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JOHDANTO 

 

Eletty elämä jättää jälkensä ihmisen kehoon. Tapa, jolla fyysisesti rasitamme itseämme, 

heijastuu myös luustoomme, joka jää kertomaan tarinaansa vielä kuoleman jälkeen. 

Luusto mukautuu siihen kohdistuvaan rasitukseen muuttamalla muotoaan ja tiheyttään. 

Kääntäen voidaan siis sanoa, että luustossa olevat muutokset voivat paljastaa sen, 

millaista rasitusta luusto on kokenut ihmisen eläessä. Fyysinen rasitus kohdentuu luihin 

lihasten kautta. Rasituksen lisäksi luustoon vaikuttavat kuitenkin myös muut seikat, 

kuten ikä, lihasten vipuvarret, kehon koko ja sukupuoli, jotka on otettava huomioon 

fyysisen aktiviteetin rekonstruktoita tehtäessä. Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, onko 

rintakehän muoto olkanivelen yli työskentelevien lihasten vipuvartena yksi näistä 

luustoon vaikuttavista tekijöistä, jotka on otettava huomioon, kun tulkitaan fyysistä 

aktiviteettia olkaluusta. 

Lihasten vipuvarsien, tässä tapauksessa rintakehän muodon, vaikutus  olkaluun 

poikkileikkauksen muotoon lihasten kiinnittymiskohdissa tulee luun toiminnallisen 

mukautumisen kautta. Fyysisen aktiviteetin rekonstruktioiden luotettavuutta ajatellen on 

oleellista selvittää, miten luustomorfologia ja -mittasuhteet, etenkin rintakehän muoto, 

vaikuttavat olkaluun poikkileikkauksen muotoon, eli onko rintakehän muodon 

vaikutukset otettava huomioon, jos poikkileikkauksen perusteella halutaan selvittää 

aktiviteetin laatua.  Mikäli rintakehän muoto vaikuttaa olkaluun poikkileikkauksen 

muotoon, se voi myös auttaa selittämään eroja nykyihmisen ja neandertaalin ihmisen 

poikkileikkaukseltaan erilaisten olkaluiden välillä. Syvä rintakehä on neandertaalin 

ihmiselle tunnusomainen piirre ja se voi olla yhteydessä neandertaalien pyöreämpään 

olkaluun poikkileikkauksen muotoon nykyihmiseen verrattuna.
1
 

Luun poikkileikkauksen muodon perusteella tehtävät aktiviteetin rekonstruktiot 

perustuvat luukudoksen toiminnalliseen mukautumiseen, jolla tarkoitetaan luukudoksen 

                                                 
1
 Neandertaalin ihmisen olkaluun poikkileikkaus on syvempi antero-posteriorisessa suunnassa, kuin 

mediaalis-lateraalisessa suunnassa päinvastoin kuin nykyihmisellä. Shaw & Stock 2009 -artikkelin 

mukaan (s. 161) Churchill et al. 1996. Kyseistä artikkelia ei ollut mahdollista saada aineistoksi tähän 

tutkimukseen. 
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kykyä mukautua siihen kohdistuvaan paineeseen muuttamalla muotoaan ja tiheyttään 

paineen kestämiseksi. Elävänä kudoksena luu on jatkuvan muutoksen alaisena ja sen 

kestävyyteen vaikuttavat luukudoksen määrä ja ominaisuudet, kuten koko, muoto, 

kuoriluun paksuus ja sen jakaantuminen luuelementissä, jotka vaihtelevat ihmisen elin-

iän aikana.
2
 Modellaatio- ja Haversian remodellaatio-mekanismien avulla mukautuva 

luukudos pysyy kevyenä mutta kestävänä, jolloin se ei kuormita liikaa kehon 

aineenvaihduntajärjestelmiä mutta ei myöskään hajoa kuormituksena alla. Koska 

toiminnallisessa mukautumisessa muuttuvat sekä luun määrä että sen muoto, koko luusto 

heijastaa sen tehtäviä ja sille asetettuja mekaanisia vaatimuksia. Toiminnallinen 

mukautuminen siis mahdollistaa sen, että luustosta voidaan tutkia sen mekaanisen 

kuormituksen historiaa. 

Luiden poikkileikkausten tutkiminen ja muinaisen ihmisen käyttäytymisen tulkitseminen 

niistä ovat saaneet suurta huomiota ja kiinnostusta tämän hetken fyysisen antropologian 

ja osteologian tutkimuksessa. Rintakehän muodon vaikutusta yksittäisten lihasten 

kiinnittymiskohtien suuntautumiseen olkaluussa ja sitä kautta olkaluun 

poikkileikkauksen muotoon ei kuitenkaan tähän asti ole suoraan tutkittu. Tämä on myös 

ensimmäinen tutkimus, jossa selvitetään yksittäisten lihasten vedon vaikutusta 

poikkileikkauksen kokonaismuotoon. Uusi tutkimustapa voi antaa sellaista olennaista 

tietoa aktiviteetin tutkimukselle, jollaista ei ole aikaisemmin pystytty saamaan aikaan. 

Tutkimuksen terminologiaa on koottu liitteeseen 1.  

                                                 
2
 Frost 1997, 183. 
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2. TUTKIMUSHISTORIA  

2.1. Luun mukautumisen teoria  
 

2.1.1 Yleinen luun mukautumisen teoria 

Ajatus siitä, että mekaaninen rasitus vaikuttaa luun muotoon löytyy jo Galileon 

kirjoituksista vuodelta 1638,
3
 mutta termiä luun toiminnallinen mukautuminen käytti 

ensimmäisen kerran eläintieteilijä Wilhelm Roux vuonna 1881 julkaistussa 

tutkimuksessaan Der züchtende Kampf der Teile, oder die “Teilauslee” im Organismus. 

Christopher Ruffin mukaan
4
 Roux’lla oli kaksi tärkeää periaatetta, jotka pätevät vielä 

nykyäänkin. Roux’n ensimmäisen periaateen mukaan organismilla on kyky muokata 

rakennettaan vastaamaan paremmin uusia elinolosuhteitaan. Toisen periaatteen mukaan 

luusolut kykenevät reagoimaan paikalliseen mekaaniseen rasitukseen.
5
  

Roux’n aikalainen saksalainen anatomisti Julius Wolff on antanut nimensä yhdelle  

kuuluisimmista periaatteista, joita luun toiminnallisen mukautumisen historiassa on 

ollut, niin sanotulle Wolffin laille. Wolff julkaisi vuonna 1892 tutkimuksen, jossa hän 

muotoili matemaattisen lain sille, miten luun rakenne muuttuu kuormituksen alla. 

Nykyään tämä matemaattinen laki on todistettu virheelliseksi ja hylätty.
6
 Wolffin lain 

perusperiaatteen merkitys luun toiminnallisen mukautumisen tutkimukselle on kuitenkin 

ollut kiistämätön. Termiä Wolffin laki on myöhemmin käytetty tarkoittamaan tarkan 

matemaattisen lain sijasta luun toiminnallista mukautumista yleisesti, mistä on seurannut 

lukuisia sekaannuksia. Pearson ja Lieberman (2004) sekä Ruff et al. (2006) suosittelevat 

termistä Wolffin laki luopumista ja termin ”luun toiminnallinen mukautuminen” 

käyttämistä matemaattista lakia yleisemmästä muodosta.
7
 

 

 

                                                 
3
 Martin 2007, 49. 

4
 Ruff et al. 2006, 485. Roux’n alkuperäisteosta ei ollut mahdollista saada lähteeksi tähän tutkimukseen. 

5
 Pearson & Lieberman 2004, 64-65; Ruff et al. 2006, 485. 

6
 Bertram & Swartz 1991; Lovejoy et al. 2003; Pearson & Lieberman 2004, 65.  

7
 Pearson & Lieberman 2004, 65; Ruff et al. 2006. 
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Luun mukautumisen kannalta toisen oleellisen perusperiaatteen on esittänyt Harold 

Frost. Hän esitti ensimmäisenä ajatuksen, jonka mukaan on olemassa minimiraja luussa 

tapahtuvan venymän
8
 määrälle, joka sen pitää ylittää, jotta luun muokkautuminen 

käynnistyy. Hän on kehittänyt ajatukseen perustuvan mekanostaattiteorian, joka pyrkii 

selittämään, miten luu reagoi siihen kohdistuvaan paineeseen ja milloin remodellaatio 

luussa käynnistyy. Teorian mukaan luulla on tietyt mekanostaatin raja-arvot, jonka 

ylittävä tai alittava venymä käynnistää remodellaation poistamaan tai lisäämään luuta, 

jotta venymä korjautuu takaisin raja-arvojen sisäpuolelle. Frostin mukaan luun rakenne 

määrittelee sen, kuinka suureksi ulkoisen voiman aiheuttama sisäinen jännitys ja venymä 

kasvavat tietyssä luukudoksen osassa. Kohdan venymän määrittää luun kimmokerroin, 

josta käytetään myös termiä Youngin moduuli. Kimmokerroin on fysiikan käsite, joka 

kuvaa kappaleen kykyä pysyä elastisena kuormituksen alla.
9
 Luuston kimmokerroin on 

riippuvainen pääasiassa mineraalien määrästä luukudoksessa.
10

 Jos luun venymä on liian 

suuri verrattuna luun kimmokertoimeen, luuhun syntyy mikrovaurioita. Venymää 

verrataan mekanostaatin raja-arvoon, jos ne eivät vastaa toisiaan, tapahtuu 

remodellaatiota korjaamaan venymä raja-arvojen sisäpuolelle. Remodellaatio tapahtuu 

osteosyyttien avulla ja korjaa mikrovaurioita liian korkeassa venymässä ja poistaa luuta 

liian vähäisessä venymässä, jotta tarpeen ylittävän luun määrä ei kuormita tarpeettomasti 

aineenvaihduntaa. Remodellaatio, paitsi korjaa mikrovaurioita, myös muuttaa luun 

tiheyttä, jolloin kimmokerroin muuttuu. Tämän tarkoitus on saattaa venymä raja-arvojen 

                                                 
8
 Kaksi luun mekaanisen kuormituksen kannalta merkittävää termiä ovat jännitys (stress) ja venymä 

(strain). Kun luuta kuormitetaan, se vastustaa kuormitusta sisäisellä voimalla, josta käytetään termiä 

jännitys. Jännitys levittäytyy koko poikkileikkauksen alueelle ja sen määrää ilmaistaan newtoneina 

neliömetrillä (N/m2). Jännitys on aina yhtä voimakas kuin ulkoinen voima, jolla luuta kuormitetaan mutta 

päinvastaisen suuntainen. Kun luuta kuormitetaan, siinä tapahtuu muodonmuutosta, jota kutsutaan 

venymäksi. Venymä ilmaisee muutoksesta luun ulottuvuudessa eikä sillä ole varsinaista suuntaa. Se 

ilmaistaan prosentteina  ja lasketaan jakamalla muuttuneen luun pituuden ja muutosta edeltäneen luun 

pituuden erotus muutosta edeltäneellä pituudella. Einhorn 1996, 25-26; Jiang et al. 1999, 424. 
9
 Kun luuta kuormitetaan, sen mekaanisia ominaisuuksia voidaan tarkastella jännitys-venymäkäyrästä, 

jossa jännitys on merkitty y-akselille ja venymä x-akselille. Ensin käyrä on lineaarinen, ja tätä käyrän osaa 

kutsutaan elastiseksi alueeksi. Kun jännitys voimistuu, käyrä muuttuu ei-lineaariseksi, ja aluetta kutsutaan 

plastiseksi alueeksi. Plastinen alue päättyy pisteeseen, jossa luu murtuu. Käyrän kohdassa, jossa elastinen 

alue muuttuu plastiseksi alueeksi, on myötöpiste (yield point), jonka jälkeen luuhun kohdistuva voima saa 

sen muuttumaan pysyvästi. Elastisella alueella luu muuttuu vain silloin, kun siihen kohdistuu painetta, ja 

palautuu alkuperäiseen muotoonsa, kun paine poistuu. Kimmokerroin lasketaan elastiselta alueelta, jossa 

jännitys ja venymä ovat matalilla tasoilla, ja jossa jännityksen ja venymän suhde on lineaarinen. Einhorn 

1996, 27-29. 
10

 Currey 1988; Jiang et al. 1999, 425. 
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sisäpuolelle, jotta tasapaino luussa palautuu.
11

 Mekanostaatin raja-arvot eivät ole vakiot 

vaan riippuvat paikasta luustossa, iästä, perimästä ja hormonaalisista muutoksista. 

