassa  ovat  sen  riittävä  kuormitus,  terveellä  henkilöllä  normaali 

päivittäinen liikunta,  sekä elimistön riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti. D-

vitamiini  on  edellytys  kalsiumin  imeytymiselle  elimistössä.  Auringonvalon 

vaikutuksesta  elimistössä  muodostuva  D-vitamiinimäärä  on  Suomen  lyhyestä 

valoisasta  vuodenajasta  johtuen usein liian pieni ja  tämän vuoksi  D-vitamiinin 

saanti tulee tarvittaessa varmistaa lisäannoksella. Kalsiumia saadaan suomalaises-

ta  ruokavaliosta  yleisimmin  maitotuotteista.  Maitotuotteiden  käyttöön  liittyvät 

allergiat  ja  erilaiset  dieetit  ovat  kuitenkin  yleisiä  ja  siten  maitotuotteita 

käyttämättömien henkilöiden määrä on suuri. Tämän väestönosan kalsiuminsaanti 

tulee  turvata  muilla  keinoin  esimerkiksi  lisäämällä  ruokavalioon  papuja  ja 

soijapohjaisia tuotteita.

Luuston uudistuminen jatkuu läpi elämän. Toisin sanoen uutta luuta muodostuu ja 

vanhaa  luuta  poistuu  noin  10%  vuosivauhtia  kuitenkin  siten,  että  elimistön 

ikääntyessä  luun  uusiutumisen  ja  vanhan  luun  poistumisen  suhde  muuttuu 

epäedullisemmaksi. Tämä johtaa ikääntyvän ihmisen  luuston massan alenemaan. 
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Kuva 26: Mittausjärjestely, kolmipistetaivutus



Lisäksi  muodostuvan  uudisluun  laatu  heikkenee  iän  myötä.  Luuston  massa 

kehittyy  riittävällä  liikunnalla  ja  tasapainoisella  ruokavaliolla  noin  kolmeen-

kymmeneen ikävuoteen asti. Riku Nikanderin (2009)  väitöstutkimuksen mukaan 

luuston  lujuuden  kannalta  ihanteellista  harjoitusta  alaraajojen  osalta  isku-

kuormitusta sisältävä urheilulaji. Tämä seikka poikkeaa yleisesti suositellusta päi-

vittäisestä liikunnasta, joka painottaa verenkiertoelimistön ja lihaksiston kehittä-

mistä aerobisilla, pitkillä harjoitteilla. 

Noin  kolmenkymmenen  ikävuoden  jälkeen  luuston  massa  alkaa  aleta.  Naisilla 

nopeammin,  n.  5-8% vuosikymmentä  kohti  ja  miehillä  n.  3% vuosikymmentä 

kohti.  Näin ollen 70 vuotiaana nainen on menettänyt luustonsa maksimimassasta 

noin kolmanneksen eli hyvin merkittävän osan. Mikäli luuston haurastuminen on 

merkittävästi  normaalia  nopeampaa  puhutaan  osteoporoosista  eli  luukadosta. 

Luukadon  vaikutus  on  suurimmillaan  hohkaluussa,  jota  esiintyy  esimerkiksi 

reisiluun päästä ja selkärangan nikamissa. Kuvasta 27 voidaan havaita luukadon 

haurastuttava  vaikutus  hohkaluun rakenteelle.  Terveessä  luussa  vasemmalla  on 

nähtävissä  sileäseinämäisten  kudosjuosteiden  muodostama  kolmiulotteinen 

holvisto.  Oikean  puoleisessa  kuvassa  nähdään  mineraalikadon  aiheuttama 

holviston rapautuminen.  Luumassan aleneminen ja luun rakenteen heikentyminen 

altistavat luut murtumille ja aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä, ovat myös 

hyvin  huomattava  kustannus  yhteiskunnalle.  Luukatoa  voidaankin  yleisyytensä 

vuoksi  pitää  uutena  kansantautina.  Luuston  massan  iän  myötä  tapahtuvan 

alenemisen  vuoksi  on  tärkeää  pyrkiä  saavuttamaan  mahdollisimman  korkea 

luuston massan maksimitaso, jolloin luusto kestää ikääntymistä paremmin. 

Ihmisten  odotettavissa  oleva  elinikä  on  kasvussa  ja  työn  luustoa  kuormittava 

vaikutus vähentynyt. Tämä kehitys on tutkimusten mukaan epäsuotuisaa luuston 

hyvinvoinnin  kannalta.  Luustoa  tuleekin  hoitaa  vapaa-ajalla  tapahtuvilla 

harjoituksella ja ruokavalioon tulee kiinnittää riittävästi  huomiota, jotta luuston 

kehittymiseen tarvittavien ainesosien saatavuus pysyy turvattuna.
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4. SÄÄRILUUN VÄRÄHTELYVASTEEN MITTAAMINEN

Koejärjestelyssä  päädyttiin  kahteen  vaihtoehtoiseen  mittausjärjestelyyn. 

Ensimmäisessä järjestelyssä  käytettiin herätteen antamiseen impulssivasaraa ja 

toisessa  heräte  aiheutettiin  elektromagneettisella  täristimellä.  Kahden  eri 

herätemenetelmän käytöllä oli tarkoitus selvittää, olisiko mittausten tarkkuuden ja 

toistettavuuden  kannalta  merkittävää  millä  tavoin  heräte  mitattavaan  luuhun 

tuodaan.  

Ensimmäisessä  järjestelyssä  koehenkilö  istui  riittävän  korkealla  alustalla,  jotta 

mittauksen kohteena oleva alaraaja ei tukeutunut alustaan vaan riippui vapaana. 

Mittauksessa  käytettiin  vain  yhtä  kiihtyvyysanturia,  joka  asemoitiin  n.  ¼ 

sääriluun pituudesta polvesta lukien. Kiihtyvyysanturin esiasetusvoima asetettiin 

4-8 N välille.  Herätevasaralla  kohdistettiin  käsivaraisesti  (ilman ohjainkulissia) 

heräte  keskelle  sääriluuta  (kuva  25).  Mittauslaitteisto  asetettiin  muodostamaan 

yksi mittaustulos aina neljää annettua herätettä kohti. Neljä herätettä / mittaustulos 

osoittautui  hyväksi  esiasetusarvoksi.  Asetuksella  voitiin  vähentää  käsivaraisen 

herätteen antamiseen liittyvien epätarkkuuksien vaikutusta mittaustulokseen.
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Kuva 27: Vasemmalla tervettä hohkaluuta, oikealla osteoporoosin haurastuttamaa luuta.



Toisessa  koejärjestelyssä  koehenkilö  istuu  tuolilla  ja  mittaus  suoritetaan 

vaakatasoon ojennetusta, kahdella tuella tuetusta raajasta. Tuet asetettiin yläosassa 

sääriluuta polvitaipeeseen sekä sääriluun alapäässä nilkan kohdalle. Mittaukseen 

käytettiin kahta kiihtyvyysanturia samanaikaisesti.  Kiihtyvyysanturit asemoitiin 

¼ sääriluun pituudesta luun päistä lukien kuvan mukaisesti.  Kiihtyvyysantureiden 

esiasetusvoima oli 4-8 N. Heräte aiheutettiin täristimellä sääriluun keskelle (kuva 

28).

