
T
IESITKÖ, että kehon luista nel-
jäsosa sijaitsee jalkaterissä? 
Tämä tarkoittaa yhteensä 
52 luuta ja lähes 70 niveltä. 

Lisäksi kummassakin jalkaterässä on 
107 nivelsidettä sekä yli 30 lihasta 
jänteineen. Jalkapohjassa ja varpai-
den päissä on yli 200 000 tuntore-
septoria. Kaikki nämä anatomiset 
rakenteet mahdollistavat energiate-
hokkaan ja tarkoituksenmukaisen 
liikkumisen monenlaisilla alus-
toilla. Ihmisen jalkaterä on evoluu-
tion myötä muokkautunut käsittä-
mättömän hienoksi biomekaaniseksi 
kokonaisuudeksi, jonka toiminta on 
ollut olennaisen tärkeää lajimme säi-
lymisen kannalta. Valitettavasti jal-
katerien merkitystä koko tuki- ja lii-
kuntaelimistöön usein aliarvioidaan 
ja jalkojen hyvinvointiin havahdu-
taan vasta ongelmien ilmetessä.

Jalkaterän rakenteiden 
toiminta
Sen lisäksi, että jalkaterät kannatte-
levat koko kehon painoa, ne toimi-

vat myös iskunvaimentajina, pitävät 
yllä tasapainoa ja toimivat ponnis-
tusalustana, jonka avulla alaraajojen 
lihasten energia saadaan muutettua 
eteenpäin vieväksi liikkeeksi. Ihmi-
sen jalkaterän erityispiirteitä ovat 
korostunut jalkaholvi, kehittynyt 
akillesjänne sekä isovarvas, joka on 
samansuuntainen muiden varpaiden 
kanssa.

Holvirakenteiden tarkoituksena 
on tehdä jalkaterästä joustava, jol-
loin se kykenee sopeutumaan erilai-
sille alustoille ja toimimaan tehok-
kaana iskunvaimentajana. Lisäksi jal-
kaholvin rakenne yhdessä jalkapoh-
jaa peittävän jännekalvon kanssa 
toimii jousen tavoin, varastoiden ja 
vapauttaen liike-energiaa joka aske-
leella (ns.”vintturimekanismi”). Jän-
nekalvo on jalkapohjassa oleva sitkeä 
ja joustava kalvo, joka kiinnittyy kan-
taluuhun ja levittyy viuhkamaisesti 
kiinnittyen toisesta päästään varpai-
den tyveen. Edellä kuvatun vintturi-
mekanismin lisäksi kalvo tukee jal-
kaholvia ja muodostaa jalkapohjaan 

jalkaterän rakenteita (mm. hermoja) 
suojaavan kerroksen. Jalkapohjan 
paksun ihon, ihonalaisen rasvaker-
roksen ja jännekalvon ansiosta jal-
kamme ovatkin varsin hyvin suojatut 
pistoilta ja muilta vaurioilta.

Alaraajojen suurten lihasten 
ohella tärkeimpiä painovoimaa vas-
taan työskenteleviä lihaksia ovat 
varpaiden – erityisesti isovarpaan 
– koukistajat. Nämä lihakset tuot-
tavat sen voiman, joka vie meitä 
eteenpäin. Jalkapohjan tuhansilla 
hermopäätteillä on oma tärkeä tehtä-
vänsä. Ne aistivat alustan rakennetta 
ja maaston muotoja, jolloin keskus-
hermosto kykenee sopeuttamaan 
askelluksen tarkoituksenmukai-
seksi. Tällä on suuri merkitys muun 
muassa tasapainon kannalta.