Lääkitys voi myös vaikuttaa raja-arvoihin.
12

 Lisäksi venymän ominaisuuksilla (suuruus, 

kesto, tiheys, menneisyys, jakautuneisuus ja tyyppi
13

) on vaikutusta luun 

mukautumiseen kuormituksessa.
14

  

Vaikka mekanostaattiteorialla on sitä tukevia todisteita, ei mekanostaatin solutason 

mekanismia vielä ole löydetty, eikä mekanostaatin raja-arvoa vielä täysin ymmärretä.
15

 

Mekanostaattiteoriaa on myös kritisoitu siitä että se ei pysty selittämään, miksi 

modellaation ja remodellaation vasteet kuormitukseen vaihtelevat iän mukana.
16

 

Mekanostaattiteoria on kuitenkin oleellinen selitysmalli luun toiminnallisen 

mukautumisen tutkimuksessa ja tärkein luun mukautumista selittävä kokonaisteoria. 

Mekanostaattiteoria kuvaa hyvin sitä jatkuvaa prosessia, jolla luusto mukautuu 

rasitukseen ja sitä kuinka monimutkaisesta prosessista on kysymys.  

Mekaaninen rasitus kohdistuu luuhun lihasten toiminnan kautta.
17

 Lihas kiinnittyy 

luuhun, joka vahvistuu lihaksen vedon aiheuttamaa painetta vastaan. Olkaluun päähän 

kiinnittyvät lihakset kiinnittyvät luuhun jänteen välityksellä. Lihaksen jänne kiinnittyy 

luussa yleensä jonkinlaiseen kohonneeseen rakenteeseen, kuten pieneen ulokkeeseen tai 

harjanteeseen, jonka se on vedollaan saanut aikaan.
18

 Jänteen ja luun välissä on 

kiinnityskohta, joka ankkuroi jänteen paikalleen luuhun. Olkaluun varteen kiinnittyvät 

lihakset ovat tyypiltään syisiä (fibrous) eli lihas kiinnittyy luuhun suoraan tai luukalvon 

kautta. Olkaluun päähän kiinnittyvät lihakset sen sijaan ovat tyypiltään syyrustoisia 

(fibrocartilaginous) ja niissä on kolme erilaista kudosvaihetta siirtymässä lihaksesta 

luuhun.
19

 Luukalvon rakenteella ja sen mekaanisilla ominaisuuksilla onkin suuri 

                                                 
11

 Frost muotoilee mekanostaattiteoriansa artikkeleissaan Frost 1986, Frost 1987, Frost 1990, Frost 1996 ja 

Frost 2000. Lähteinä Frost 1987; Frost 1990; Frost 1996, 139-144; Pearson & Lieberman 2004, 77. Frost 

1986 -artikkelia ei ollut mahdollista saada mukaan tähän tutkimukseen. 
12

 Turner 1998, 404; Hsieh et al. 2001. 
13

 Venymän tyypillä tarkoitetaan sitä, onko paine puristavaa voimaa, venyttävää voimaa vai leikkaavaa 

voimaa. 
14

 Turner 1998, 404. 
15

 Turner 1998, 405; Martin 2007, 52. 
16

 Pearson & Lieberman 2004, 78. 
17

 Burr 1997, 1547. 
18

 Benjamin et al. 1986, 97. Näin myös Hirschberg 2005, 31. 
19

 Benjamin et al. 1986; Benjamin et al. 2002. 
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vaikutus jännityksen voimakkuuteen luussa.
20

 Lihaksen supistuessa se aiheuttaa rasitusta 

kiinnityskohtaansa ja suuntaa rasitusvasteena syntyvät pienet ulokkeet ja harjanteet, eli 

luun remodellaation, pääasiallisen vedon suuntaan. Koko poikkileikkauksen muoto alkaa 

muuttua, kun lihaksen veto vaikuttaa lihaksen kiinnittymiskohtaan.
21

 Pienen lapsen 

olkaluun poikkileikkaus on muodoltaan pyöreä, koska siihen ei ole vielä kohdistunut 

mekaanista rasitusta sen muotoa muuttamaan.
22

 Luun poikkileikkauksen muoto on siis 

yksilön rasitushistorian tulosta. 

 

2.1.2. Luun geometristen ominaisuuksien laskemisen teoria 

1970-luvulla pitkien luiden varsien tutkimukseen omaksuttiin fysiikassa käytössä ollut 

Eulerin-Bernoullin palkkimalli
23

. Palkkimallilla kuvataan erilaisten voimien vaikutusta 

sylinterinmuotoiseen palkkiin. Palkkimallissa pitkä luu käsitetään onttona suorana 

putkena, johon kohdistuu erisuuntaisia voimia. Endo ja Kimura (1970), Kimura (1974), 

Lovejoy et al. (1976), Pauwels (1980), Lovejoy ja Trinkaus (1980) ja Ruff ja Hayes 

(1983) olivat ensimmäisten tutkimusten joukossa, jotka hyödynsivät palkkimalliteoriaa 

pitkien luiden geometristen ominaisuuksien tutkimuksessa.
24

   

Tutkimusten määrä on lisääntynyt jatkuvan teknologian ja erityisesti poikkileikkausten 

lääketieteellisen kuvantamisen kehityksen myötä.  Tietokoneohjelmien kehityksen 

myötä luuhun kohdistuvan rasituksen, esimerkiksi erilaisten taivutus- ja 

kiertojäykkyysmomenttien laskeminen helpottui ja tarkentui merkittävästi.
25

 

Palkkimallin tärkein anti luiden tutkimiselle on juuri poikkileikkauksen geometristen 

ominaisuuksien laskettavuus.  

Palkkimalliteoriaa hyödyntävien tutkimusten määrä on lisääntynyt jatkuvan teknologian 

ja erityisesti poikkileikkausten lääketieteellisen kuvantamisen kehityksen myötä, 

mahdollistaen luun kuorikerroksen mutta myös luun sisärakenteen hyödyntämisen luun 

                                                 
20

 Teng & Herring 1998, 71-80; Popowics et al. 2002, 733, 739-740. Näin myös Hirschberg 2005, 32. 
21

 Ruff 2003; Ruff 2005, 202-210, Hirschberg 2005, 218-219. 
22

 Trinkaus et al. 1994, 14. 
23

 Teoriasta käytetään myös nimityksiä sädeteoria, classical beam theory ja engineer’s beam theory. 
24

 Pearson & Lieberman 2004, 82. 
25

 Pearson & Lieberman 2004, 82. 
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geometrisia ominaisuuksia tarkasteltaessa. Palkkimallin avulla on mahdollista 

esimerkiksi laskea luun rasituslujuus, joka on kehittynyt vasteena erilaisille luihin 

kohdistuville voimille. Palkkimalliteorian mukaan putkiluun taivutus- ja kiertokestävyys 

on sitä parempi, mitä kauempana luun pinta on luun keskellä kulkevasta 

neutraaliakselista.
26

 Palkkimalli onkin mahdollistanut pitkien luiden poikkileikkausten 

mekaanisen rasituslujuuden tutkimuksen ja sitä kautta rasitushistorian tutkimuksen eli 

elinaikaisen fyysisen aktiviteetin tutkimuksen.  

 

2.2 . Empiiriset tutkimukset  
 

2.2.1. Yleiset soveltuvuustutkimukset huippu-urheilijoilla 

Mekaanisen rasituksen vaikutusta yläraajan luustoon on empiirisesti tutkittu erityisesti 

huippu-urheilijoilla, mikä johtuu luuston adaptaation niin sanotusta ”lazy zone”-

ominaisuudesta. Termiä ”lazy zone” käytetään kuvaamaan sellaista jännityksen ja 

venymän voimakkuuden aluetta, jolla jännitys ei ole riittävä saamaan aikaan uuden luun 

kerrostamista tai vanhan vähentämistä, tai muutos on hyvin vähäistä. ”Lazy zone”-

alueella rasitus on siis mekanostaatin raja-arvojen sisäpuolella. Kun jännitys ylittää ”lazy 

zone”-alueen rajat
27

, se saa aikaan nopean reaktion luussa. Ihmisen tavallisesta 

päivittäisestä luuston kuormituksesta suurin osa kuuluu tälle ”lazy zone”-alueelle, ja 

luusto muuttuu vain sellaisen rasituksen seurauksena, joka on sille poikkeavaa. Tästä 

syystä tavallisilla ihmisillä, jotka eivät rasita kehoaan kuten huippu-urheilijat, luuston 

muodon tai määrän johtaminen tiettyyn toimintaan voi olla haastavaa.
28

 Huippu-

urheilijoilla mekaanisen rasituksen vaikutukset näkyvät siis selkeämmin kuin tavallisesti 

kehoaan rasittavilla ihmisillä. Tämä teoria on myös kritiikki aktiviteettiteorioita vastaan: 

jos luusto mukautuu vain poikkeavaan rasitukseen, voiko se tällöin kuvastaa normaalia 

päivittäistä rasitusta. 

                                                 
26

 Pearsonin ja Liebermanin mukaan Wainright et al. 1976. Kirjaa ei ollut mahdollista saada mukaan tähän 

tutkimukseen. Currey 2001, 207-208; Pearson & Lieberman 2004, 73, 77.   
27

 “Lazy zone”-alueen arvioidaan olevan noin 30-70 MPa/päivä. 
28

 Carter et al. 1996, 6S; Marcus 1996, 1143; Pearson & Lieberman 2004, 77. 
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Mekaanisen rasituksen vaikutuksia olkaluuhun on selvitetty huippu-urheilijoilla lajeissa, 

joissa rasitus jakautuu tasaisesti molemmille käsille, kuten uinnissa
29

 ja lajeissa, joissa 

dominoivaan käteen kohdistuu enemmän rasitusta kuin ei-dominoivaan, kuten 

baseballissa, tenniksessä tai kriketissä
30

. Uimareilla olkaluun varren poikkileikkaus on 

pyöreä, koska rasitus tulee tasaisesti joka suunnalta.
31

 Sellaisia lajeja pelaavilla, joissa 

dominoivaan käteen tulee huomattavasti enemmän rasitusta, ovat dominoivan käden 

luun massa ja muoto sopeutuneet suurempaan rasitukseen.
32

 Esimerkiksi Warden at al. 

(2009) tutkivat heittämisen vaikutuksia olkaluun rakenteeseen baseball-pelaajilla. 

Heittävillä pelaajilla luun mukautuminen keskittyi olkaluuhun ja dominoivan käden 

olkavarren puoliväliin, jossa luun massa lisääntyi ja kestävyys ja rakenne paranivat 

kestämään rasitusta. Dominoiva käsi muokkautui erityisesti kestämään kiertorasitusta, 

koska aiheutuva kuormitus oli sen tyyppistä. Heittäjillä dominoivan ja ei-dominoivan 

käden ero oli rakenteen ja massan osalta suurempi kuin kontrolliryhmällä. 