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  mitattu  muun  muassa  elastisen  aallon  etenemistä 

luussa  (Cheng,  Timonen,  Suominen,  1995).  Tarkoituksena  oli  mitata  elastisen 

aallon  etenemisnopeutta  luussa  ja  pyrkiä  löytämään  mahdollinen  korrelaatio 

elastisen aallon  etenemisnopeuden ja  luun lujuuden välillä.  Mittaus  suoritettiin 

kuvan 29 mukaisella koejärjestelyllä.

48

Kuva 28: Mittauslaitteisto ja mittauksen toteutus



Kuvassa 29 mittaus tapahtuu siten, että kuvan ”Hammer F” on herätevasara, jolla 

tuotetaan  heräte  mitattavaan  raajaan  sekä  mitataan  herätteenannon  ajanhetki. 

Kuvassa accelometer A ja B ovat kiintyvyysantureita, jotka ilmaisevat ajanhetken, 

kun  aalto  saavuttaa  mittauspisteen.  Anturien  tuottavat  analogiset  signaalit 

digitoidaan  A/D  -muuntimen  avulla.  Numeerinen  data   analysoidaan 

mikrotietokoneella, joka näyttää tuloksen käyrinä. Ajanhetket, kun aalto saavuttaa 

anturin  A  ja  anturin  B  rekisteröidään  ja  laitteisto  laskee  tuloksista  aallon 

etenemiseen  kuluneen  ajan.  Anturien  A  ja  B  välisen  etäisyyden  perusteella 

lasketaan aallon etenemisnopeus. Chengin tutkimuksessa ei pyritty selvittämään 

kuinka  luun  värähtelyvasteen  suuruutta  eikä  ominaistaajuutta.  Järjestelyllä 

haluttiin selvittää aallon etenemisnopeus luun eri osissa. Sääriluu osittuu kahteen 

osaan kuvan mittaustapahtumassa. Aallon etenemisnopeus luussa on melko suuri, 
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Kuva 29: Elastisen aallon etenemisnopeuden mittauksessa käytetty laitejärjestely. 



tutkimuksen  mukaan  vaihteluväli  luun  eri  osissa  146  m/s  –  417  m/s. 

Huomioitavaa kuitenkin on etenemisnopeuden suuri vaihteluväli luun eri osissa.

Tässä työssä käytettiin hyvin samankaltaista mittausjärjestelyä kuin  Cheng edellä.  

Kiihtyvyysantureilla vain tässä tapauksessa pyritään saamaan selville luun omi-

naisvärähtelytaajuuksia ja värähtelyvasteita elastisen aallon etenemisnopeuden si-

jaan. Mittausjärjestelyä muutettiin kuvan 29 järjestelystä siten, että impulssivasara 

korvattiin elekromagneettisella täristimellä (Brüel & Kjær 4809), jolla aiheutetaan 

keskelle sääriluuta heräte Herätteem suuruus mitataan täristimeen asennetulla voi-

ma-anturilla (Brüel & Kjær 8230).  Kiihtyvyysanturit (Brüel & Kjær 4393) asetet-

tiin säären keskikohdan molemmille puolille puoliväliin luun pään ja täristimen 

välille(kuva 28). 

Mitattaessa luulle ominaisia värähtelyvasteita ja taajuuksia kriittinen tekijä ei ole 

aallon etenemisnopeuden mittauksen tapaan kiihtyvyysantureiden tarkka sijainti 

mitattavassa  kohteessa,  sillä  värähtelymekaniikan  teorian  perusteella  luu 

käyttäytyy  värähtelymekaanisesti  yhden vapausasteen  vaimennetun  värähtelijän 

tavoin. Tämän teorian mukaan värähtelyvaste voidaan mitata mistä tahansa kohtaa 

kohdetta ja saada ominaisvärähtelytaajuudelle sama tulos sillä edellytyksellä että 

a)  mitataan  samaa  kohdetta  ja  b)  mittauspiste  ei  osu  ominaismuodon 

solmukohtaan  jolloin  tulokseksi  saadaan  nolla.  Vasteen  mittaukseen  käytettiin 

samanaikaisesti kahta anturia. Ensisijainen syy kahden anturin käyttöön oli  saada 

kaksi  mittaustulosta  yhtä  herätettä  kohti,  mutta  yhtä  tärkeää  oli  havaita 

epäonnistunut  tai  heikkotasoinen  mittaus.  Mikäli  antureiden  tuottamat 

mittaustulokset havaittiin toisistaan huomattavasti poikkeaviksi, oli syytä suorittaa 

uusintamittaus.  Epätäydellinen  mittaustulos  todennäköisimmin  aiheutui  ihon 

päälle  asennettavan  kiihtyvyysanturin  riittämättömästä  esiasetusvoimasta  tai 

epätäydellisestä  asemoitumisesta  luuta  vasten.  Kahdella  anturilla  mitattaessa 

voitiin  havaita  epäonnistunut  anturointi  jo  mittaushetkellä.  Tämä  havaittiin 

suurena  signaalitasoerona  tai  signaalien  erimuotoisuutena.  Koejärjestely  on 

perustettu oletukselle, jossa sääriluu on vapaasti värähtelevä päistään tuettu sauva 

jonka värähtelyn vaimennuskerroin on n. 5% [9]. 
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4.1 Mittaustulosten keruu

Mittaustulokset kerättiin Brüel & Kjær PulseLab 2.0  ohjelmistolla. Ohjelmistossa 

mittaustapahtuma asetettiin toimimaan siten, että herätelaitteen voima-anturi toimi 

mittauksen  käynnistävänä  liipasimena.  Taajuudet,  joiden  vastetta  mitattiin 

asetettiin  välille 0 – 1600 Hz. Resoluutio taajuusmittaukselle asetetiin 1 Hz:iin. 

Kiihtyvyysantureiden näytteenottotaajuudeksi asetettiin 4096 Hz. 

Voima-anturin mittaaman voiman ylittäessä asetetun kynnysarvon käynnistyi 1 s 

kestävä mittausjakso, jona aikana kiihtyvyysantureiden tuloksia luettiin. Esiase-

tusarvon mukaan heräte toistettiin neljästi. Saaduista neljästä tuloksesta PulseLab 

2.0 -ohjelmisto laski mittaustuloksen. Koska PulseLab 2.0 on värähtelymekaanis-

ten mittaustulosten analysointia varten kehitetty kaupallinen ohjelmisto, oletetaan 

sen  keskiarvoistavan  mittaustuloksen  tarkoituksenmukaisesti.  PulseLab 

-ohjelmisto asetettiin suorittamaan FFT (Fast Fourier Transform) -muunnos kohi-

nan suodattamiseksi mittaustuloksesta. PulseLab -ohjelmiston esikäsittelemät mit-

taustulokset siirrettiin myöhempää analyysia varten MatLab 4.0 -ohjelmistoon.

