
Jalkaterveys



“The human foot is a 
masterpiece of engineering 

and a work of art”

- Leonardo da Vinci



Ihminen – sitkeä kestävyysjuoksija

Ihminen on evoluution myötä kehittynyt liikkumaan kahdella 
jalalla (vrt. lähisukulaisemme), mikä vapautti kädet ja vähensi 
energiankulutusta → aivojen kehitys

Tehokas kävely – myöhemmin (kestävyys)juoksu

Korostuneet jalkaholvit

Hyvin kehittynyt akillesjänne

Isovarvas on samansuuntainen muiden varpaiden kanssa

Vartalon pystyasentoa tukevien lihasten vahvistuminen

Hartiakaaren liikkeiden irtoaminen pään liikkeistä

Fysiologiset erityispiirteet

→ Kyky juosta pitkiä matkoja on ollut lajimme säilymiselle tärkeää



Kannattelee vartalon 
painoa
Toimii iskunvaimentajana
Pitää yllä tasapainoa
Toimii ponnistusalustana 
→ lihasten energia 
saadaan muutettua 
eteenpäin vieväksi 
liikkeeksi

Jalkaterä



Kehon luista ¼ sijaitsee 
jalkaterissä
26 luuta / jalka
30 niveltä / jalka
Yli 30 lihasta jänteineen ja 
nivelsiteineen / jalka

→ Sopeutuminen erilaisille 
alustoille, tehokas iskunvaimennus 
ja energiataloudellinen 
liikkuminen

Jalkaterä



”Insinööritaidon mestarinäyte ja taideteos”

Isovarpaan ja varpaiden koukistajalihakset ponnistavat 
maasta ja työskentelevät painovoimaa vastaan

Jousen tavoin toimivan jalkaholvin nivelsiteet ja jänteet 
varastoivat ja vapauttavat liike-energiaa joka askeleella 

Pronaatio – supinaatio –sykli joka askeleella → ns. 
”windlass” –mekanismi

Jalkapohjan herkkä hermotus → kävely erilaisilla 
alustoilla

Herkkä asento- ja liikeaisti (proprioseptiikka)

Jalkaterän toiminnot minimoivat polveen ja selkään 
kohdistuvan rasituksen sekä liikkumiseen kuluvan 
energian



Yleisiä jalkaongelmia ja niiden syitä:

ylipronaatio

Yleisin jalkaterien ongelma kehittyneissä maissa 

Normaaliin askellukseen kuuluu sekä pronaatio että 
supinaatio

Ylipronaatiossa nilkkanivel kääntyy liikaa 
sisäänpäin (ja estynyt / vajaa supinaatio)

Ongelmaan liittyy usein lattajalka (pitkittäisen 
holvikaaren madaltuminen)

Lähes aina ns. toiminnallinen ongelma

Jalkaterän rakenteet ovat normaalit, mutta ne eivät 
toimi tarkoituksenmukaisesti



Ylipronaatio



Yleisiä jalkaongelmia ja niiden syitä:

vaivaisenluu (hallux valgus) 

Isovarpaan tyvinivelen virheasento

Isovarvas on kääntynyt sisäänpäin kohti muita 

varpaita

Nivelen hidas sijoiltaanmeno

Perinnöllinen taipumus

Jalkaterän toiminnalliset ongelmat (mm. ylipronaatio)

Liiallinen kuormitus (ylipaino)

Kärjestään ahtaat kengät

Isovarvas vääntyy kohti muita varpaita

Länsimaissa yleinen, jopa lapsilla ja nuorilla 



Vaivaisenluu



Yleisiä jalkaongelmia ja niiden syitä:

plantaarifaskiitti
”Luupiikki”

Jalkapohjan jännekalvon kiinnityskohdan tulehdus

Ylirasitus → kudosvaurio → tulehdus

Pitkäaikainen (krooninen) tulehdustila →
degeneraatiomuutokset kudoksessa

Kipu kantapään alla, tyypillisesti pahimmillaan 

aamulla ja liikkeelle lähtiessä

Kireät pohjelihakset, ylipronaatio, poikkeava rasitus 
(esim. yhtäkkinen runsas seisominen tai uudet 
kengät)



Plantaarifaskiitti



Yleisiä jalkaongelmia ja niiden syitä:

akillestendinopatia

Akillesjänteen kipeytyminen johtuu useimmiten jänteen 
tulehduksesta

Ylirasitus → kudosvaurio → tulehdus

Yhtäkkinen poikkeava rasitus, ylipaino

Pitkäaikainen (krooninen) akillesjänteen tulehdustila →
degeneraatiomuutokset kudoksessa

Tendiniitti → tendinopatia

Akillesjänteen repeämä

Aiheuttaa yhtäkkisen kovan kivun, joka kuitenkin pian 
hellittää (voi olla myös vähäoireinen)

Revenneellä jänteellä ei pysty enää nousemaan varpailleen

Seurausta tendinopatiasta: terve jänne on äärettömän vahva!



Akillestendinopatia



Mikä avuksi?

Ennaltaehkäisy

Lihasten ja muiden kudosten vahvistaminen

Toiminnallisuuden harjoittaminen

→ Jalkineet!