Soveltuvuustutkimuksissa on havaittu, että luuston muokkautumiseen vaikuttavat 

mekaanisen rasituksen määrä, intensiteetti ja laatu.
33

  

 

2.2.2. Poikkileikkaukset fyysisen aktiviteetin rekonstruktioissa 

Liikkuminen on kaikille ihmisille yhteinen piirre ja ihmisen tavallisin ja toistuvin 

lihasten rasitustapa, minkä vuoksi fyysisen aktiviteetin rekonstruoiminen 

poikkileikkauksesta on keskittynyt pääasiassa paikasta toiseen liikkumisen tutkimiseen 

ansaintatapojen tutkimuksen sijaan.
34

 Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että maalla 

jalkaisin liikkumisen määrä vaikuttaa reisiluun varren poikkileikkauksen muotoon.
35

 

Samaa ajatusta ihmisen liikkumismuodon pääasiallisesta rasituksesta on sovellettu 

olkaluuhun, josta liikkumisen rasitusta on tutkittu soutamista liikkumisen muotona 

                                                 
29

 Katso esimerkiksi Shaw & Stock 2009. 
30

 Katso esimerkiksi Kannus et al. 1995; Haapasalo et al. 1996; Haapasalo et al. 2000; Kontulainen et al. 

2002; Warden et al. 2009; Shaw & Stock 2009. 
31

 Shaw & Stock 2009. 
32

 Katso esimerkiksi Kannus et al. 1995; Haapasalo et al. 1996; Haapasalo et al. 2000; Kontulainen et al. 

2002; Warden et al. 2009; Shaw & Stock 2009. 
33

 Lanyon & Rubin 1984; Turner 1998, 399. 
34

 Stock 2006, 1. 
35

 Ruff 1987; Ruff 1994(b); Ruff 1999; Ruff 2000(a); Stock & Pfeiffer 2001; Holt 2003; Stock & Pfeiffer 

2004; Stock 2006; Wescott 2008. 
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käyttävillä yhteisöillä. Erityisesti on tutkittu valtameressä ja joessa soutamisen 

vaikutuksia olkaluun poikkileikkauksen muotoon.
36

  

Olkaluun poikkileikkauksen geometrisista ominaisuuksista on tutkittu myös 

liikkumisesta riippumattoman tavanomaisen toiminnan ilmenemistä. Ansaintatapojen 

aiheuttamat rasitukset ja erityisesti muutokset olkaluun rasituksessa yhteisön siirtyessä 

ansaintatavasta toiseen ovat olleet muutamien tutkimusten kohteina.
37

 Tutkimuksia on 

tehty myös esimerkiksi vertailemalla poikkileikkauksen ominaisuuksia erilaista työtä 

tehneiden ihmisten, kuten  maallikkomiesten ja luostarissa eläneiden munkkien välillä
38

 

ja erilaisia taisteluaseita käyttäneiden miesten taistelutapojen vaikutuksista luustoon
39

. 

Työn intensiteetin vaikutuksia poikkileikkauksen ominaisuuksiin on tutkittu myös 

suomalaisella luustoaineistolla.
40

 Yhdessäkään näistä tutkimuksista ei kuitenkaan ole 

tutkittu yksittäisten lihasten osuutta poikkileikkauksen muotoon. 

 

2.3. Luun poikkileikkauksen muotoon vaikuttavat mekaanisesta rasituksesta 

riippumattomat seikat  
 

Mekaanisen rasituksen poikkileikkauksessa aiheuttaman muutoksen havaitsemiseksi on 

voitava erottaa muut poikkileikkaukseen vaikuttavat tekijät. Muista tekijöistä 

tärkeimmät ovat kehon koon, iän, sukupuolen ja lihasten vipuvarsien vaikutukset.
41

 

Myös yksilön terveydentilalla, etenkin luuhun ja luulihas-liittymiin vaikuttavilla 

sairauksilla sekä perimällä, on vaikutusta poikkileikkauksen muotoon. Terveydentila 

huomioitiin tässä tutkimuksessa siten, että tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin olkaluut, 

joissa oli havaittavissa patologisia muutoksia kuoriluussa. Perimän vaikutuksia ei voitu 

käsitellä tässä tutkimuksessa. On tärkeää kuitenkin ymmärtää, että perimä määrittää 

luuston perusrakenteen ”minimivaatimukset”. Perimä vastaa kehon koosta ja monista 

                                                 
36

 Stock & Pfeiffer 2001; Weiss 2003. 
37

 Katso esimerkiksi Bridges et al. 2000 ja Wescott & Cunningham 2006. 
38

 Mays 1999. 
39

 Rhodes ja Knüsel 2005. 
40

 Niinimäki 2011. 
41

 Kehon koko: Ruff 1984; Ruff et al. 1993; Ruff 2000(b); Niinimäki 2011. Ikä: Ruff 1981; Ruff & Hayes 

1982; Bouxsein et al. 1994; Ruff et al. 1994; Feik et al. 1997; Kontulainen et al. 2002; Ruff 2003; 

Niinimäki 2011. Sukupuoli: Ruff 1987; Feik et al. 1996; Mays 1999. Vipuvarret: Ruff 2003; Ruff 2005. 
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piirteistä sen morfologiassa. Lisäksi perimä voi vaikuttaa luun kykyyn ja tapaan vastata 

kuormitukseen.
42

 

 

2.3.1.  Paino 

Reisiluussa, joka on painoa kannatteleva elementti, poikkileikkauksen mekaanista 

ympäristöä määrittelevät vipuvarren pituus ja kehon paino. Kehon paino vaikuttaa myös 

yläraajan poikkileikkauksen mekaaniseen ympäristöön yhdessä vipuvarren kanssa. 

Olkaluun kestävyys on kuitenkin vähemmän riippuvainen ruumiin massasta, koska sillä 

ei ole painoa kannattelevaa tehtävää.
43 

Olkaluun tehtävät ovat hyvin erilaiset kuin 

reisiluun ja rasitus tulee pääasiassa lihasten kautta.
44 

Anatomisena analogina reisiluulle, 

olkaluukin todennäköisesti heijastelee ruumiin yleistä kokoa.
45 

Yläraajassa myös 

lihasten koolla on katsottu olevan vaikutusta olkaluun kestävyyteen, etenkin miehillä.
46

 

Kehon paino aiheuttaa perusrasituksen luun muokkautumiselle, ja vaikuttaa 

poikkileikkauksen muotoon määrittämällä omalta osaltaan rasituksen voimakkuutta. 

 

2.3.2. Ikä 

Poikkileikkauksen muoto vaihtelee merkittävästi eri ikäkausina, ja yksilön ikä vaikuttaa 

olkaluun varren kuoriluun modellaatioon ja remodellaatioon. Varhaisessa murrosiässä 

putkiluun varsi kasvaa luukalvon pinnalla kasvattaen poikkileikkauksen läpimittaa. 

Samalla sisäkalvon pinnalla tapahtuu resorptiota, jossa osteoklastit tuhoavat luuta ja 

pitävät luuseinämän sopivan paksuisena rasituksen määrään nähden. Kasvuiässä 

kuoriluu on suhteellisen ohutta verrattuna aikuiseen. Kasvupyrähdyksen aikaan 

sisäkalvon pinnalla tapahtuva resorptio vaihtuu depositioon, eli luuta alkaa muodostua 

myös sisäkalvon pinnalle. Tällöin luuta muodostuu yhtä aikaa sekä luukalvon pinnalla 

että sisäkalvon pinnalla. Kasvuvaiheen jälkeen luukalvon pinnan depositio hiipuu ja 

                                                 
42

 Lanyon 1984, S56; Lanyon 1996, 38S. 
43

 Ruff 2000(b), 285, 288. 
44

 Ruff 2000(b); Ruff 2003; Ruff 2005; Stock & Shaw 2007. 
45

 Ruff 2000(b), 285, 288. 
46

 Schönau et al. 1996, 64-65; Schönau 1998, 29-30; Schoenau et al. 2000, 1096-1098; Ruff 2003, 325. 
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sisäkalvon depositio vaihtuu jälleen resorptioon, joka jatkuu koko aikuisiän.
47

 

Sisäkalvon pinnan resorptiolla luun poikkileikkauksen muoto mukautuu yleisen 

rasituksen suuntaan.
48

  

Nuorilla yksilöillä voimakas mekaaninen rasitus kiihdyttää normaaliin kasvuun 

kuuluvaa modellaatioprosessia.
49

 Joutuessaan voimakkaaseen rasitukseen luun vaste on 

kasvattaa luukalvon pinnalle lisää luuta keski-murrosikään asti. Tästä johtuen nuorilla, 

jotka ovat harjoittaneet voimakasta fyysistä rasitusta, poikkileikkauksen ulkoiset mitat 

ovat suuremmat kuin vähemmän liikkuneilla nuorilla. Aikuisilla, jotka aloittavat 

voimakkaan fyysisen aktiivisuuden vasta aikuisiässä, luu vastaa rasitukseen 

vähentämällä sisäkalvon pinnan resorptiota, ei lisäämällä uutta luuta luukalvon 

pinnalla.
50

 Nuorilla siis luun läpimitta ja ulkoiset mitat kasvavat vasteena 

voimakkaaseen fyysiseen rasitukseen, kun taas aikuisilla, joilla ei ole aktiivista 

depositiota luu hidastaa sisäkalvon resorptiota. Aikuisen luun tapa reagoida ei ole yhtä 

tehokas kuin nuoren, sillä palkkimalliteorian luun kierto- ja taivutuskestävyys ovat 

riippuvaisia luun pinnan etäisyydestä sen keskellä kulkevaan neutraaliakseliin.
51

 

Poikkileikkauksen ulkoisten mittojen lisäksi iän mukaiset muutokset luun reagoimisessa 

mekaaniseen rasitukseen muuttavat myös luuydinontelon kokoa. Tennispelaajia 

tutkimalla on saatu selville, että myöhäisnuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa 

mekaanisesti rasitetumman dominoivan käden luuydinontelo on pienempi kuin toisen 

käden luuydinontelo. Jos dominoivan käden kovempi rasitus lakkaa aikuisiässä, kädessä 

on liikaa luuta tarpeeseen nähden, ja mekanostaattiteorian mukainen luun resorptio 

käynnistyy sisäkalvon pinnalla. Tällöin resorptio on voimakkaampaa dominoivassa 

kädessä, jossa on tarpeeseen nähden enemmän ylimääräistä luuta, jolloin dominoivan 

käden luuydinontelosta tulee suurempi kuin ei-dominoivan käden ontelosta.
52

 Toisaalta 

ikä yhdessä rasituksen kanssa vaikuttaa myös luuydinontelon kokoon, koska sisäpinnan 

resorptio vähenee vasteena voimakkaaseen rasitukseen aikuisilla. Lisäksi iän vaikutukset 

                                                 
47

 Parfitt 1994, 384; Trinkaus et al. 1994, 28; Ruff et al 1994(a), 52; Seeman 2001, 4579-4581; Daly 2007. 
48

 Trinkaus et al. 1994, 28; Ruff et al. 1994, 52-53. 
49

 Bass et al. 2002, 2278. 
50

 Ruff et al. 1994. 
51

 Kts. alaluku 2.1.2. 
52

 Ruff et al. 1994, 52; Trinkaus et al. 1994, 28. 
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voivat olla erilaiset saman luun eri kohdissa. Myös olkaluun eri osat voivat reagoida 

kuormitukseen eri tavoin kasvuiässä.
53

  

 