4.2 Mittaustuloksien analysointi

Mittaustuloksia kertyi 1600 kappaletta / mittauskerta ja osoittautui hyödyttömäksi 

yrittää arvioida saatuja tuloksia manuaalisesti numeerisesta datasta tai tulostetuista  

käyristä. Tuloksista tulostetuista käyristä ei voitu lukea yksikäsitteisesti sääriluulle 

ominaisia värähtelytaajuuksia toisin kuin oletettiin. Tästä esimerkkinä kuvassa 30 

esitetty käyrä, joka on tulostettu yksittäisen mittauskerran mittaustuloksista.
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Kuvassa 30 nähdään mittaustuloksen sisältävän suuren määrän paikallisia maksi-

miarvoja mutta niiden arvottamisen tekee hankalaksi vertikaaliakselille kuvautuva 

värähtelyn amplitudin arvo. Amplitudin absoluuttisen arvon mittaaminen käytetyl-

lä mittausjärjestelyllä ei tuota luotettavaa tulosta kiihtyvyysanturien asennustavan 

vuoksi, joten värähtelyvastetta on analysoitava muilla keinoin.

Mittausdataa  päätettiin  ruveta  analysoimaan  numeerisesti  etsimällä  tuloksista 

paikallisia  maksimiarvoja  ”kuljettamalla”  kuvassa  30  näkyvää  20  Hz  levyistä 

punaista  ikkunaa  alkaen 0 Hz:stä  päätyen  aina mittausalueen yläpäähän välille 

1580  –  1600  Hz.  Kuvassa  kolme  punaista  ikkunaa  visualisoivat  analyysin 

etenemistä. Liitteessä 1 on analysointiin käytetty MatLab -ohjelma . Näin löydetyt 

paikalliset  maksimit  koottiin  taulukkoon,  joita  myöhemmin  verrataan  muiden 

mittaustulosten  paikallisiin  maksimiarvoihin(taulukko  1)   Käytetty  tekniikka 

osoittautui hyväksi keinoksi löytää paikallisia maksimiarvoja mittaustuloksista. 
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Kuva 30: Mittaustulosesimerkki. Yksittäisen mittauskerran 

värähtelyvaste.



Mittausarvon järjestysnumero taajuus

1 12

2 13

3 14

4 15

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 157

16 158

17 159

18 160

19 161

20 162

21 163

22 164

23 165

24 166

25 270

26 271

Taulukko 1: Ote  mittauksen taajuusvastetaulukosta.  Eri värein kuvattu toisiaan lähellä olevat 

taajuudet.

Taulukosta  1  voidaan  havaita  mittaustulosten  värähtelyvasteiden  muodostavan 

selkeästi  havaittavia  tihentymiä  tiettyjen  taajuuksien  ympärille.  Esimerkkinä 

taajuus 162 Hz, joka on keskellä värähtelyvastetihentymää. Oletettavasti  tämän 

kertymän  sisältä  on  löydettävissä  paikallinen  maksimi.  Vastaavasti  paikallisia 

maksimiarvoja ei löydy avoimella välillä 166 Hz – 270 Hz. 

Kun  verrataan  saman  henkilön  eri  mittauskertojen  tulosten  taajuusvasteita 

keskenään  voidaan  havaita  eri  mittauskertojen  tuottavan  taajuusvastekertymän 

53



toistuvasti samoille taajuusalueille. Näitä eri taajuusalueille asettuvia paikallisia 

maksimeja  löydetään  taajuusalueella  0  –  1600  Hz   henkilöstä  riippuen 

kymmenestä  viiteentoista  kappaletta.  Esimerkkitaulukko  2  havainnollistaa 

taajuusvasteiden  numeerisen  ratkaisun  etenemistä  neljän  mittaustapahtuman 

joukosta.  Saman  taulukon  sarake  ”taajuusalue”  esittää  alueen,  jolta  lokaalit 

maksimit  löytyvät  ja  sarake  ”delta”  taajuusalueen laajuuden.  Delta-arvo  auttaa 

arvioimaan  löydetyn  maksimiarvon  luonnetta.  Suurempi  delta  kertoo  se 

suuremmasta  hajonnasta  eri  mittaustapahtumien  välillä  ja  siten  suuremmasta 

epävarmuudesta  paikallisen  maksimin  käyttökelpoisuuden  arvioinnissa. 

Esimerkkitaulukon ensimmäinen paikallinen  maksimin  sisältävä  taajuusalue  15 

-51  Hz  edustaa  tilannetta,  jossa  delta-arvo=36  suhteessa  mittaustulosten 

taajuuksiin  on  merkittävän  suuri.  Pitäisikö  kyseinen  tulos  hylätä  liian 

epämääräisenä?  Todennäköisesti  kyllä.  Tällä  hetkellä  ratkaisualgoritmissa  on 

kuitenkin  haluttu  pitää  mukana  kaikki  mittaustaajuudet  0  –  1600  Hz  vaikka 

oletettavaa onkin, että esimerkin taajuusalue 15-51 Hz ei todellisuudessa edusta 

sääriluulle ominaista värähtelytaajuutta.

Muilta osin taulukon 2 tuloksia tarkastellessa voidaan havaita eri mittauskertojen 

paikallisten  maksimiarvojen  asettuvan  hyvin  kapealle  taajuusalueelle  ja  siten 

niiden  luotettavuutta  voidaan  pitää  hyvänä.  ”Täsmäävät  lokaalit  maksimit” 
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Taulukko 2: Taajuusmaksimien täsmäyttäminen eri taajuusalueille. Väreillä kuvattu taajuuksien 

kuvautuminen taulukoiden välillä.

Mittauskertojen lokaalit maksimit (Hz) Tasmaavat lokaalit maksimit (Hz) Taajuusalue (Hz)delta (Hz)

29 15 51 51 29 15 51 51 15 - 51 36

136 144 149 149 136 144 149 149 136 -149 13

269 262 251 263 269 262 251 263 251 - 269 18

382 379 378 304 382 379 378 389 378 - 389 11

487 490 493 389 487 490 493 487 487 - 493 6

598 596 610 487 598 596 610 607 596 - 610 14

720 717 721 607 720 717 721 720 717 - 721 4

834 836 836 720 834 836 836 836 834 - 836 32

955 953 954 836 955 953 954 953 953 - 955 2

1063 1062 1064 953 1063 1062 1064 1061 1061 - 1064 3

1161 1167 1161 1061 1161 1167 1161 1165 1161 - 1167 6

1262 1268 1259 1165 1262 1268 1259 1267 1259 - 1268 9

1369 1371 1365 1267 1369 1371 1365 1372 1365 -1372 7

1478 1481 1372



-nelisarakkeiseen taulukkoon on koottu neljä kutakin lokaalia maksimiarvoaluetta 

parhaiten  kuvaavaa  edustajaa.  Harmaalla  merkityt  taulukon  2  solut  ovat 

arvioinnissa saaneet sijan >4 ja siten tulleet hylätyiksi.

4.3 Tutkimustulosten esittely

Tutkimusta varten haettiin yliopiston väitöskirjalautakunnalta lupaa (Liite 3)saada 

mitata  250  vapaaehtoisen  terveen  henkilön  sääriluun  värähtelyvaste. 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston väitöskirjalautakunta kokouspöytäkirjassaan 

11/2009 myöntää luvan tutkimukselle seuraavin ehdoin:

1. Koehenkilöltä tulee saada suostumus tutkimukseen.

2. Tutkimukseen käytetään vain terveitä koehenkilöitä.

3. Tutkimuksessa kertyvä henkilörekisterin pitäjän velvoitteet hoidetaan lain 

mukaisesti

4. Jos lain lääketieteellisestä tutkimuksesta 2§:n 1 mom. 1 kohdan mukainen 

lääketieteellisen  tutkimuksen  määritelmä  täyttyy,   täytyy  tutkimukselle 

hakea lupa sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta.