Kolme yleistä jalkaongelmaa 
ja niiden syitä
Jalkaterän monimutkaisen raken-
teen ja toiminnan vuoksi vaivo-
jen syntymiseen vaikuttavat hyvin 
monet eri syyt. Useimmat ongelmat 

Jalkojen hyvinvointi – perusta 
koko kehon toiminnalle

Jalkaterämme kantavat 
koko kehomme painoa ja 
mahdollistavat liikkumisen 
monenlaisilla alustoilla. Se 
on hämmästyttävää, ottaen 
huomioon kuinka pieni jal-
kojen pinta-ala on. Jalkojen 
terveys vaikuttaa liikunta- 
ja toimintakykyymme sekä 
kaikkiin jalkojen yläpuolella 
oleviin rakenteisiin, joten 
niistä kannattaa pitää hyvää 
huolta.
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olisivat ehkäistävissä ennalta, mutta 
onneksi tilannetta voidaan paran-
taa vielä myöhemminkin. Jalkater-
veyteen panostaminen ja omatoimi-
nen jalkaterien vahvistaminen kan-
nattaa aina.

Kenties yleisin jalkaterien 
ongelma kehittyneissä maissa on jal-
katerän liiallinen pronaatio. Paljain 
jaloin kulkevilla kansoilla tämä vit-
saus on lähes tuntematon, mikä ker-
tonee ongelman taustoista. Normaa-
liin askellukseen kuuluu sekä pro-
naatio että supinaatio, mutta yli-
pronaatiossa nilkkanivel kääntyy 
liikaa sisäänpäin: takaapäin katsot-
taessa nähdään, kuinka kantapää on 
vinossa ja nilkka kallellaan. Hyvin 
usein ongelmaan liittyy myös pitkit-
täisen holvikaaren madaltuminen eli 
lattajalka. Ylipronaatio on lähes aina 
ns. toiminnallinen ongelma: jalkate-
rän rakenteissa sinänsä ei ole vikaa, 
mutta ne eivät toimi tarkoituksen-
mukaisesti. Perinteisesti ylipronaa-
tiota on hoidettu tukipohjallisilla. 
Erityisesti vaikeissa tapauksissa tämä 

onkin perusteltua, koska jatkuva vir-
heasento saa jalat väsymään nopeasti 
ja vaikuttaa haitallisesti myös ylä-
puolella oleviin rakenteisiin. Tuki-
pohjalliset tai ns. pronaatiotuetut 
jalkineet eivät saisi olla pysyvä rat-
kaisu, sillä liiallista pronaatiota voi-
daan korjata vahvistamalla jalkaterän 
heikkoja rakenteita, kiinnittämällä 
huomiota oikeaan askellustekniik-
kaan ja alaraajojen linjauksiin sekä 
huolehtimalla siitä, että pronaation 
vastaliike eli supinaatio onnistuu.
Vaivaisenluu (hallux valgus) on 

toinen erittäin yleinen kiusa. Vaivai-
senluu tarkoittaa isovarpaan tyvini-
velen virheasentoa, jossa isovarvas 
on kääntynyt sisäänpäin kohti muita 
varpaita – käytännössä kyseessä on 
nivelen hidas sijoiltaanmeno. Vai-

vaan on olemassa perinnöllinen tai-
pumus eli ”löysä” tai yliliikkuva iso-
varpaan tyvinivel sekä joillakin myös 
hieman poikkeava ensimmäisen jal-
kapöydän luun asento. Usein vaivai-
senluusta kärsivillä todetaan myös 
jalkaterän toiminnallisia ongelmia, 
erityisesti liiallista pronaatiota. Vai-
vaisenluun kehittymistä edesautta-
vat liiallinen kuormitus (ylipaino) 
sekä kärjestään ahtaat kengät, joissa 
isovarvas ei mahdu olemaan suorana 
vaan vääntyy kohti muita varpaita. 
Tällainen jatkuva vääntö kengissä 
aiheuttaa jalkaterään myös lihas-
epätasapainoa (varpaiden lähentäjä-
lihasten kiristymistä ja loitontajien 
heikkoutta), joka osaltaan ylläpitää 
virheasentoa. Länsimaissa vaivaisen-
luuta ja sen esiasteita tavataan jopa 
lapsilla ja nuorilla. Sen sijaan kult-
tuureissa, joissa kuljetaan paljon pal-
jain jaloin, on vaivaisenluu huomat-
tavasti harvinaisempi.