Luumassan lisäämistä tapahtuu pääasiassa lapsilla ja nuorilla ja sen pääasiallisena 

mekanismina toimii modellaatio.
54

 Aikuisiässä rasitus tähtää pääasiassa jo olemassa 

olevan nuoruudessa hankitun luumassan ylläpitämiseen. Luumassan ylläpitämisessä 

pääasiallisena mekanismina toimii remodellaatio.
55

 Modellaatio siis vähenee 

merkittävästi, kun ihminen saavuttaa aikuisuuden.
56

 Vaikka luun määrä ja muoto ovat 

pääasiassa lapsuuden, murrosiän ja nuoren aikuisuuden mekaanisen rasituksen 

määräämää, luun kyky muokkautua sekä rakenteensa että massansa puolesta jatkuu 

kuitenkin myös läpi aikuisuuden. Aikuisuudessa muutos on tosin hitaampaa kuin 

nuoruudessa.
57

 Tutkimuksissa on todettu, että myös aikuinen voi lisätä kovalla fyysisellä 

harjoittelulla pieniä määriä luumassaa.
58

 Iän myötä tapahtuu luuvarren laajeneminen, 

joka tapahtuu niin sisä- kuin ulkopinnalla johtaen laajentuneeseen onteloon ja 

suhteellisesti ohentuneeseen kuoriluun paksuuteen.
59

 Aikuisuudessa luun pääasiallinen 

tapa vastata lisääntyneeseen rasitukseen on muuttaa muotoa suuntaamalla luuta 

rasituksen suuntaan. Koska aikuisella iän aiheuttamat muutokset ja fyysisen aktiviteetin 

aiheuttamat muutokset ovat samantyyppisiä, ovat jotkut tutkijat epäilleet fyysisen 

rasituksen tutkimisen mahdollisuutta ikäsidonnaisten muutosten vaikutusten voimakkaan 

vaikutuksen takia. 

 

 

 

                                                 
53

 Jones et al. 1977; Haapasalo et al. 1996; Haapasalo et al. 2000; Bass et al. 2002, 2276-2278. 
54

 Bass et al. 1998, 505-506; Haapasalo 1998; Haapasalo et al. 1998, 316-317; Khan et al. 1998, 171; Jiang 

et al. 1999, 429; Khan et al. 2000; Bass et al. 2002, 2278-2279; MacKelvie et al. 2002, 250-256; Seeman 

2002, 374; Pearson & Lieberman 2004, 74-75; Wescott & Cunnigham 2006, 1031.  
55

 Forwood & Burr 1993; Kontulainen et al. 1999, 646-652; Kontulainen et al. 2001, 196, 199-200; 

Kontulainen et al. 2002, 2286-2288. Turner & Robling 2003, 49-50. Ruff et al. 2006, 492. Näin myös 

Marcus 1996, 1143.  
56

 Frost 1988, 151-152. Näin myös Wescott & Cunningham 2006, 1031. 
57

 Pearson & Lieberman 2004, 87-89. Näin myös Wescott & Cunningham 2006, 1031. 
58

 Forwood & Burr 1993; Teegarden et al. 1996, 105-112; Kontulainen et al. 2002, 2286-2288; 

Micklesfield et al. 2003, 466-468; Turner & Robling 2003, 49-50; Ruff et al. 2006, 492-494. Näin myös 

Marcus 1996, 1143.  
59

 Ruff et al. 1994; Trinkaus et al. 1994; Seeman 1997. 
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2.3.3. Sukupuoli 

Sukupuolen vaikutus poikkileikkauksen muotoon ja kokoon liittyy hormonaaliseen 

toimintaan ja kehon koon sukupuolidimorfiaan. Frostin mekanostaatti-teoriassa 

hormonit vaikuttavat mekanostaatin raja-arvoon ja sitä kautta siihen, kuinka herkästi ja 

voimakkaasti luu reagoi siihen kohdistuvaan rasitukseen.
60

 Käytännön tutkimukset 

aiheesta ovat kuitenkin keskittyneet pääasiassa estrogeenin vaikutuksiin.
61

 Estrogeeni 

aiheuttaa nuorilla naisilla voimakkaan luun deposition, jolloin luuta on enemmän 

lihasmassaan nähden kuin miehillä. Estrogeenituotannon loppuessa vaihdevuosien 

aikana tapahtuu nopea luun resorptio, joka palauttaa luumassan vastaavalle tasolle 

miesten kanssa lihasmassaan nähden. Myöhemmällä iällä sekä miesten että naisten 

normaali luukato on vauhdiltaan samanlainen.
62

 Ikään liittyvillä hormonimuutoksilla voi 

olla vaikutusta myös siihen, että luukalvon ja sisäkalvon herkkyys mekaaniselle 

kuormitukselle vaihtelee eri lapsuuden ja nuoruuden vaiheissa.
63

 Sukupuolten välillä on 

eroa myös luumassan kasvussa, sillä tytöillä nopein luumassan kasvuvaihe on aiemmin 

noin 11-13 vuoden iässä, kun pojilla sama vaihe sijoittuu 13-17 vuoden ikään.
64

 Kehon 

kokoon liittyvät sukupuolten väliset erot johtuvat siitä, että miesten kehon koko on noin 

15% suurempi kuin naisten.
65

  Suuret lihakset rasittavat luita pieniä enemmän ja 

aiheuttavat näin enemmän remodellaatiota muokkaamaan luuta.
66

 Sukupuolten 

erottaminen tutkimuksessa on välttämätöntä. 

 

2.3.4. Vipuvarret ja kehon muoto 

Liikkeen aikaansaamiseksi tapahtuva lihasten ja luiden yhteistoiminta perustuu 

mekaniikan vipuvarsi-periaatteeseen. Vipuvarsi-periaatteen mukaisesti  pieni liike 

pystyy varren ja tukipisteen avulla tuottamaan suuremman määrän voimaa ja 

                                                 
60

 Frost 1987; Turner 1998, 405; Fricke & Schoenau 2007, 3-4. 
61

 Marcus 1996, 1142. Marcus esittelee useita tutkimuksia, jotka tarkastelevat estrogeenin vaikutusta 

luustoon. 
62

 Schiessl et al. 1998; Schoenau et al. 2000; Seeman 2001; Daly 2007. 
63

 Ruff et al. 1994, 52-53. 
64

 Bonjour et al. 1991, 555-563; Kröger et al. 1993, 171-182. 
65

 Ruff 2002, 217. 
66

 Weiss 2003, 300. 
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suuremman liikkeen laajuuden, kuin ilman niitä. Raajoissa toimivat niin sanotut 

kolmannen luokan vipuvarret eivät niinkään tuota suurempaa voimaa vaan 

mahdollistavat raajojen suuren nopeuden ja liikelaajuuden. Esimerkiksi kaksipäisen 

olkalihaksen supistuessa 5 cm, kämmen liikkuu 35 cm.
67

 Vipuvarsi koostuu neljästä 

perusosasta: voiman varresta, tukipisteestä, työtä tekevästä voimasta ja kuormasta. 

Käytännössä luut toimivat voiman vartena, nivelet tukipisteinä, lihakset tuottavat työtä 

tekevän voiman ja kuorma muodostuu siirrettävien kehon osien massasta ja usein 

esimerkiksi painovoimasta. 

Liikkeen tuottamisessa aktiivisena osana toimivat tahdonalaiset lihakset, jotka 

supistuessaan liikuttavat niveltä, jonka yli lihas kiinnittyy. Luut muodostavat lihakselle 

verrattain liikkumattoman lähtökohdan ja kiinnittymiskohdan, jota vasten vetää ja 

tuottaa liikettä niveleen. Vipuvarrella on suuri merkitys lihaksen työskentelyn kannalta. 

Lihaksilla, jotka kiinnittyvät olkaluun lisäksi torsoon, vipuvarren tukipisteenä toimii 

olkanivel ja vartena olkaluu. Lihaksilla, jotka kiinnittyvät olkaluun lisäksi värttinäluuhun 

tai kyynärluuhun, vipuvarren tukipisteenä toimii kyynärnivel.  

Vipuvarren pituus on tärkeä osa mekaanista ympäristöä, johon luu muokkautuu. Siksi 

luun biomekaaniset ominaisuudet on suhteutettava vipuvarren pituuteen ja kehon 

painoon, kun tutkitaan aktiviteettia luun muodosta. Käytännössä vipuvarren pituus on 

usein sama kuin luun pituus.
68

 Lihaksen vipuvarsi riippuu kuitenkin siitä, mikä on lyhin 

matka, jonka lihas työskentelee. Esimerkiksi reisiluun puoliväliin kiinnittyville lihaksille 

reisiluu toimii vipuvartena, kun taas reisiluun proksimaalipäässä lantion leveys toimii 

lihasten vipuvartena.
69

 Lähellä lantiota olevassa poikkileikkauskohdassa lantion koko ja 

muoto dominoivat luuhun kohdistuvia taivutusvoimia ja edustavat siksi vipuvartta 

paremmin kuin reisiluun pituus. Koska reisiluu ja olkaluu ovat anatomisesti analogiset 

keskenään, on mahdollista, että myös olkaluun proksimaalipään vipuvarsi on 

riippuvainen vastaavasti rintakehän muodosta.  

                                                 
67

 Hervonen 2004, 56. 
68

 Ruff 2003, 319. 
69

 Ruff 2000(b), 279-282, 288; Ruff 2005, 206. 
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Lihasten vipuvarsien koko ja suunta ovat riippuvaisia kehon muodosta. Kuten kehon 

koossa, myös kehon muodossa esiintyy sukupuolidimorfiaa, sillä miehillä ja naisilla on 

erilaiset kehon mittasuhteet. Miehillä on suhteessa leveämmät hartiat kuin naisilla.
70

 

Tästä johtuen rintakehän leveyden ja olkaluun pituuden suhdetta kuvaava solisluu-

olkaluuindeksi on erilainen miehillä ja naisilla.
71

 Kehon muodon tutkiminen siis 

edellyttää myös sukupuolien erottamista tutkimuksessa.  

On mahdollista, että olkaluun poikkileikkauksen muotoon vaikuttavat vipuvarret, jotka 

määrittävät suunnan, johon lihas vaikuttaa. Näin ollen lihaksen veto puolestaan vaikuttaa 

poikkileikkauksen muotoon kohdassa, johon se kiinnittyy. Aktiviteetin rekonstruktioita 

ajatellen on oleellista tietää, täytyykö olkaluun proksimaalipäässä huomioida rintakehän 

muoto vai olkaluun pituus vipuvartena, tai vaikuttaako joku muu elementti kehon 

muodossa olkavarren poikkileikkauksen muotoon. Tärkeää on myös selvittää, voiko 

aktiviteetti aiheuttaa tarkasteltavaa muotovariaatiota tämän mahdollisen kehon 

muodostaman variaation lisäksi.   