Koehenkilöiden lukumäärä tutkimuksessa on yksitoista. Henkilöistä kuusi olivat 

20 – 25 vuotiaita miehiä, kaksi 25 – 35 vuotiaita yksi 35 – 45 vuotias ja kaksi 45 

-55  vuotiasta,  joista  toinen  nainen.  Henkilöt  olivat  terveitä  eikä  heitä  hoidettu 

tietojemme mukaan  luuston kuntoon vaikuttavilla lääkkeillä.

Kaikille osallistujille selvitettiin, kuinka mittaus tapahtuu ja mitä mitataan. Tämän 

jälkeen. Koehenkilö asetettiin istumaan tuoliin ja hänen sääreensä kiinnitettiin ku-

minauhan avulla kaksi  kiihtyvyysmitta-anturia  kuvan  28 osoittamalla   tavalla. 

Kokeita tehtiin sekä antamalla heräte herätevasaralla että käyttämällä elektromag-

neettista täristintä. Verrattaessa vasaraherätteellä saatuja mittaustuloksia täristinhe-

rätteellä saatuihin mittaustuloksiin havaittiin tulosten olevan säännöllisempiä ja 
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toistettavampia  käytettäessä täristinherätettä.  Käsivaraisesti vasaraa käytettäessä 

osoittautui  suurimmaksi  virhelähteeksi  vaikeus  toistaa  heräte  samansuuruisena 

samaan  kohtaan.  Tämä  johti  usein  mittauksen  epäonnistumisen  ja  usein  tulos 

myös ylitti esiasetetun mittausalueen tuloksia luettaessa. Mitta-asteikkoja pyrittiin 

skaalaamaan riittävän laajoiksi vastaamaan saatavia vasteita, mutta silti päädyttiin 

usein tilanteeseen,  jossa mitattu vaste ylitti  käytettävän asteikon ylärajan.  Tällä 

perusteella herätevasaralla suoritettuja mittaustuloksia ei käsitellä tässä työssä.

Antureiden  ja täristimen asemointi luun pituussuunnassa sääriluun päällä ei osoit-

tautunut  kriittiseksi  tekijäksi  luunvärähtelyvasteita  mitattaessa.  Asemoinnin 

vaikutuksia  tutkittiin  siirtämällä  sekä  herätintä  että  vaihtelemalla  antureiden 

paikkaa. Asemoinnista riippumatta värähtelyvasteet pysyivät ennallaan. Tärkeäksi 

sen  sijaan  osoittautui  koehenkilön  säären  riittävä  anatomian  tutkiminen,  jotta 

voitiin  löytää  mahdollisimman  ohuen  pehmytkudoksen  peittämät  kaksi  kohtaa 

kiihtyvyysantureille ja yksi  täristimelle. Koehenkilöt  olivat valtaosaltaan nuoria 

miehiä, joten tuloksien vertaamista toisiinsa pidettiin hyödyllisenä mittausjärjeste-

lyn ja toteutuksen luotettavuuden arvioinnissa. 

Kuvassa 31 on kaikkien koehenkilöiden suodattamattomat värähtelyvastekäyrät 

tulostettuna samaan kaavioon. Tarkoituksena on antaa yleiskäsitys mittaustulosten 

luonteesta.  Värit  kuvaavat  joko  vasemman  tai  oikean  jalan  mittaustuloksia. 

Nähtävissä on kuitenkin selvästi kaikkien koehenkilöiden osalta värähtelyvasteen 

korkeimpien  arvojen asettuminen taajuusalueelle 400 -1300 Hz. 
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Kuvassa 33 tuloksista on kaikkien 11 henkilön mittautuloksista etsitty paikalliset 

maksimiarvot kappaleessa 4.2 kuvatuilla menetelmillä. Tuloksena on kaksi maksi-

miarvoon kolme skaalattua jakaumakäyrää ja kahdeksan paikallisten maksimien 

taajuuksia kuvaa käyrää. Kuvassa 32 yhden koehenkilön mittaustuloksista vastaa-

va käyrästö.

Kuvan  33  musta  käyrä  kuvaa  kaikkien  mittaustulosten  joukosta  laskettua 

massakeskipistettä värähtelyvastekäyrälle ja sininen käyrä kertoo taajuuden, jolla 

absoluuttisesti  korkein  värähtelyvasteen  vasteen  arvo  on  mitattu.  Kuvassa  32 

mustan  ja  sinisen  käyrän  maksimit  osuvat  samalle  taajuudelle.  Verrattaessa 

kuvaajia (kuvat 32  ja 33) voidaan havaita  eroavaisuus paikallisten maksimien 

lukumäärässä  ja  toisaalta  niiden  sijoittumisen  kuvassa  33  laajemmalle 

taajuusalueelle. 
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Kuva 31: Kaikkien mittaustulosten suodattamattomat kuvaajat
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Kuva 32: Normeeratut värähtelyvasteet, mies 43 vuotta

Kuva 33: Tulosten skaalatut jakaumakäyrät



5. TULOSTEN ARVIOINTI

Tutkimusta aloitettaessa lähdettiin liikkeelle oletuksesta, että ihmisen sääriluulle 

voidaan  tehdä  ihon  läpi  värähtelyvastemittaus  ja  näin  saada  suoritetuksi 

ominaisarvoanalyysi.  Lähtökohtaisesti  odotettiin  löydettävän  yksi  hallitseva 

taajuus ja kenties sen monikerta jonkin verran vaimentuneena. Värähtelyvasteita 

havaittiin  voitavan  mitata  menestyksekkäästi  tässä  tutkimuksessa  käytetyllä 

tekniikalla ja laitteistoilla. Sääriluulle ei kuitenkaan löydetty yksikäsitteistä alinta 

ominaistaajuutta,  joten näyttäisi  siltä  että  sääriluu ei  käyttäydy ainakaan kovin 

tyypillisen epähomogeenisen sauvan tavoin värähtelyvasteanalyysissa. Luultavaa 

on,  että  luun  epätasainen  massajakauma  ja  luuydinkanavaa  täyttävä 

hyytelömäinen  aines  tekevät  mahdottomaksi  määrittää  tässä  tutkimuksessa 

käytetyllä tekniikalla sääriluulle  yksikäsitteisiä ominaisarvoja.

5.1 Mittaustulosten kontekstuaalisuus

Ihmistä  mitattaessa,  vaikkapa  vain  pituutta,  on  aina  pidettävä  mielessä 

mittaustulosten  kontekstuaalisuus. Kontekstuaalisuus tässä yhteydessä tarkoittaa 

mittauksen  tuloksena  saatavan  arvon  olevan  käyttökelpoinen  vain  siinä 

tapauksessa,  että  yhteys,  jossa  mittaustulosta  käytetään  tai  tilaa  jota 

mittaustuloksella pyritään kuvaamaan on järkevä. Ei ole järkevää väittää ihmisen 

sääriluulle  olevan olemassa  yksi  oikea  värähtelyvastekuvaaja,  josta  poikkeama 

luokitellaan  epänormaaliudeksi.  Järkevää  on  tehdä  vertailuja  yksittäisen 

koehenkilön  mittaustulosten  ja  verrokkiryhmän  mittaustulosten  välillä.  Tämä 

auttaa ymmärtämään mikä osa mittaustuloksissa on asiaan kuuluvaa, mikä asiaan 

kuulumatonta.

Tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään varmuudella ihmisen luuston massan 

alenevan,  ja  rakenteen  haurastuvan  iän  myötä.  Tämän  vuoksi  koehenkilön 

ikäluokka  lienee  kontekstina  helpoiten  ymmärrettävä  ja  varmasti  hyvä 

lähestymistapa  mittaustuloksia  arvioitaessa.  Muita  konteksteja  koehenkilöille 

voisivat  olla  mahdollinen  riskiryhmiin  kuuluminen,  sairaudet,  myös  sairastetut 
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sairaudet, raskaudet sekä naisilla aika ennen ja jälkeen menopaussin. Kontekstina 

voisi myös käyttää työuran fyysistä kuormittavuutta, ravintotottumuksia, vapaa-

ajan liikunnallista aktiviteettitasoa ja niin edelleen. Kaikkiin edellä mainittuihin 

luokitteluihin,  ikää  ja  todettuja  luuston  sairauksia  lukuun  ottamatta  liittyy 

kuitenkin  yleistysten  riski.  Tätä  yleistysten  riskitasoa  ei  voida  luotettavasti 

arvioida ilman riittävän kattavaa mittaustulosavaruutta. 

5.2 Mittaustulosten määrä ja laatu

Tässä  tutkimuksessa  käytetty  mittaustulosavaruus  on  hyvin  vaatimaton. 

Käytettävissä olleet mittaustulokset ovat peräisin lähes yksinomaan terveiltä 25 – 

45 vuotiailta miehiltä. Edellä mainitun ikäryhmän edustajien luuston kunnon voi 

aiempien  tutkimusten  perusteella  olettaa  olevan  mitä  parhain  ja  melko 

samanlaatuinen koehenkilöiden keskuudessa. Koehenkilöryhmään kuuluvat yksi 

nainen ja yksi yli 50 -vuotias mies edustivat mittaustuloksillaan kumpikin yksin 

ryhmäänsä.  Heiltä  saatuja  mittaustuloksia  voidaan  näin  ollen  lähinnä  käyttää 

mittausjärjestelyn  teknisen  toiminnallisuuden  arvioimiseksi  verrokkiryhmän 

puuttuessa. 

Mittaustulosten laatua voidaan lähestyä mittausten onnistumistodennäköisyyden 

ja toistotarkkuuden näkökulmasta. Onnistuneen mittauksen edellytys on hyvä he-

rätteen kulkeutuminen luuhun ja luun värähtelyn kulkeutuminen kiihtyvyysantu-

reiden toimialueelle. Kun vasaraherätteen käytöstä siirryttiin käyttämään täristin-

herätettä  vähenivät  herätteenannon  epämääräisyydestä  johtuvat  mittausvirheet 

oleellisesti. Syy ensisijaisesti oli mahdollisuus asettaa täristimen herätteenantopää 

tarkalleen haluttuun kohtaan ja kohdistaa siihen esiasetusvoima ennen herätteen 

antoa. Herätteen suuruuden vakioituminen  täristintä käytettäessä helpotti kiihty-

vyysantureiden  herkkyyden  ja  mittausalueen  asetuksen  optimoinnissa.  Näin 

vältyttiin mittausalueen ylittymisiltä ja voitiin säilyttää hyvä mittausdynamiikka. 

Kolmas mittauksen luotettavuutta lisäävä toimenpide oli  ottaa käyttöön kahden 

kiihtyvyysanturin  samanaikainen  käyttö.  Ongelmatilanteessa  kaksi  anturia 
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tuottivat  toisistaan  merkittävästi  poikkeavan  värähtelyvastekuvaajan.  Kuvaajien 

erimuotoisuus  voitiin  havaita  heti  mittausta  tehtäessä,  korjata  herätteeseen  tai 

anturointiin  liittyvä  ongelma  ja  toistaa  mittaus.  Edellä  mainituilla  toimilla 

mittausten  luotettavuus  ja  toistettavuus  koehenkilöryhmän  jäsenille  tehtyjen 

mittausten perusteella on hyvä. 

Selvittämättä on mittauksen luotettavuus ja toistettavuus koehenkilön ollessa esi-

merkiksi hyvin vahvasti ylipainoinen, jolloin sääriluuta peittävän pehmytkudos-

kerroksen paksuus on hyvin suuri ja luun geometria vaikeasti havaittavissa. Myös-

kin mahdollinen tapaus, jossa sääriluun geometria on kovin poikkeuksellinen saat-

taa aiheuttaa epätarkkuutta mittauksiin. Mittauksen suorittajan vaikutusta mittaus-

tulokseen ei ole myöskään arvioitu. 

Toistuvat  mittaukset  samalla  koehenkilöllä  tuottavat  hyvin  tarkasti  samanlaiset 

mittaustulokset.  Tästä  syystä  voidaan  olettaa,  että  tutkimuksessa  käsiteltyä 

mittaustapaa luuston kunnon seurantaan käytettäessä se todennäköisesti tuo esiin 

muutokset  luun  tilassa.  Kuinka  herkkä  esitelty  mittaustapa  on  havaitsemaan 

muutoksia ei voida tämän tutkimuksen perusteella arvioida.

6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Luuston  kunnon  selvittäminen  mittaamaalla  luun  värähtelyvastetta  ihonalaisia 

pehmytkudoksia  ja  ihoa  vahingoittamatta  on  vaativa  tehtävä.  Mittauksen 

tarkkuuteen  ja  toistettavuuteen  liittyvien  tekijöiden  huomiointi  ja  eliminointi 

vaativat  suurta  tarkkuutta  ja  huolellisuutta  mittausta  tehtäessä.  Kun mittauksia 

tehtiin laajempi sarja, havaittiin erityisesti kiihtyvyysantureiden hyvän kontaktin 

tarjoavan  asennuksen  muodostuvan  ensisijaiseksi  ongelmaksi.  Pitkän,  hoikan 

”luisevan”  ihmisen  sääriluun  värähtelyvastemittaus  onnistuu  helposti  eikä 

mittauksen  toistettavuuden  kanssa  esiinny  ongelmia.  Asia  on  helposti 

ymmärrettävissä: Paksumpi pehmytkudoskerros luun ja anturin välillä vaimentaa 

värähtelyä  ja  siten  heikentää  sekä  herätteen  siirtyminen  luuhun,  että  luun 
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värähtelyvasteen siirtyminen vastetta  mittaaviin antureihin.  Kuitenkin havaittiin 

mahdolliseksi tehdä mittauksia myös siinä tapauksessa, että ihonalaiskudosta on 

runsaasti. Näissä tapauksissa tulee huolellisesti etsiä raajasta kohta, johon heräte 

on hyvä antaa ja huolehtia riittävän suuresta esiasetusvoimasta, jolla varmistetaan 

herätteen siirtyminen itse mitattavaan kohteeseen. Vastaavasti kiihtyvyysanturei-

den asettaminen vaatii suurta huolellisuutta. Tärkeää on löytää kohta, jossa mitat-

tava luu on mahdollisimman hyvin esillä ja toisaalta huolehtia riittävästä anturien 

esiasetusvoimasta mittaustilanteessa. Ennen varsinaista mittausta on syytä tehdä 

kokeilu,  jossa  kokeilemalla  selvitetään  mittausasetelman  toimivuus.  Mikäli 

kiihtyvyysantureiden  osoittamat  värähtelyvasteet  poikkeavat  toisistaan  suuresti, 

tulee syy selvittää ja korjata ennen mittaustapahtuman aloittamista.