Plantaarifaskiitti on jalkapohjan 
jännekalvon kiinnityskohdan tuleh-
dus. Se oireilee kipuna kantapään 
alla. Kipu on tyypillisesti pahimmil-
laan aamulla heti sängystä noustessa. 
Tulehdus ei ole mikrobin aiheuttama 
infektio, vaan kudosten rasituksesta 
ja vaurioitumisesta syntynyt reak-
tio. Plantaarifaskiitin taustalla voi 
olla esimerkiksi kireät pohjelihakset, 
ylipronaatio tai poikkeava rasitus, 
kuten yhtäkkinen runsas seisominen 
tai uudet kengät. 

Mitä voin itse tehdä?
Ongelmat on helpointa hoitaa ennal-
taehkäisemällä niitä ja hoitamalla 
akuutit oireet mahdollisimman 
hyvin ja varhaisessa vaiheessa. Taval-
lisuudesta poikkeava rasitus voi hel-
posti kipeyttää jalat. Tällöin on syytä 
välttää tai keventää kipua aiheuttavaa 
rasitusta – mutta ei heittäytyä koko-
naan liikkumattomaksi, sillä kevyt 

"Parasta jalkavoimistelua onkin
 kävellä paljain jaloin aina kun
 se vain on mahdollista."

Kapeakärkiset kengät litistävät varpaita ja edesauttavat vaivaisenluun 
kehittymistä.
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liike yleensä jouduttaa paranemista. 
Turvotus ja kuumotus ovat merkkejä 
rasituksen aikaansaamasta kudos-
vauriosta ja sitä seuranneesta tuleh-
dusreaktiosta. Kylmähoito (kylmä-
pakkaus pyyhkeeseen käärittynä, 15 
minuuttia kerrallaan ja useamman 
kerran vuorokaudessa) ja tulehdus-
kipulääkekuuri nopeuttavat parane-
misprosessia. Tulehduskipulääkkeitä 
on saatavilla myös iholle siveltävinä 
voiteina, ja ne tehoavat varsin hyvin, 
mikäli vaurio ei ole kovin syvällä. 
Muistathan, että tulehduskipulääk-
keet eivät sovi kaikille. Varmista asia 
tarvittaessa apteekista tai omalta lää-
käriltäsi.

Jalkaongelmien ennaltaehkäisyssä 
keskeistä on huolehtia siitä, että jal-
katerän rakenteet ovat riittävän vah-
vat ja pystyvät toimimaan tarkoi-
tuksenmukaisesti. Edellä kuvattu-
jen yleisten ongelmien taustalla on 
lähestulkoon aina osasyynä jalkate-

rien ja alaraajojen lihasepätasapaino: 
osa lihaksista on ”kireitä” ja osa liian 
heikkoja suorittamaan tehtäväänsä. 
Hyvä uutinen on, että lihaksia voi-
daan vahvistaa missä iässä tahansa 
ja saada aikaan huomattavia paran-
nuksia. Nykyihminen on paljon pai-
kallaan ja lisäksi viettää suurimman 
osan liikkeelläoloajastaan kengät 
jalassa, joten ei ole ihme, että lihak-
set laiskistuvat. Parasta jalkavoimis-
telua onkin kävellä paljain jaloin aina 
kun se vain on mahdollista.

Jos ongelmat ovat toistuvia, on 
syytä miettiä, mitä niiden ehkäise-
miseksi olisi tehtävissä. Oireille on 
aina jokin syy. Alaraajoihin erikoistu-
neet fysioterapeutit ja jalkaterapeutit 
osaavat auttaa syiden löytämisessä ja 
hoitamisessa.

Millaiset ovat hyvät 
jalkineet?
Voidaan ajatella, että kengät ovat 
välttämätön paha, joita tarvitaan 

"Tutkimusten
mukaan suurin
osa ihmisistä
käyttää liian 
pieniä kenkiä."

Paljain jaloin kävely vahvistaa jalan 
lihaksia tehokkaasti.

Jalkineeseen tarvitaan käyntivaraa. 
Suurin osa ihmisistä kulkee liian pie-
nissä kengissä.

Irrotettava sisäpohjallinen auttaa 
tarkistamaan, onko kenkä omaan jal-
kaan sopiva.