 

2.3.5. Tutkimus rintakehän muodon ja aktiviteetin suhteesta 

Rintakehän muoto on vaihdellut ihmisen evoluution aikana ja vaihtelee edelleen eri 

ihmisryhmien välillä.
72

 Neandertaalin ihmisten rintakehän on todettu olleen syvä 

verrattuna nykyihmiseen, ja piirteen on katsottu olevan seurausta mukautumisesta 

kylmään ilmastoon.
73

 Ilmaston vaikutus rintakehän syvyyteen näkyy myös 

nykyihmisillä. Koko kehon muoto vaihtelee ilmasto-olosuhteiden mukaan. Lämpimän 

ilmaston alueella ihmisillä on pidemmät raajat ja kapeampi keho, kun kylmän ilmaston 

alueella raajat ovat lyhyemmät ja keho leveämpi. Rintakehä on syvempi kylmän 

ilmaston alueella, kuin lämpimällä alueella. Tämä on seurausta kehon 

kylmäadaptaatiosta Bergmannin ja Allenin sääntöjen mukaan: kylmässä ilmanalassa 

ruumiin massaa kasvatetaan lisäämällä vartalon painoa, leventämällä vartalon 

suhteellista kokoa ja vähentämällä haihtumispinta-alaa lyhentämällä raajojen suhteellista 
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 Hiernaux 1985; Ruff et al. 2005. 
71

 Trinkaus 1981. 
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pituutta. Rintakehän syvyyden ja samalla lantion leveyden kasvaminen on tehokasta 

sopeutumista kylmään sillä se ei kasvata suuresti ihon pinta-alaa ja tätä kautta 

lämmönhukkaa.
74

 Myös poikkileikkausten luustojykevyys on suurempi kylmän ilmasto-

olojen ihmisillä, kuin lämpimään sopeutuneilla ihmisillä sopeutumana heidän 

suurempaan ruumiin kokoonsa.
75

  

 

Rintakehän muotoa ja sen suhdetta olkaluuhun on aiemmin alustavasti tarkastellut 

Steven E. Churchill. Churchill selvitti tutkimuksessaan vuodelta 1996 kehon yläosan ja 

yläraajan muotoon liittyviä piirteitä Euraasian neandertaaleilla, varhaisilla nykyihmisillä 

ja nykyihmisillä. Churchill tutki kolmea elementtiä, jotka edustivat kehon yleistä muotoa 

ja yläraajan muotoa määritteleviä piirteitä: kehon kokoa, rintakehän muotoa ja 

luustojykevyyttä. Churchill löysi tutkimuksessaan olkaluun varren muodon, kehon koon 

ja rintakehän muodon väliltä yhteyden, joka hänen mukaansa on huomioitava 

tutkittaessa toiminnallisuutta yläraajasta. Churchill ei kuitenkaan löytänyt yhteyttä 

rintakehän muodon ja hartialihaksen kiinnittymiskohdan eli hartiakyhmyn suhteellisen 

leveyden välillä.
76

 

 

Churchill on myös esittänyt hypoteesin, jonka mukaan kylmän ilmastoalueen ihmisten 

syvät rintakehät tarjoaisivat tehokkaamman vipuvarren rintalihakselle ja isolle 

liereälihakselle verrattuna lämpimien ilmasto-olojen ihmisten litteisiin rintakehiin. 

Mikäli ero rintakehän syvyydessä vaikuttaa olkaluun poikkileikkauksen muotoon, on se 

otettava huomioon, sillä neandertaalien olkaluun poikkileikkauksen muotoa on yleensä 

pidetty vain aktiviteetin seurauksena.
77

 

 

Rintakehän muodon määrittäminen arkeologisesta aineistosta on haastavaa. Churchill 

käytti tutkimuksessaan kahta mittaa edustamaan rintakehän alueen muotoa. Rintakehän 

yläosan syvyyttä hän arvioi toisen kylkiluun perusteella. Toinen kylkiluu kuvaa lapaluun 

suuntaa, koska lapaluu sijoittuu toisen ja seitsemännen kylkiluun väliin, ja lapaluun 

suunta määrittelee ylärintakehän muotoa. Lisäksi toinen kylkiluu ulottuu selkärangasta 

                                                 
74

 Schreider 1964; Ruff 1991; Ruff 1994(a); Ruff 2002, 220. Näin myös Churchill 1996, 566-568; Pearson 

2000; Ruff 2005, 208; Ruff 2010, 175-176. 
75

 Pearson 2000, 588. 
76

 Churchill 1996. 
77

 Churchill 1994. 



 

19 

 

rintalastaan ja kuvaa hänen mukaansa hyvin rintakehän syvyyttä. Alarintakehän leveyttä 

kuvaamaan Churchill valitsi lantion leveyden mitattuna suoliluun uloimmista reunoista, 

sillä alemmat kylkiluut säilyvät huonosti arkeologisessa aineistossa. Lantion leveys 

korreloi kohtalaisesti ylärintakehän leveyden kanssa elävillä ihmisillä.
78

 

Tässä tutkimuksessa käytetään rintakehän alueen muotoa määrittelemään erilaisia 

mittoja, kuin Churchill käyttää. Tutkimuksessa hyödynnetään suoraan lapaluun ja 

solisluun välistä kulmaa, joka on saatu niveltämällä solisluu ja lapaluu takaisin yhteen.
79

 

Tällöin mitat kertovat suoraan lapaluun ja solisluun suhteellisesta asemasta rintakehässä. 

Näin vältytään käyttämästä mittoja, jotka eivät ole rintakehästä, ja jotka korreloivat vain 

kohtuullisesti rintakehän muodon kanssa. Solisluun ja lapaluun käyttäminen 

mahdollistaa Churchillin mittoja paremmin lihasten vipuvarsien tutkimista, sillä 

rintakehän muodosta pystytään määrittämään useita erilaisia rintakehän muodon 

elementtien mittoja, joista osa voi toimia suoraan vipuvarsina olkaluuhun kiinnittyville 

lihaksille. Mitat antavat myös hyvin tietoa mittasuhteiden vaihtelemisesta rintakehän 

muodon eri elementtien, kuten leveyden ja syvyyden välillä.  Lisäksi rintakehän muodon 

mittana käytetään tässä tutkimuksessa lapaluun nivelkuopan suuntautumista, koska 

Churchillin mukaan rintakehän syvyys vaikuttaa lapaluun suuntaan niin, että ihmisillä, 

joilla on syvä rintakehä, lapaluu on sagittaalisemmin suuntautunut kuin ihmisillä, joilla 

on litteä rintakehä.
80

 Muutos lapaluun suunnassa muuttaa myös sen nivelkuopan 

suuntaa. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin ainoastaan yksilöitä, joiden solisluu, lapaluu ja olkaluu 

oli saatavilla. Kylkiluiden huonon säilyvyyden vuoksi Churchill joutui arvioimaan 25 

yksilön toisen kylkiluun mittaa, mikä ei tietenkään saavuta samaa luotettavuutta kuin 

suora mittaaminen.
81

 Lisäksi tämän tutkimuksen mitoista lasketaan muotoa kuvaavia 

indeksejä ja kulmia, jotka eivät ole riippuvaisia kehon koosta, toisin kuin Churchillin 

mitat, jotka täytyi standardoida sopivilla muuttujilla kehon koon vaikutusten 

hallitsemiseksi.
82

 Indeksien ja kulmien käyttäminen rintakehän alueen muotoa 
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kuvailevina mittoina mahdollistaa menetelmän käyttämisen myös aineistoihin, joihin 

kehon kokoa määrittävät laskelmat eivät kunnolla sovi tai joista ei ole saatavilla tietoa 

kehon koosta. 
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3. TUTKIMUSKYSYMYS 

 

Olkaluun poikkileikkauksista tehtävien fyysistä aktiviteettia rekontruoivien tutkimusten 

lisääntyessä on pystyttävä tarkasti kontrolloimaan muita poikkileikkaukseen vaikuttavia 

tekijöitä, jotta rekonstruktiot olisivat mahdollisimman tarkkoja. Yksi näistä vaikuttavista 

tekijöitä saattaa olla rintakehän muoto, erityisesti sen syvyys lihasten vipuvartena. 

Rintakehän muodon vaikutusta olkaluun poikkileikkauksen muotoon ei kuitenkaan ole 

vielä suoraan tutkittu. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, vaikuttaako rintakehän muoto olkaluun lihasten 

vetosuuntiin ja sitä kautta poikkileikkauksen muotoon aktiviteetista riippumatta. Lisäksi 

tarkastellaan sitä, vaikuttaako jokin rintakehän muodon elementeistä, kuten syvyys tai 

leveys, erityisen voimakkaasti olkavarren proksimaalisessa päässä, ja mikä on 

yksittäisen lihaksen vaikutus poikkileikkauksen kokonaismuotoon. Tavoitteena on 

lopuksi vastata kysymykseen, pitääkö rintakehän muoto ottaa huomioon, kun 

rekonstruoidaan fyysistä aktiviteettiä olkaluun poikkileikkauksesta. 

Rintakehän muodon pitäisi vaikuttaa olkaluun lihasten vipuvarsiin.
83

 Samasta suunnasta 

tuleva rasitus vahvistaa luuta palkkiteorian mukaan rasituksen suuntaan eli luu vahvistuu 

siihen suuntaan, jossa se on kauimpana keskilinjasta. Tästä syystä pitkäaikainen, 

samansuuntainen rasitus muokkaa luun poikkileikkausta yleisen rasituksen suuntaan.
84

 

Rintakehän muodon pitäisi siis vaikuttaa kulmaan, jossa lihas kiinnittyy luuhun ja vedon 

pitäisi näkyä riittävästi rasitettuna olkaluun poikkileikkauksen muodossa. 

Voimakkain vaikutus rintakehän muodolla pitäisi olla niiden lihasten 

kiinnittymiskohtaan, jotka kiinnittyvät olkaluun lisäksi rintakehään eli lapaluuhun ja 

solisluuhun ja kulkevat olkanivelen yli. Nämä lihakset kiinnittyvät olkaluun varren 

proksimaalisiin osiin. Olkaluun varren distaalisiin osiin kiinnittyvien lihasten 

kiinnittymiskohtien suuntautumiseen rintakehän muodolla ei pitäisi olla vaikutusta, sillä 

ne kiinnittyvät olkaluun lisäksi kyynärvarteen, eivätkä rintakehän muotoa määritteleviin 

elementteihin. 
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Rintakehän muodosta tarkastellaan erityisesti rintakehän syvyyttä, jonka tiedetään 

vaihtelevan ilmasto-olojen mukaan ja jonka pitäisi vaikuttaa vipuvarsien sijoittumiseen 

suhteessa olkaluuhun. Lisäksi tarkastellaan rintakehän leveyttä. Mikäli lantiota ja 

rintakehää pidetään toistensa anatomisina vastineina, on mahdollista, että rintakehän 

leveys, syvyys tai näiden välinen suhde vaikuttaa olkaluun poikkileikkauksen 

proksimaaliseen osaan, kuten lantion leveys vaikuttaa reisiluuhun.
85

 

 

Olkavarteen kiinnittyvät lihakset ja niiden toiminta 

Tutkimuksessa tarkastellaan rintakehän muodon vaikutusta seitsemän olkaluuhun 

kiinnittyvän lihaksen kiinnittymiskohtien suuntautumiseen. Lihakset ovat iso rintalihas, 

iso liereälihas, kolmipäinen olkalihas, kolmipäinen hartialihas, olkalihas, korppilisäke-

olkaluulihas ja olka-värttinäluulihas. 

Ison rintalihaksen lähtökohta on rintalastassa ja solisluussa, kylkirustoissa 2-7 ja vinon 

ulomman vatsalihaksen jännekalvossa. Iso rintalihas kiinnittyy olkaluussa ison 

olkakyhmyn harjuun, joka on proksimaalisen kolmanneksen alueella anterolateraaliselle 

puolelle. Iso rintalihas toimii olkavarren lähentäjänä, osallistuu olkanivelen sisäkiertoon 

ja ojennetun olkavarren koukistukseen sekä koukistetun olkavarren ojennukseen.  

Iso liereälihas toimii olkanivelen lähentäjänä ja kiertää olkavartta sisäänpäin. Sen 

kiinnittymiskohta on pienen olkakyhmyn harjussa, joka sijaitsee proksimaalisen 

kolmanneksen alueella anteromediaalisella puolella ja sen lähtökohta on selässä lapaluun 

alakulmassa.  