Mittaukset suoritettiin koneiden ja rakenteiden värähtelymekaanisten mittausten 

suorittamiseen tarkoitetuilla laitteilla. Näiden laitteiden sopivuus ihmisen kehon 

mittaamiseen ei kaikilta osin ole kovin hyvä. Tyypillinen värähtelyvasteanalyysi 

teräsrakenteisesta koneesta tai rakenteesta tehdään kiinnittämällä kiihtyvyysanturit 

joko magneettisesti, tai liimaamalla suoraan mitattavaan pintaan ja kohdistamalla 

heräte vastaavasti suoraan kohteeseen. Ihmisiä mitattaessa näin ei voida toimia.  

Ihmisen  luuston  tutkimista  värähtelymekaniikkaa  hyväksi  käyttäen  kannattaa 

jatkaa.  Kehittämällä  monipuolisempia asemointimenetelmiä kiihtyvyysantureille 

ja herätteenantolaitteistolle voidaan mittaustapahtumaa kehittää luotettavammaksi, 

nopeammaksi  ja  mitattavalle  henkilölle  mukavammaksi.  Jatkotutkimusta 

laajempaa koehenkilöryhmää käyttäen kannattaa tehdä, jotta saadaan selville tässä 

tutkimuksessa käytetyn tekniikan kyky kuvata luuston kuntoa. Ilman laajempaa 

vertailevaa  tutkimusta  ei  tässä  tutkimuksessa  esitettyä  mittaustekniikkaa  ja 

-järjestelyä voida käyttää luuston kunnon arviointiin.
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LIITTEET

1. MatLab -koodi tulosten analysointiin

%ANALYSIS.M MatLab koodi tulosten analysointiin

clear all; %Nollataan muuttujat

clc; %Tyhennetaann komentoikkuna

data=[ ]; % Luodaan tyhja matriisi "data"

%Luetaan mittausdata. Kasiteltavat mittaustulokset luetaan poistamalla

%kommentit

% 

 data{length(data)+1}=importdata('generator/LadyL1.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/LadyL2.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/LadyR1.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/LadyR2.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/PerttiL1.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/PerttiL2.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/PerttiR1.txt',';');

 data{length(data)+1}=importdata('generator/PerttiR2.txt',';');

names=[];

%  names{length(names)+1}='china';

  names{length(names)+1}='juha';

  names{length(names)+1}='adam';
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names{length(names)+1}='mika';

%  names{length(names)+1}='china';

 names{length(names)+1}='oleg';

names{length(names)+1}='antti';

 names{length(names)+1}='rafu';

 for i=1:length(names)

 name=names{i};

 leg='R'; %Valitaan jalka, R oikea L Vasen

 data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HBstrap.txt'],';');

%Viitataan tiedostonimeen(nimijalkaHBstrap.txt

 data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HBstrap1.txt'],';'); 

 data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HTstrap.txt'],';');%Viitataan 

tiedostonimeen(nimijalkaHTstrap.txt

 data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HTstrap1.txt'],';');

%  leg='L';

%  data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HBstrap.txt'],';');

%  data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HBstrap1.txt'],';');

%  data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HTstrap.txt'],';');

%  data{length(data)

+1}=importdata(['generator/matlabformat2/',name,leg,'HTstrap1.txt'],';');

 end
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datag=importdata('generator/generator.txt',';'); %Tuodaan taristimen 

varahtelyvasteen data

figure 

hold on;

% Selvitetaan mittaustulosten maara parillinen

%vai pariton.(Kayrien piirtamista varten)

if (mod(length(data),2)>0)% Jos jakojaannos >0 ->pariton

 for i=1:(length(data))

 plot(data{i}(:,3)/mean(data{i}(:,3)),'b-')% Jos pariton, tulostataan normeerattu 

jatkuva sininen kayra

 end

else %Muussa tapauksessa arvo on parillinen

 for i=1:(length(data)/2) 

 plot(data{i}(:,3)/mean(data{i}(:,3)),'r-') %Tulostetaan 

normeerattu(arvo/keskiarvo) varahtelyvastekayra punaisella

 end

 for i=(length(data)/2+1):length(data) 

 plot(data{i}(:,3)/mean(data{i}(:,3)),'b-')% Tulostetaan toinen kayra sinisella 

 end

end 

plot(datag(:,3)/mean(datag(:,3)),'k:')% tulostetaan taristimen varahtelyvastekayra

xlim([0,1600])% asetetaan akseleille arvot

ylim([0,10])

%Etsitaan kustakin mittauksesta ominaisia taajuuksia
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for i=1:length(data)

fq{i}=vibrationFreq(data{i}(:,3))% kutsutaan aliohjelma, jolle syatteeksi(data(i) = 

mittauskerta ja (:,3) 3. rivin datat

end

%Muodostetaan lista vahiten "piikkeja" sisaltavan listan mukaan ja

%etsitaan lahinna olevat taajuudet ryhmiksi 

FQ=matchFrequencies(fq)

mu=mean(FQ,2);%lasketaan keskiarvotaajuus taulukon FQ riveille

for i=1:length(mu); 

st(i,1)=std(FQ(i,:));%lasketaan normaalijakauma kullekin riville

end

%Merkitaan piikit ja taajuudet

for i=1:length(mu) 

plot([mu(i),mu(i)],[0 10],'r:');%merkitaan laydetyt taajuudet punaisella 

pisteviivalla

 for j=1:size(FQ,2) %Merkitaan pallolla taajuudet eri mittauskertojen tasmaavat 

taajuudet

     mdata=mean(data{j}(:,3));

     plot(FQ(i,j),data{j}(FQ(i,j),3)/mdata,'ro');

 end

end;

%Toinen kuvaaja

figure 

plot(mu,ones(length(mu),1),'ro');%Tulostetaan pystysuorat viivat taajuuksien 

kohdalle

hold on

x=0:1600;
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for i=1:length(mu) 

%plot([mu(i)-st(i),mu(i),mu(i)+st(i)],[0 1 0],'b-');

plot(x,normpdf(x,mu(i),st(i))/normpdf(mu(i),mu(i),st(i)),'b-');%tulostetaan 

normaalitiheysjakaumat

end;

%Haetaan kayralle massakeskipiste

cm=[];

cmmax=[];

cmax=[];

for i=1:(length(data))

 dd=data{i}(:,3)/mean(data{i}(:,3));

 cmax=[cmax max(data{i}((dd>2),2))];