Hyvä lesti on kengässä olennainen asia. Kenkä ei saa painaa reunimmaisia 
varpaita sisään!
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suojaamaan jalkateriämme (sää)olo-
suhteilta ja joiden käyttöä edelly-
tetään myös sosiaalisten normien 
takia. Kenkien käyttö on perusteltua 
myös joidenkin sairauksien vuoksi. 
Jalkineiden tulisi lähtökohtaisesti 
olla sellaiset, että ne häiritsevät jalan 
luonnollista toimintaa mahdollisim-
man vähän.

Kaikkein tärkeintä on valita oikea 
koko. Askeltaessa jalka liikkuu ja 
leviää kengässä, joten kenkään tar-
vitaan käyntivaraa. Aikuisen ken-
gässä käyntivaraa tulisi olla vähin-
tään 1 cm; talvikengissä enemmän-
kin. Tutkimusten mukaan suurin osa 
ihmisistä käyttää liian pieniä ken-
kiä. Jos kenkä on liian pieni, niin 
pisin varvas, yleensä iso- tai sen vie-
reinen varvas, tökkää jatkuvasti ken-
gän kärkeen. Tämä aiheuttaa varpaan 
tyviniveleen jatkuvia pieniä vauri-
oita, jotka voivat ajan myötä aiheut-
taa nivelrikkoa. Kenkä ei kuiten-
kaan saa olla niin suuri, että se höls-
kyy kantapäästä. Yleinen virhe on 
valita hölskyvästä kengästä pienempi 
koko, mutta parempi vaihtoehto olisi 
kokeilla jotain toista, omalle jalalle 
paremmin sopivaa mallia.

Yhtä tärkeää on valita kengät, joissa 
on jalan muotoinen lesti. Kaikilla var-
pailla täytyy olla tilaa – kenkä ei saa 
painaa reunimmaisia varpaita sisään-
päin! Jollei isovarvas ole suorana, ei 
jalkaterä pysty toimimaan tarkoituk-
senmukaisesti. Muun muassa supi-
naatioliike ja varvastyöntö jäävät 
vajaiksi ja jalkaterä kääntyy helposti 
liiaksi ”auki” (mikä osaltaan liittyy yli-
pronaatioon). Kapeakärkiset kengät 

ovat myös osasyy vaivaisenluun syn-
tyyn. Kiinnitä huomiota kengänpoh-
jaan: onko pohja täysin suora isovar-
paan vierestä? Jos kengässä on irrotet-
tava sisäpohjallinen, voit tarkistaa asian 
myös siitä.

Kengän kolmas tärkeä ominaisuus 
on tasainen ja joustava pohja. Kanta-
korotus tarkoittaa korkeuseroa päkiän 
ja kantapään välillä. Vaikkei kengässä 
olisi korkoa, voi siinä silti olla kantako-
rotusta. Kantakorotus ja korot ohjaa-
vat askellusta pidemmäksi, jolloin kan-
taisku muodostuu turhan voimak-
kaaksi. On todettu, että alle 1 cm:n 
kantakorotus rasittaa polviniveliä kaik-
kein vähiten. Nivelten kannalta on siis 
viisainta säästää korkokengät vain juh-
lia varten. Viime aikoina on myös saatu 
hieman yllättävääkin tutkimustietoa 
kenkien iskunvaimennusominaisuuk-
sista. Paksupohjaiset ja vaimennetut 
kengät eivät olekaan välttämättä hyvä 
asia, sillä ne sammuttavat jalkojen omat 
iskunvaimennusmekanismit. Paksu-
pohjaiset kengät myös estävät jalka-
pohjia aistimasta alustaa, millä on mer-
kitystä tasapainon ja kehonhallinnan 
kannalta. Kun tähän vielä lisätään kan-
takorotuksesta polveen aiheutuva rasi-
tus, herää epäilys, ovatko perinteiset 
paksupohjaiset lenkkikengät sittenkään 
paras valinta.