Kolmipäinen olkalihas jakautuu kolmeen päähän. Pitkän pään lähtökohta on lapaluussa 

olkanivelen nivelkuopan alapuolisessa kyhmyssä, eikä se kiinnity lainkaan olkaluuhun 

vaan yhdistyy muiden päiden kanssa ja kiinnittyy kyynärluun kyynärlisäkkeeseen. 

Mediaalisen pään lähtökohta on olkaluun distaalisessa puolikkaassa posteriorisella 

puolella ja lateraalisen pään olkaluun proksimaalisessa puolikkaassa posteriorisella 
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puolella. Kaikki kolmipäisen olkalihaksen päät osallistuvat kyynärvarren ojennukseen ja 

pitkä pää osallistuu lisäksi olkanivelen lähennykseen ja ojennukseen.  

Myös kolmipäinen hartialihas jakautuu kolmeen osaan: anterioriseen, mediaaliseen ja 

posterioriseen osaan. Kaikki osat kiinnittyvät hartialihaksen kiinnityskyhmyyn, joka 

sijaitsee olkaluun keskimmäisessä kolmanneksessa lateraalisella puolella. Anteriorisen 

osan lähtökohta on solisluussa, mediaalisen osan olkalisäkkeessä ja posteriorisen osan 

lapaluun harjussa. Anteriorinen osa koukistaa olkaniveltä ja osallistuu sisäkiertoon. 

Mediaalinen osa loitontaa olkaniveltä ja posteriorinen osa ojentaa olkaniveltä ja avustaa 

ulkokierrossa. Anteriorinen ja posteriorinen osa avustavat myös olkanivelen 

loitonnuksessa.  

Olkalihaksen lähtökohta on olkaluun distaalisen puolikkaan anteriorisella pinnalla ja se 

kiinnittyy kyynärluun kyhmyyn. Olkalihas on kyynärnivelen koukistaja.  

Korppilisäke-olkaluulihaksen lähtökohta on korppilisäkkeessä ja se kiinnittyy olkaluun 

varren distaaliseen kolmannekseen anteromediaaliselle puolelle. Se toimii olkavarren 

lähentäjänä ja koukistajana. 

Olka-värttinäluulihaksen lähtökohta on olkaluun varren distaalisessa kolmanneksessa 

lateraalisella puolella. Lisäksi lihas kiinnittyy värttinäluun puikkolisäkkeeseen. Olka-

värttinäluulihas osallistuu kyynärnivelen koukistukseen ja ulkokiertoon. 

Rintakehästä lähtevien ja olkaluuhun kiinnittyvien lihasten vipuvartena toimii 

mahdollisesti paremmin rintakehän syvyys, leveys tai näiden välinen suhde, kuin 

olkavarren pituus. Tästä syystä rintakehän muodolla voisi olettaa olevan vaikutusta ison 

rintalihaksen, ison liereälihaksen, kolmipäisen olkalihaksen, kolmipäisen hartialihaksen 

ja korppilisäke-olkaluulihaksen vetosuuntaan eli kulmaan, jossa ne kiinnittyvät 

olkaluuhun, sillä nämä lihakset kulkevat olkanivelen ”yli”. Tutkimuksessa ovat mukana 

myös olkaluun distaalisiin osiin kiinnittyvät lihakset olkalihas ja olka-värttinäluulihas, 

mutta näiden lihasten kiinnittymiskohtiin rintakehän muodolla ei pitäisi olla suoraa 

vaikutusta sillä ne toimivat liikuttaen kyynärniveltä lähtökohtana olkaluu ja 

kiinnittymiskohtana kyynär- tai värttinäluu.   
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4. MATERIAALI 

 

Tutkimuksessa on käytetty kolmea luustoaineistoa, jotka ovat englantilaisista Yorkin 

Barbicanin ja Newcastlen Blackgaten arkeologisista aineistoista ja suomalaisesta 

Helsingin oikeuslääketieteellisestä aineistosta. Tutkimukseen soveltuvalta 

yksilömäärältään suurin on Yorkin niin sanottu Barbican-aineisto, joka käsittää Yorkin 

kaupungista Fishergaten kaupunginosasta keskiaikaiselta All Saints -kirkon 

hautausmaalta arkeologisissa kaivauksissa vuosina 2007-2008 löydetyt luut. 

Kaivauksissa löydettiin yhteensä 547 luustoa, jotka ajoittuivat roomalaiselta kaudelta 

keskiajalle noin vuoteen 1500 eaa. asti. Hautausmaalle oli haudattu myös keskiajan 

jälkeen suuria joukkohautoja, joista löytyi yhteensä 113 yksilöä. Joukkohaudat ajoittuvat 

todennäköisesti Yorkin vuonna 1644 tapahtuneen piirityksen yhteyteen.
86

 Aineistosta 

tähän tutkimukseen sopivia oli yhteensä 155 olkaluuta, jotka olivat 104 yksilöstä. 

Aineisto on Sheffieldin yliopistossa Isossa-Britanniassa. 

Newcastlen niin sanottu Blackgate-aineisto on peräisin Blackgaten hautausmaalta. 

Hautausmaalle on haudattu radiohiiliajoituksen mukaan myöhäiseltä 600-luvulta 

varhaiselle 1100-luvulle. Vuosien 1978 ja 1992 välissä tehdyissä kaivauksissa löydettiin 

yli 800 yksilöä. Tässä tutkimuksessa on mukana 86 olkaluuta yhteensä 56 yksilöltä. 

Myös Blackgate-aineisto on Sheffieldin yliopistossa Isossa-Britanniassa. Arkeologisista 

aineistoista yksilöiden iän ja sukupuolen sekä lihasten kiinnittymiskohdat on määrittänyt 

FT Sirpa Niinimäki.
87

 

Kolmas luustoaineisto on oikeuslääketieteellinen aineisto Helsingin yliopistosta, joka 

koostuu 1900-1950 -luvuilla ruumiinavausten yhteydessä kerätyistä luista. Aineisto 

käsittää noin 300 yksilöä, joista tähän tutkimukseen soveltui 140 olkaluuta 84 yksilöltä. 

Aineistosta on olemassa tiedot iästä, sukupuolesta ja ammatista.
88

 Aineistoa säilyttää 

Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo. 
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Kaikki tutkimuksessa käytetyt yksilöt ovat luustoiältään aikuisia, ja aineistoista on 

tutkimuksessa jätetty pois aiemman FT Sirpa Niinimäen tutkimusprotokollan mukaisesti 

patologiset olkaluut. 
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Rintakehän muodon vaikutusta olkaluun poikkileikkaukseen tutkitaan materiaalina 

olevista kolmesta populaatiosta otetuista tietokonetomografisista kuvista (TT-kuvista). 

TT-kuvien käyttäminen mahdollistaa luun poikkileikkauksen muodon ja luukudoksen 

jakautumisen tarkastelemisen kajoamatta luun eheyteen. Olkaluiden skannaus on tehty 

Oulun yliopistossa National Science Foundationin rahoittaman On the Verge of 

modernity -projektin puitteissa (projektin johtaja Christopher Ruff, Johns Hopkins, 

paikallisjohtaja Markku Niskanen). Kuvat on otettu vuonna 2008 skannerilla XCT-

960A
89

, ohjelmistoversiolla 5.20.  

Luiden asemointi TT-skannausta varten on tehty Ruffin esittämän protokollan 

mukaisesti.
90

 Olkaluut aseteltiin kuvaan luiden yleismaallisten akselien mukaisesti. 

Akselit ovat seuraavat: olkaluun frontaalitaso on samansuuntainen mediaalis-lateraalisen 

akselin kanssa ja kulkee olkaluun telan ja värttinälastan keskustojen läpi ja varressa 

kyynärlisäkkeen kuopan proksimaalipuolella ja olkaluun pään (eli kirurgisen kaulan) 

distaalipuolen olevien anteriorisen ja posteriorisen puolen keskivälin kautta. 

Sagittaalitaso on kohtisuorassa frontaalitasoa vasten ja kulkee olkaluun varren 

proksimaalipäässä mediaali-lateraalisen keskikohdan ja olkaluun telan lateraalisen 

kärjen läpi.
91

 Olkaluut kiinnitettiin kiinteälle muovialustalle, jonka sisällä kulkee kaksi 

metallilankaa 50 millimetrin päässä toisistaan edustamassa vaakatasoa ja antamassa 

perustason TT-kuville. Kuvien leikkeiden paksuus on 1,25 mm ja vokselikoko 0,69 

mm
2
. Mitattavalle materiaalille käytettiin oletusraja-arvoa 560mg/mm

3
. 

Poikkileikkauskuvat otettiin olkaluusta kohtisuorassa frontaali- ja sagittaalitasoihin 

nähden olevalla horisontaalisella tasolla neljästä mittauskohdasta. Mittauskohdat olivat 

35%, 50%, 65% ja 80% olkaluun biomekaanisesta pituudesta distaalipäästä laskien. 

Olkaluun biomekaaninen pituus mitattiin isolla työntömitalla, jonka tarkkuus on 1 mm. 

Pituudesta laskettiin ison työntömitan avulla prosentuaalisesti poikkileikkauskohdat. 
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 Skannerin valmistaja on Norland Stratec Medizintechnik GmbH, Birkenfeld, Saksa. 
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Nämä matemaattiset neljä poikkileikkauskohtaa on valittu siksi, että niihin kiinnittyvät 

kaikki olkaluuhun kiinnittyvät lihakset, jolloin niistä saadaan kattava kuva olkaluun 

lihasten kiinnittymiskohtien suuntautumisesta. Nämä ovat myös yleisiä olkaluun 

tutkimuksessa käytettäviä prosentuaalisia poikkileikkauskohtia, joten tulokset ovat 

vertailukelpoisia aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. 

Lihasten vetosuunnan eli kiinnittymiskohtien suuntautumisen mittaaminen aloitettiin 

suoristamalla jokainen TT-kuva kuvausvaiheessa käytetyn referenssitason mukaisesti, 

koska eri aineistojen mittaustapahtumien välillä oli vaihtelua tuotetun kuvan tasossa. 

Korjaus edelliseen vaakatasoon oli Blackgate-aineistossa ja York-aineistossa 4,4 astetta 

ja Helsinki-aineistossa 3,6 astetta.   

Poikkileikkauskuvista mitattiin lihaksen 

vetosuunta eli sen kiinnittymiskohdan 

kulma määritettyyn nollatasoon nähden. 

Ensin kuvista määritettiin 

poikkileikkausten pinta-alakeskipisteet. 

Keskiala-pisteet määritti FT Mikko 

Finnilä.
92

 Pinta-alakeskipisteiden 

määrittämisen jälkeen mitattiin lihasten 

vetosuunta siten, että mediaalinen reuna 

poikkileikkauksen keskipisteen tasolla 

edusti 0/360 astetta. Nollatasoa ja lihasten 

vetosuuntaa kuvaavat viivat piirrettiin 

ohjelmalla The GNU Image Manipulation 

(GIMP) versiolla 2 ja lihasten 

vetosuuntien kulmat mitattiin näitten 

piirrettyjen viivojen avulla ImageJ (Image 

Processing and Analysis in Java) -
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 TT-kuvat muunnettiin ensin bitmap-kuviksi ja sitten harmaasävyisiksi 8-bit kuviksi, jotta ne pystyttiin 

analysoimaan CTA (Computed Tomography Angiography) -ohjelmalla. Formaattimuunnokset suoritettiin 

Irfanview-ohjelmalla. Formaattimuunnokset suoritti Sonja Söderling. 