 [v index]=max(dd);

 cmmax=[cmmax; data{i}(index,2)]; %Etsitaan korkein piikki 

 dd=sum(dd.*(data{i}(:,2)))/sum(dd);

 cm=[cm;dd]; %kayran massakeskipiste

end

pdf=normpdf(0:1600,mean(cm),std(cm)); %tulostetaan normaalijakaumakayra 

massakeskip. ymparille

pdf=pdf/max(pdf)*3; 

plot(0:1600,pdf,'k-');

pdf=normpdf(0:1600,mean(cmmax),std(cmmax)); %tulostetaan korkeimman 

piikin tilast. arvo

pdf=pdf/max(pdf)*3;

plot(0:1600,pdf,'b-');

xlim([0 1600]);

ylim([0,3]);

meancm=round(mean(cm))
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meancmmax=round(mean(cmmax))

%******************* ANALYSIS.M -Tiedosto päättyy
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%VibrationFQ.m  Koodi etsii lokaalit maksimit

% Toiminta on havainnollistettuna työn kohdassa 4.2 Mittaustulosten analysointi

function freq=vibrationFreq(d)

%parametrointi

% maksimin etsintäikkunan leveys

wwidth=10;

%max. Etäisyys, jolta huippuarvoa etsitään  

mwidth=20;

%etsitään ikkunan sijainti, jossa huippu asettuu keskelle

locmax=[];

x=(1:length(d));

for i=(wwidth+1):1:(length(d)-wwidth)

 if ((d(i)>d(i-wwidth)) && (d(i)>d(i+wwidth)))

 locmax=[locmax;i]

 end;

end;

%ryhmitellään jo-löydetyt maksimiarvot jotka löytyvät mwidth -alueelta ja 

%poimitaan korkein arvo ryhmän sisältä

freq=[];

k=0;

maxi=locmax(1);

for i=2:length(locmax)

    if (locmax(i)-locmax(i-1)<mwidth)

        if (d(maxi)<d(locmax(i)))

        maxi=locmax(i);

        end

    else

        freq=[freq; maxi];

        maxi=locmax(i);

    end
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end

if maxi==freq(end)

else

    freq=[freq; maxi];

end

% ***************   VibrationFQ.m *********** Päättyy

%matchFrequencies.m -koodi etsii toisiaan lähinnä vastaavat lokaalit maksimit 

taulukoksi 

% Toiminta on kuvattuna työn kohdassa 4.2 Mittaustulosten analysointi

function FQ=matchFrequencies(fq)

mini=1;

for i=1:length(fq)

    if (length(fq{i})<length(fq{mini}))

        mini=i;

    end

end

k=1:length(fq);

k(mini)=[];

FQ=zeros(length(fq{mini}),length(fq));

FQ(:,mini)=fq{mini};

for i=1:length(k)

    for j=1:length(fq{mini})

    [a b]=min(abs(fq{k(i)}-FQ(j,mini)));

    FQ(j,k(i))=fq{k(i)}(b);
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    end

end
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2. Tutkimussuunnitelman tiivistelmä yliopiston väitöskirjalautakunnalle

TUTKIMUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

 

 

Tutkimus toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston, ja XXX yhteistyönä

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu luuston korrelaatio ihmiskehon luuston 

lujuuden ja  luiden värähtelymekaanisen käyttäytymisen välillä. Tämän havainnon 

ajatellaan  tuovan  mahdollisuuden  tutkia  luuston  kuntoa  mittaamalla  luuston 

värähtelyvaste  siihen  tuotuun  mekaaniseen  herätteeseen(voimaimpulssi).  

Mittaukset  koehenkilön  sääriluusta  suoritetaan  ”in  vivo.”  Mittaustapahtuman 

kesto on alle  viisi  minuuttia.  Koehenkilön sääriluuhun aiheutetaan mekaaninen 

heräte(impulssi)  sähkömagneettisella  täristimellä  ihon  ja  ihonalaisen 

pehmytkudoskerroksen läpi ihoa vahingoittamatta ja luun värähtelyvaste mitataan 

samoin ihon ja ihonalaisten pehmytkudosten läpi ihoa vahingoittamatta kahdella 

kiihtyvyysanturilla,  jotka  kiinitetään  joustavan  pannan  avulla  ihon  päälle. 

Tutkimusprojektissa analysoidaan mitattavan luun ominaisvärähtelytaajuuksia ja 

niiden riippuvuutta koehenkilön iästä, sukupuolesta ja mahdollisesta luun kuntoon 

vaikuttavista sairauksista kuten osteoporoosista. 

 

Koehenkilöt:  Koehenkilöitä  tarvitaan  ensimmäisessä  vaiheessa  n.  50.  Ryhmä 

muodostuu  eri  ikäisistä  henkilöistä,  sisältää  sekä  miehiä  että  naisia  ja 

mahdollisuuksien mukaan myös henkilöitä, joilla on todettu osteoporoosi. Koska 

aiempia mittaustuloksia ei ole käytettävissä tulee koehenkilöitä olla riittävän suuri 

määrä tulosten tilastollisen arvioinnin ja luokittelun perustaksi.   

 

Riskiarvio:  Koehenkilöön  kohdistuva  impulssi  on  hyvin  pienienergiainen  ja 
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aiheuttaa  selvästi  havaittavan  tuntemuksen  iholla,  mutta  ei  kipua.  Mittauksen 

aikana koehenkilöön kohdistuu neljä impulssia mitattavaa raajaa kohti. Impulssin 

mitattu  maksimivoima  on  40  N  ja  impulssin  kesto  0,23  ms.  Mittausantureita 

kuormittaa ihoa vasten n.  4-8 N voima. 70 kg painoisen henkilön sääriluuhun 

kohdistuu normaalin kävelyn aikana yli 700 N voima jokaisella askelella. Kävelyn 

aiheuttama  kuormitus  koehenkilön  sääriluulle  on  moninkertainen  mittauksen 

aiheuttamaan  impulssiin  verrattuna  ja  siten  koehenkilön  riskiä  vahingoittua  

mitttaustapahtumassa  voidaan  pitää  hyvin  alhaisena  mikäli  koehenkilöiden 

edellytetään pystyvän kävelemään itsenäisesti mittaukseen.

 

Mitattaustuloksilla  pyritään  selvittämään  luuston  värähtelyvasteen  korrelaatiota 

eri  henkilöryhmien:  nuoret,  ikäihmiset,  osteoporoottiset  -välillä  ja  toisaalta 

verrata  saatuja  tuloksia  muilla  vallitsevilla  mittaustavoilla(DXA  = 

kaksienergiainen  röntgen,  QUS=kvantitaavinen  ultraäänitutkimus)  saatuihin  

tuloksiin.  Mikäli  luuntiheyden(BMI=Bone  Mass  Index)  ja  värähtelyvasteen 

välillä  vallitsee  hyvä  korrelaatio,  voidaan  saatuja  tuloksia  hyödyntää  nopean, 

vaarattoman  ja  edullisen  luuston  kuntoa  mittaavan  analyysimenetelmän 

kehittämisessä. Edellämainitun lisäksi mittaustuloksia voidaan hyödyntää  luuston 

simulointimallien validoinnissa. 