Diabeetikon on tärkeää huolehtia 
siitä, ettei kengän pohja ole liian ohut, 
vaan suojaa jalkoja pistoilta. Diabee-
tikoilla jalkapohjien tunto on yleensä 
alentunut, mikä altistaa vammoille. 
Haavat ja muut vammat myös para-
nevat hitaammin, joten on parasta 
ehkäistä ne ennalta. Nivelreumaa-
tikko tarvitsee hieman jäykempipoh-
jaiset ja tukevammat kengät varsinkin 
sairauden ollessa tulehdusvaiheessa. 
Samoin jalkaterän alueen, kuten iso-
varpaan tyvinivelen, nivelrikosta kär-
sivälle jäykempipohjaiset kengät ovat 
yleensä parhaat, koska kovin taipui-
silla kengillä kävely voi olla kivuliasta. 
Ns. keinupohjakengät voivat olla hyvä 
valinta, koska ne sallivat askelluksen 
rullata luonnolliseen tapaan. 

Isovarpaan pitää mahtua kengän si-
sään suorana ja käyntivaraa pitää olla.

Kuvassa yksi esimerkki hyvistä   
kengistä.
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Riisu kengät ja sukat. Ota tarvittaessa 
tukea esimerkiksi pöydän reunasta, 
mutta pyri haastamaan tasapainoasi!

1. Ota itsellesi hyvä, luonnollinen sei-
soma-asento. Pidä polvet rentoina. 
Tunnustele asentoasi ja mieti: jääkö 
paino enemmän jommallekummalle 
jalalle? Miltä asento tuntuu jalkapoh-
jissa? Painon tulisi jakaantua tasaisesti 
niin, että kummassakin jalkapohjassa 
on kolme painopistettä: kantapään 
alla sekä päkiän ulko- ja sisäreunalla. 
Pystytkö levittämään varpaat kevyesti 
alustaa vasten? Vie painoa jalalta toi-
selle sekä eteen ja taakse. Havainnoi 
miltä painopisteen muutos tuntuu. 
Asennon ja painopisteen muutoksen 
havainnointi kehittää liike- ja asen-
toaistia ja kehonhallintaa.

2. Keinu päkiöiltä kantapäille. Yritä 
pysähtyä pieneksi hetkeksi kumpaan-

kin ääriasentoon. Pyri pitämään paino 
tasaisesti kummallakin jalalla. Kiinnitä 
huomiota siihen, ettei painopiste kar-
kaa liikkeen aikana jalkaterän sisä- tai 
ulkosyrjälle. Liike parantaa tasapai-
noa, kehonhallintaa ja asento- ja lii-
keaistia sekä vahvistaa pohkeen ja 
säären lihaksia.

3. Venyttele pohjelihaksia ja akilles-
jänteitä viemällä toinen jalka taakse 
ja painamalla sen kantapäätä lattiaa 
kohti. Vaihtoehtoisesti voit asettaa 
toisen jalan päkiän ja varpaat seinää 
vasten. Pohjelihasten ja akillesjäntei-
den kireys on yhteydessä moneen jal-
kavaivaan. 

4. Voit tehdä tämän liikkeen joko 
istuen tai seisten. Keskity yhteen jal-
kaan kerrallaan. Harota varpaitasi niin 
paljon kuin saat. Se voi aluksi tun-
tua hyvin vaikealta! Voit auttaa liikettä 
käsilläsi. Usein myös saman liikkeen 

tekeminen samanaikaisesti sormilla 
auttaa keskushermostoa hahmotta-
maan ja käskyttämään jalkaterän pie-
niä lihaksia. Pidä varpaat hetki haral-
laan ääriasennossa ja palauta, toista 
useampaan kertaan. Liike aktivoi var-
paiden loitontajia, ja tukee jalkaterän 
toiminnallisuutta.

5. Aseta isovarpaiden ympärille jous-
tava nauha (esim. hiuslenkki tai muu 
leveä ja pehmeä kuminauha). Vie jal-
kateriä kauemmas toisistaan, jol-
loin kuminauha vetää isovarpaita 
ulospäin. Samalla voi harottaa var-
paita samoin kuin edellisessä liik-
keessä. Pidä asento muutamia sekun-
teja, palauta ja toista. Liike venyttää 
isovarpaan kireää lähentäjälihasta ja 
auttaa helpottamaan vaivaisenluun 
aiheut tamia oireita.

Jalkojen
toiminnallisuutta
parantava jumppa
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