 

Kuva 1. TT-kuva olkaluun poikkileikkauksesta 

80%:n mittauskohdasta oikeasta kädestä. Kuva on 

suoristettu tasoon ja siihen on piirretty 

nollapisteestä lähtevät viivat osoittamaan lihaksen 

vetosuuntaa. 
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ohjelmalla (kts. kuva 1.).  

Poikkileikkauksista 35%, 65% ja 80% oli tunnistettavissa kolmen eri lihaksen toimintaa 

ja poikkileikkauksessa 50% neljän lihaksen toimintaa. Lihakset tunnistettiin sijainnin ja 

funktion perusteella (kts. luku 2, alaotsikko olkavarteen kiinnittyvät lihakset ja niiden 

toiminta). Poikkileikkauksessa 35%:n kohdalla on tunnistettavissa kolmipäinen 

olkalihas, olkalihas ja olka-värttinäluulihas. Kolmipäinen olkalihas vaikuttaa 

mediaalisesti ja olkalihas anteriorisesti, ja lateraaliselle puolelle kiinnittyvä olka-

värttinäluulihas lateraalisesti. Lihasten kiinnittymiskohdat eri poikkileikkauskohdissa on 

esitetty kuvassa 2. 

Poikkileikkauksessa 50%:n kohdalla on tunnistettavissa kolmipäinen hartialihas, 

kolmipäinen olkalihas, korppilisäke-olkaluulihas ja olkalihas. Lateraaliselle puolelle 

kiinnittyvä kolmipäinen hartialihas vaikuttaa lateraalisesti ja kolmipäinen olkalihas 

posteriorisesti. Anterioriselle puolelle kiinnittyvä olkalihas vaikuttaa anteriorisesti ja 

anteromediaaliselle puolelle kiinnittyvä korppilisäke-olkaluulihas mediaalisesti. 

Poikkileikkauksessa 65%:n kohdalle on tunnistettavissa kolmipäinen hartialihas ja 

kolmipäisen olkalihaksen mediaalinen ja lateraalien pää. Lateraaliselle puolelle 

kiinnittyvä kolmipäinen hartialihas vaikuttaa lateraalisesti ja anteriorisesti. Kolmipäisen 

olkalihaksen posterioriselle puolelle kiinnittyvä mediaalinen pää vaikuttaa mediaalisesti 

ja myös posterioriselle puolelle kiinnittyvä lateraalinen pää posteriorisesti. 

Poikkileikkauksessa 80%:n kohdalla on tunnistettavissa iso rintalihas, iso liereälihas ja 

kolmipäinen olkalihas. Anterolateraaliselle puolelle kiinnittyvä iso rintalihas vaikuttaa 

poikkileikkauksessa anteriorisesti ja anteromediaaliselle puolelle kiinnittyvä iso 

liereälihas vaikuttaa mediaalisesti. Posterioriselle pinnalle kiinnittyvä kolmipäisen 

olkalihaksen lateraalinen pää vaikuttaa kahdeksankymmenen prosentin kohdalla 

posteriorisesti.  
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Kuva 2. Lihasten kiinnittymiskohdat ja lihasten vaikutussuunnat olkaluun poikkileikkauksessa 

35%:n, 50%:n, 65%:n ja 80%:n poikkileikkauksessa. Kuva: S. Söderling. 

 

Rintakehän alueen muotoa ja morfologiaa edustamaan valittiin kahdeksan luustomittaa 

ja kolme näistä mitoista laskettua muotoa kuvaavaa indeksiä sekä kolme luustomitoista 

laskettua kulmamittaa. 

Kaksi luustomittaa mitattiin takaisin yhteen nivelletyistä solisluusta ja lapaluusta.
93

 

Ensimmäinen mitta on puolihartian leveys, joka on laskettu solisluun pituudesta, johon 
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 Lapaluun ja solisluun niveltäminen takaisin yhteen (re-articulation) on tehty seuraavasti: Katso luiden 

nivelpintojen muoto. Nivelpinnat määrittävät näiden kahden luun sijainnin toisiinsa nähden. Kiinnitä luut 

tukevasti toisiinsa. Tarkasta niveltäminen katsomalla kartiositeen  kiinnittymiskohtien sijainti solisluussa 

ja lapaluussa. Kartiositeen kiinnittymiskohtien ei pitäisi olla liian kaukana toisistaan anteroposteriorisesti, 

vaikka kartiositeen kiinnittymiskohta solisluussaon hiukan anteriorinen suhteessa kartiositeen lapaluun 

kiinnittymiskohtaan. Solisluun orientaation voi tarkastaa myös solisluussa olevan rintalastan kahvan 

niveltymispinnan sijainnista. Solisluu on oikeassa kulmassa lapaluuhun nähden, kun nivelpinta on 

mediaalisen solisluun pään anteroinferiorisella puolella. Luiden niveltämisen takaisin yhteen on tehnyt FT 

Sirpa Niinimäki. 
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on lisätty lapaluun olkalisäkkeen leveys,
94

 ja joka kertoo rintakehän leveydestä. Toinen 

mitta on rintakehän syvyys, joka on laskettu solisluun ja lapaluun mediaalisten päiden 

etäisyydestä.
95

 

Olkanivelen orientaation tarkastelua varten mitattiin kolme luustomittaa: lapaluun 

ventraalisen puolen leveys, joka on mitattu olkanivelen kohdalta
96

, lapaluun dorsaalisen 

puolen leveys, joka on myös mitattu olkanivelen kohdalta ja lapaluun paksuus eli 

olkaluun nivelkuopan leveys, joka kuvaa olkanivelen kokoa. Lapaluusta mitattiin vielä 

lapaluun leveys, joka laskettiin lapaluun harjanteen pituudesta ja joka kertoo hartian 

leveydestä. 

Lisäksi mitattiin olkaluun pituus, joka on olkaluun maksimipituus ja kertoo olkavarren 

distaaliosaan kiinnittyvien lihasten vipuvarren pituudesta ja solisluun pituus, joka kertoo 

hartian leveydestä ja ison rintalihaksen lähtökohdasta. 

Luustomittojen pohjalta laskettiin kolme indeksiä. Ensimmäinen indeksi on nimeltään 

lapaluun muotoindeksi ja se kuvaa lapaluun suuntaa. Indeksi laskettiin jakamalla 

lapaluun ventraalisen puolen leveys dorsaalisen puolen leveydellä ja se kertoo olkaluun 

suunnasta olkanivelessä eli olkanivelen orientaatiosta ja ison liereälihaksen lähtökohdan 

suunnasta. Olkanivelen orientaatio on sitä dorsaalisempi, mitä pienempi lapaluun 

muotoindeksin jakojäännös on. Toinen indeksi on nimeltään rintakehän muotoindeksi ja 

se kuvaa rintakehän suhteellista syvyyttä. Indeksi laskettiin jakamalla rintakehän syvyys 

puolihartian leveydellä. Rintakehä on sitä syvempi, mitä pienempi jakojäännös on. 

Rintakehän muotoindeksi edustaa siis rintakehän alueen muotoa ja kertoo ison 

rintalihaksen ja ison liereälihaksen lähtökohdan kiinnityskohdan suhteellisesta kulmasta. 

Kolmas indeksi on nimeltään solisluu-olkaluuindeksi ja se kuvaa olkaluun ja solisluun 

suhteellista pituutta. Indeksi laskettiin jakamalla solisluun pituus olkaluun pituudella ja 

se kertoo olkaluun pituudesta suhteessa vartalon leveyteen. Tämä indeksi kertoo myös 
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 Puolihartian leveys -mitta on mitattu solisluun anteriorisen puolen mediaalisimmasta pisteestä lapaluun 

olkalisäkkeen lateraalisimpaan pisteeseen.  
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 Rintakehän syvyys-mitta on mitattu solisluun mediaalisen puolen anteriorisimmasta pisteestä lapaluun 

mediaaliseen reunaan lapaluun harjanteen keskikohdassa.  
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 Lapaluun ventraalisen puolen leveys -mitta on mitattu lapaluun harjanteesta olkaluun nivelkuopan 

ventraaliseen reunaan.  
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rintalihaksen toimintasäteestä eli olkalihaksen vipuvarren (olkaluun) suhteellisesta 

pituudesta. 

Luustomitoista laskettiin vielä kolme kulmamittaa. Ensimmäinen kulma on γ-kulma, 

joka on  rintakehän syvyyden ja puolihartian leveyden välinen kulma ja kuvaa sitä, 

mihin suuntaan olkanivel asettuu suhteessa rintakehän syvyyteen. Toinen kulma on δ-

kulma, joka on rintakehän syvyyden ja lapaluun leveyden välinen kulma ja kertoo 

puolihartian leveydestä. Kulman  kasvaminen vaikuttaa siihen, miten olkanivel asettuu 

suhteessa rintakehän syvyyteen. Kolmas kulma on ε-kulma, joka on  lapaluun leveyden 

ja puolihartian välinen kulma ja edustaa hartian syvyyttä. Mitä suurempi kulma on, sitä 

syvempi hartia on.
97

 Luustomitat, -indeksit ja -kulmat on koottu taulukoksi liitteeseen 2. 

Kuvat luustomitoista ja luustokulmista löytyvät liitteestä 3. 

TT-kuvista laskettuja lihasten vetosuuntien ja rintakehän muotoa kuvaavien mittojen, 

indeksien ja kulmien väliltä etsitään tilastollisella analyysilla yhteisvaihtelua eli niiden 

välillä mahdollisesti olevaa yhteyttä. Yhteisvaihtelun analyysissa ei etsitä varsinaista 

syy- tai seuraussuhdetta vaan ainoastaan yhteyttä. Vertailtaessa lihasten vetosuuntia ja 

rintakehän muodon eri mittoja selviää myös, vaikuttaako jokin tietty rintakehän muodon 

elementti, kuten syvyys tai leveys erityisesti olkaluun lihasten vetosuuntiin. 

Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) -

ohjelman versiolla 19. 
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 Luustomitat on ottanut ja solisluun ja lapaluun niveltämisen takaisin yhteen suorittanut FT Sirpa 

Niinimäki. Lihasten vetosuunnat eli kiinnittymiskohdan kulman nollatasoon nähden olen määrittänyt itse 
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6. ANALYYSI JA TULOKSET 

 

6.1. Analyysi 

Koko tutkimusaineisto analysointiin kolmella tavalla. Ensin koko aineisto analysoitiin 

sukupuolet erotettuna toisistaan, jolloin saatiin kaksi erillistä ryhmää: miehet ja naiset. 