3. Koehenkilötiedote ja suostumuslomake

                         Lappeenrannan teknillinen yliopisto

LUT Metalli / virtuaalisuunnittelu

Koehenkilötiedote ja suostumuslomake

 

 

Tutkimuksen nimi:

                             Sääriluun värähtelyvasteen mittaus ja analysointi 

77



               1. Tutkijoiden yhteystiedot

Vastuullinen tutkija: 

 

Aki Mikkola, TkT, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, teknillinen 

tiedekunta 

Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

p. +358 40 736 3095

aki.mikkola@lut.fi

 

Muut tutkijat:

 

 

Mika Harjula, Diplomityöntekijä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 

teknillinen tiedekunta 

Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

p. 0400-751088

Mika.Harjula@lut.fi

 

Adam Klodowski, Tutkijakoulutettava, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 

teknillinen tiedekunta 

Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

p. +358 5 6212411

adam.klodowski@lut.fi
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               2. Tutkimuksen taustatiedot

 

Tutkimus on osa laajempaa tutkimussarjaa, jossa tutkitaan liikkumisen 

aiheuttamaa luston kuormittumista ja sen yhteyttä tuki- ja liikuntaelimistön 

terveyteen. Tähän osatutkimukseen liittyvät mittaukset ja mittaustulosten 

analysointi toteutetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa loppuvuonna 

2009 alkuvuonna 2010.

 

               3. Tutkimusaineiston säilyttäminen

 

Tutkimuksen vastuullinen tutkija vastaa tutkimusaineiston turvallisesta 

säilyttämisestä. Koehenkilöitä koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti siten,  

että tiedot tutkimuksesta ja yksittäisistä koehenkilöistä eivät joudu ulkopuolisiin 

käsiin. Tutkimusaineisto tullaan säilyttämään lukitussa työhuoneessa. 

 

               4. Tutkimuksen tavoite ja merkitys

 

Luuhun kohdistuva kuormitus voi olla erisuuruista ja se voi myös kohdistua 

luuhun monella eri tavalla. Aikaisempien tutkimusten avulla tiedetään, että 

voimalajit ja erityisesti iskutyyppinen kuormitus lisäävät luuston lujuutta. Luun 

lujuusominaisuuksilla on tärkeää merkitys mm. ikääntymisen myötä lisääntyvän 

luun murtumariskin vähentämisessä. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään luun värähtelymekaanista käyttäytymistä 

vertailemalla eri-ikäisten, terveiden ihmisten sääriluun värähtelyvastetta 

mekaaniseen herätteeseen. Lisäksi tutkimuksessa mitataan ja analysoidaan sekä 

liikunnallisesti aktiivisen terveen koehenkilöryhmän että osteoporoosia 

sairastavan koehenkilöryhmän sääriluun värähtelyvasteet.

 

Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään luun värähtelymekaanista käyttäytymistä 

eri ryhmien välillä. Osteoporoottisen henkilön luun värähtelyvasteen 

selvittäminen voi tuoda lisätietoa sairauden vaikutuksesta luuston lujuuteen. 
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               5. Menettelyt, joiden kohteeksi tutkittavat joutuvat

 

Koehenkilöinä tutkimuksessa toimivat kaksisataaviisikymmentä vapaaehtoista 20-

80 vuotiasta henkilöä. Ennen mittauksia koehenkilöt täyttävät kyselykaavakkeen, 

jossa kysytään koehenkilöiden liikunnan harrastamisesta ja muista taustatiedoista. 

Tämän perusteella pyritään selvittämään mahdolliset sairaudet ja lääkitykset, jotka 

voivat olla riskitekijöitä mittauksiin osallistumiselle.

 

Ennen mittauksia tutkittaville kerrotaan mittausmenetelmästä ja heille näytetään  

konkreettisesti, kuinka mittaus suoritetaan. Tutkimuksessa koehenkilön sääriluun 

iholle asetetaan joustavalla pannalla kaksi kiihtyvyysanturia. Näihin antureihin 

asetetaan vaikuttamaan 3-6 N esijännitysvoima. Sääriluuhun tuodaan 

elektromagneettisella täristimellä mekaaninen heräte asettamalla täristin sääriluun 

ihon päälle. Tämän jälkeen täristimellä annetaan neljä perättäistä pienienergiaista  

herätettä luuhun. Herätelaitteisto tuottama maksimivoima on 40 N ja herätteen 

kestoaika 20 ms.
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               6. Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville

 

Hyödyt osallistujille:

Koehenkilöt pääsevät tutustumaan biomekaanisiin mittausmenetelmiin. 

Koehenkilöt saavat tietoa oman kehonsa toiminnasta. Halutessaan osallistujat 

saavat tietoja omista tutkimustuloksistaan. Koehenkilöt eivät saa rahallista 

korvausta osallistumisestaan.

 

Tutkimukseen liittyvät riskit ja mahdolliset haitat. 

Mittauksia suoritettaessa sääriluuhun kohdistetaan voima iho ja ihonalaisten 

kerrosten läpi. Mikäli koehenkilön iho on poikkeuksellisen herkkä saattaa anturien 

ja herätelaitteen kohdalla esiintyä hetkellistä, ohimenevää punotusta. Mittauksia 

suorittava henkilöstö osaa ensiavun alkeet sekä elvyttämisen. Lisäksi ennen 

mittauksia pyritään seulomaan pois henkilöt, joilla kyselykaavakkeen avulla 

havaitaan tuki- ja liikuntaelinsairauksia, sydän- ja verisuonitauteja, hermostollisia 

sairauksia tai muita riskitekijöitä.

 

               7. Miten ja mihin tutkimustuloksia aiotaan käyttää

 

Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään tutkijaopiskelija Adam Klodowskin 

väitöskirjatyössä sekä diplomityöntekijä Mika Harjulan diplomityössä. 

Tutkimustuloksia tullaan julkaisemaan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa 

ja esittämään kansainvälisissä kongresseissa. Lisäksi tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää yliopiston opetuksessa.

 

               8 Tutkittavien oikeudet

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on 

tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä mittauksista ja keskeyttää testit ilman, että 

siitä aiheutuu mitään seuraamuksia. Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi 

ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta saatavat tiedot tulevat ainoastaan 

tutkittavan ja tutkijaryhmän käyttöön ja tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa 

siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Tutkittavilla on oikeus saada 
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lisätietoa tutkimuksesta tutkijaryhmän jäseniltä missä vaiheessa tahansa.

 

               9. Tutkittavan suostumus
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Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, tutkittaville 

aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tutkittavien oikeuksiin ja 

vakuutusturvaan. Suostun osallistumaan mittauksiin ja toimenpiteisiin 

annettujen ohjeiden mukaisesti. En osallistu mittauksiin flunssaisena, 

kuumeisena, toipilaana tai muuten huonovointisena. Voin halutessani 

peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä mittauksista missä 

vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksiani saa käyttää tieteelliseen raportointiin 

(esim. julkaisuihin) sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi 

tunnistaa. Näitä suostumuslomakkeita on allekirjoitettu kaksi kappaletta. 

Toinen kappale jää tutkijalle ja toinen tutkittavalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

______________

Päiväys Tutkittavan allekirjoitus

 

 

 

 

__________________________________________________________________

______________

Päiväys Tutkijan allekirjoitus
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4. Väitöskirjalautakunnan lausuma
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