Akuuttien vaivojen hoito HETI

Rasituksen keventäminen, lepo

Kevyt liike

Tulehduskipulääke (jalkaterävaivoissa myös voide yleensä 
toimii)

Kylmähoito

Toistuvien ongelmien syiden etsiminen

Jalkaterapeutti, fysioterapeutti



Tukipohjalliset

Jatkuva virheasento saa jalat väsymään nopeasti 
ja vaikuttaa haitallisesti myös yläpuolella oleviin 
rakenteisiin

Yksilölliset

Jalkaterapeutti, fysioterapeutti

Rasituksen keventäminen ja tasaaminen

Itse ongelmakohdassa, mutta myös muualla

Ei saisi olla pysyvä ratkaisu toiminnallisissa
ongelmissa!



Jalkaterien ongelmat ovat kehittyneissä

maissa hyvin yleisiä…







Paljaat jalat vs. kengät



Katse jalkateriin!

Kengät ovat ”välttämätön paha” – koska niitä 
tarvitaan?

Sääolosuhteilta suojaaminen 

Suojaaminen pistoilta ja iskuilta

Sosiaaliset normit

Tietyt sairaudet

Paljain jaloin kävelyä aina kun mahdollista

Sisällä

Ulkona vaihtelevilla alustoilla



Jalan muotoiset kengät – vai kengän 

muotoiset jalat?

Kenkäostoksilla muistettavaa:

Kengissä on oltava riittävästi tilaa – tutkimusten mukaan suurin osa 
ihmisistä käyttää liian pieniä kenkiä

Kantapää ei saa hölskyä

Jalan muotoinen lesti

Erityisen tärkeä on isovarpaan asento

Varpaiden vapaus → riittävästi tilaa joka puolella

Tasainen ja joustava pohja

Suhtaudu kriittisesti:

Iskunvaimennus

Muotoillut pohjalliset

Kantakorotus



Sopivan kokoinen kenkä

Käyntivara aikuisella 1 – 1,5 cm 
pisimmän varpaan edessä

Pelkän kokonumeron sijaan 
kannattaa verrata omia 
mittojaan kengän sisämittaan

Tunne jalkasi: normaali, leveä vai 
kapea lesti?

Vertaa sisäpohjallista omaan 
jalkaasi

Päkiälle tilaa levitä

Kantapää ei saa hölskyä

Mahdolliset tukipohjalliset mukaan 
ostoksille



Jalan muotoinen lesti

Kiinnitä huomiota erityisesti 
siihen, että isovarvas voi olla 
suorassa

Askeleen voima ohjautuu 
oikeaan suuntaan

Parantaa tasapainoa

Isovarvas suorana → tuki jalan 
holvikaarelle

Mahdollistaa supinaation →
ehkäisee ”ylipronaatiota”

Ehkäisee vaivaisenluun 
syntymistä ja helpottaa sen 
oireita

Riittävästi tilaa varpaille joka 
puolella – ei vain edessä!





Jalan muotoinen lesti



Tasainen ja taipuisa pohja

Kantapää, varpaat ja päkiä kaikki samalla tasolla →
jalkaterän ja koko kehon painopisteen jakautuminen 
oikein

Taipuisa pohja sallii jalkaterän lihasten työskennellä

Ei kantakorotusta → pienempi rasitus polviin

Polviniveltä kuormittavat vähiten matalat, alle yhden sentin 
korot ja paljain jaloin liikkuminen (Tutkimus erikorkuisten 
korkojen ja erilaisten kenkien vaikutusta polven 
kuormitukseen terveillä ja nivelrikkoisilla)

Ohut pohja → tuntoaisti, proprioseptiikka → tasapaino, 
kehonhallinta

Tuntopuutoksia jalkaterissä (esim. diabetes): valitse hieman 
paksumpi – mutta silti taipuisa! – pohja



Lenkkikengän sisäinen elämä…

Kantakorotus

→ Pakottaa ottamaan pidempiä askeleita

→ Korostunut kantaisku: polveen kohdistuva 
rasitus!

→ Lyhentää pohjelihasta: heikompi 
voimantuotto

→ Pohjelihaksen kireys on myös yksi yleinen 
syy monen jalkavaivan takana 
(”ankkakävely” → vaivaisenluu, 
ylipronaatio)

Koska kantakorotus, myös kärkikäynti

→ Varpaat jatkuvasti ojennuksessa, eivät 
pysty työskentelemään 
tarkoituksenmukaisesti

→ Paine päkiälle

Jalkaterän nivelten liike estyy → rasitus polviin 
ja lonkkiin



Kantakorotuksen vaikutus koko kehoon

Niska: pää työntyy eteen → niska-
hartiaseudun jännitys

Alaselkä: lordoosi korostuu → kivut, 
väsymys, syvien vatsalihasten toiminta

Lantio: kallistuu ja työntyy eteenpäin 
→ lonkankoukistajat, lantionpohjan 
lihakset

Polvet: Pidempi askel → voimakkaampi 
isku

Pohkeet: kireys, lihasten pienempi 
voimantuotto

Jalkaterä: paine jalkapöydän luihin

KOKO ”TAKAKETJUN” KIREYS



Lisätietoa

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=tju

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=tju