Sukupuolet tutkittiin erikseen luvuissa 2.3.3. ja 2.3.4 kerrotuista syistä. Toisessa 

analyysissa korrelaatio rintakehän mittojen ja lihasten vetosuuntien välillä tehtiin 

sukupuolittain ja populaatioittain, joilloin ryhmiä oli kuusi (Helsinki-miehet, Helsinki-

naiset, York-miehet, York-naiset, Blackgate-miehet ja Blackgate-naiset). Analyysilla 

selvitettiin, muuttuvatko korrelaatiot populaatioiden välillä, eli onko rintakehän ja luun 

orientaation välillä mahdollista geneettistä vaikutusta. Kolmannessa analyysissa 

eroteltiin sukupuoli ja ikä, jolloin saatiin neljä ryhmää (alle 40-vuotiaat miehet, yli 40-

vuotiaat miehet, alle 40-vuotiaat naiset ja yli 40-vuotiaat naiset). Luustoiän 

määrittäminen arkeologisesta aineistosta, kuten York ja Blackgate, ei ole mahdollista 

vuoden tarkkuudella, ja siksi aineisto on jaettu iän puolesta kahteen ryhmään: alle ja yli 

40-vuotiaisiin. Analyysilla selvitettiin, onko iällä vaikutusta lihasten kiinnittymiskohtien 

suuntautumisen voimakkuuteen, sillä värttinäluun kyhmyn on todettu olevan 

suuntautuneempi lihaksen vedon suuntaan vanhoilla yksilöillä kuin nuorilla.
98

 

Lisäksi jokaisessa analyysissa ryhmien oikea ja vasen puoli analysoitiin erikseen 

kätisyyden mahdollisten vaikutusten vuoksi. Suurimmalla osalla ihmisistä oikea käsi on 

dominoiva, pienemmällä osalla vasen käsi on dominoiva ja hyvin pieni osa ihmisistä on 

ambidekstrisiä eli molempikätisiä. Eri tavoin rasitetuissa oikeassa ja vasemmassa 

kädessä sekä kuoriluun paksuus että luun ulkoisen mitat voivat vaihdella suuresti.
99

 

Lihasten vetosuuntien ja rintakehän muotoa kuvaavien mittojen välisen riippuvuuden 

tutkimisessa tarkasteltiin ensin kaikkien muuttujien eli lihasten vetosuuntien ja 

rintakehän alueen muotoa kuvaavien mittojen välisiä suhteita sirontakuvioina ja 

histogrammeina. Sirontakuviot havainnollistavat selkeästi erottuvia lineaarisia yhteyksiä 
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muuttujien välillä. Histogrammeista selvisi kaikkien muuttujien olevan normaalisti 

jakautuneita.  

 

Koska muuttujat olivat normaalijakautuneita, voidaan niiden tutkimiseen käyttää 

parametrisia menetelmiä. Riippuvuussuhteen tutkimiseen käytettiin Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokerrointa
100

. Pearsonin korrelaatio mittaa muuttujien välistä 

lineaarista riippuvuutta ja edellyttää muuttujien noudattavan likimain normaalijakaumaa. 

Pearsonin korrelaatiota voidaan käyttää välimatka-asteikollisille muuttujille, joten se 

sopii tässä tutkimuksessa käytetylle aineistolle.
101

 

 

Kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta kuvaa luku, jota kutsutaan 

korrelaatiokertoimeksi. Korrelaationkertoimia on useita, mutta yleisin niistä on tässäkin 

tutkimuksessa käytetty lineaarista riippuvuutta mittaava Pearsonin korrelaatiokerroin (r). 

Korrelaatiokertoimen arvo vaihtelee -1:n ja +1 välillä ja on aina reaaliluku. Silloin, kun 

arvo on +1, on kyseessä täydellinen positiivinen korrelaatio muuttujien välillä, ja kaikki 

tutkimusjoukon yksittäisiä havaintoja osoittavat pisteet sijoittuvat hajontakuviossa 

samalle nousevalle suoralle. Toisen muuttujan kasvaessa, myös toinen muuttuja kasvaa. 

Kun arvo on -1, on kyseessä täydellinen negatiivinen korrelaatio ja pisteet sijoittuvat 

samalle laskevalla suoralle. Toisen muuttujan noustessa siis toinen muuttuja laskee. Mitä 

lähempänä korrelaation arvo on lukuja +1 tai -1, sitä voimakkaampi korrelaatio on. Mitä 

lähempänä taas korrelaatiokertoimen arvo on nollaa, sitä riippumattomampia muuttujat 

ovat toisistaan. Tällöin havaintoja osoittavat pisteet eivät hajontakuviossa ole suoralla 

vaan hajoavat sekaisin muodostamatta lineaarista riippuvuutta.  

 

Pearsonin korrelaatio mittaa ainoastaan lineaarista riippuvuutta, joten kun korrelaation 

arvo lähenee nollaa se tarkoittaa joko sitä, että riippuvuutta ei ole, tai sitä, että 

muuttujien välillä mahdollisesti oleva yhteys ei ole lineaarinen. Silloin täytyy käyttää 

muita menetelmiä kuin Pearsonin korrelaatiota määrittelemään, onko muuttujien välillä 

yhteyttä. On pystyttävä erottamaan, milloin korrelaatio on riittävän voimakas, jotta kyse 

ei ole enää sattumasta vaan todellisesta muuttujien välisestä riippuvuudesta, eli kuinka 
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tilastollisesti merkitsevä korrelaatio on. Sitä varten tarkastellaan p-arvoa, joka kertoo 

korrelaation merkitsevyyden ja kuvaa nollahypoteesin paikkansapitävyyttä. Tämän 

tutkimuksen nollahypoteesi (H0), eli odotettavissa oleva tulos on, että aineistojen välillä 

ei ole eroja. Vaihtoehtoinen hypoteesi (H1) on, että aineistojen välillä on eroa. 

Korrelaation ja p-arvon avulla selvitetään osoittautuuko nollahypoteesi vääräksi. Mitä 

pienempi p-arvo on, sitä suurempi on todennäköisyys, että nollahypoteesi ei pidä 

paikkaansa ja sitä suurempi on korrelaation merkitsevyys. Jos nollahypoteesi hylätään 

vääränä, p-arvo kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti päätös hylkäämisestä oli väärä.
102

 

 

Nollahypoteesin hylkäykseen johtavat p-arvon raja-arvot ovat tässä tutkimuksessa 

seuraavat: 

 

p<0,01 - tilastollisesti erittäin merkitsevä 

p<0,05 - tilastollisesti merkitsevä 

 

jolloin hypoteesit ovat seuraavat: 

 

H0: Aineistojen välillä ei ole eroa, p>0,05 

H1: Aineistojen välillä on eroa, eivät todennäköisesti tule samasta jakaumasta, p<0.05 

 

P-arvon raja-arvon määrittämä tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa, että mikäli tulos on 

tilastollisesti erittäin merkittävä eli p<0,01, yhteen prosenttiin tutkimusaineistosta sopii 

nollahypoteesi ja 99 %:a poikkeaa nollahypoteesista. Tilastotieteissä suositellaan 

nykyisin termien erittäin merkitsevä ja merkitsevä välttämistä, sillä p-arvojen rajat eivät 

ole matemaattisesti määriteltyjä vaan keinotekoinen sopimus. P-arvojen sanallisen 

määrittelyn katsotaan aiheuttavan väärinkäsityksiä ja antavan väärän kuva p-arvon 

luonteesta.
103

 Tässä tutkimuksessa suositus otetaan huomioon sillä, että tutkimuksen p-

arvot on luetteloitu liitteeksi jokaisen lukijan itse tulkittavaksi (kts. liitteet 4 ja 8, 10-15).  

 

Tilastollinen merkitsevyys ja tuloksen merkittävyys eivät ole täsmälleen sama asia. 

Tulos voi tilastollisesti olla merkitsevä olematta kuitenkaan tutkimuksen kannalta 
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merkittävä. Korrelaatiokerroin voi erota selkeästi nollasta, mutta jotta tiedettäisiin, onko 

tulos tutkimuksen kannalta merkittävää, on laskettava korrelaatiokertoimen neliö (r
2
). 

Korrelaatiokertoimen neliö kertoo, kuinka suuren prosentin yhden muuttujan variaatio 

selittää toisen muuttujan variaatiosta.
104

 Korrelaatiokertoimen neliö kuvaa muuttujien 

välistä prosentuaalista vaikutusta. Pieni korrelaatiokerroin tarkoittaa aina pientä 

korrelaatiokertoimen neliötä vaikka se eroaisi tilastollisesti merkittävästi nollasta eli olisi 

tilastollisesti merkitsevä. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 80%:n poikkileikkauksessa 

miehillä oikealla puolella ison rintalihaksen ja lapaluun muotoindeksin välisen 

riippuvuuden korrelaatiokerroin on 0,307, joka p-arvon kannalta on tilastollisesti 

merkitsevä, mutta sen korrelaatiokertoimen neliö on 0,09. Näin ollen lapaluun 

muotoindeksi selittää vain 9 prosenttia ison rintalihaksen vetosuunnasta. Tilastollisesti 

merkittävä tulos ei siis välttämättä ole tutkimuksen kannalta kovinkaan merkittävä tulos.  

 

Korrelaatiokertoimen merkittävyyteen vaikuttaa korrelaation lisäksi otoskoko. Liian 

pienellä otoskoolla korrelaatio ei ole tilastollisesti merkittävä vaikka korrelaatio olisi 

suuri.
105

 Parametrinen menetelmä edellyttää yleisesti vähintään 30 havaintoa.
106

 Lisäksi 

SPSS käyttää asymptoottista arviota laskiessaan tilastollista merkitsevyyttä. 

Asymptoottinen menetelmä perustuu likimääräisarviointiin, jolloin arvio tarkentuu 

aineistokoon kasvaessa. Tästä johtuen korrelaation merkitsevyyttä kuvaava p-arvo on 

voimassa vain, kun otoskoko on riittävän suuri.
107

  

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston koko on suhteessa pieni. Tästä syystä lasketaan 

tutkimuksen voima, joka kertoo otoskoon vaikutuksesta tulokseen. Tutkimuksen voima 

(1-β) kuvaa sitä, kuinka suurella todennäköisyydellä voidaan havaita tietyn suuruinen 

vaikutus lopputulokseen, kun käytetään tiettyä otoskokoa ja merkitsevyysastetta.
108

 

Tutkimuksen voima ei kerro, onko vaikutusta lopputulokseen olemassa, vaan että mikäli 
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vaikutus on olemassa, millä todennäköisyydellä se voidaan havaita.
109

 Silloin, kun 

tutkimuksen voimaa ei käytetä osoittamaan tutkimuksessa tarvittavaa otoskokoa, vaan se 

lasketaan saatujen tulosten perusteella, kuten tässä tutkimuksessa, tutkimuksen voima 

osoittaa, kuinka varmoja voidaan olla siitä, että havaittu vaikutus todella on olemassa.
110

 

Voiman suuruus ilmoitetaan yleensä prosentteina ja 80-90%:n voimaa pidetään yleisesti 

hyväksyttävänä.
111

 

 

6.2. Tulokset 

Mitatuissa lihasten vetosuunnissa esiintyi jonkin verran vaihtelua molemmilla 

sukupuolilla. Miehillä suurin keskihajonta esiintyy 65%:n poikkileikkauksessa 

kolmipäisen olkalihaksen lateraalisella päällä, jolla on kaikista lihaksista suurin 

keskihajonta sekä oikealla että vasemmalla puolella (kts. liitteet 5 ja 6). Oikealla 

puolella keskihajonta on 20,79 astetta ja vasemmalla puolella 19,39 astetta. Oikealla 

puolella pienin keskihajonta on 50%:n poikkileikkauksessa korppilisäke-

olkaluulihaksella, jolla se on 10,59 astetta. Vasemman puolen pienin keskihajonta 

miehillä on olkalihaksella 35%:n poikkileikkauksessa: 10,49 astetta. 

Naisilla suurin keskihajonta esiintyy oikealla puolella myös 65%:n poikkileikkauksessa 

kolmipäisen olkalihaksen lateraalisella päällä, jolla se on 26,65 astetta. Vasemman 

puolen suurin keskihajonta naisilla on 35%:n poikkileikkauksessa olka-

värttinäluulihaksella, jolla keskihajonta on 26,51 astetta. Pienin keskihajonta naisilla 

oikeassa kädessä on 35%:n poikkileikkauksessa olkalihaksella, jolla se on 10,38 astetta 

ja vasemmassa kädessä isossa liereälihaksessa 80%:n poikkileikkauksessa, jossa se on 

9,43 astetta. Luustomittojen, -indeksien ja -kulmien keskiarvot, keskihajonnat ja arvojen 

vaihtelut on koottu liitteeseen 7. 

Yhden lihaksen suunta vaikuttaa muiden samassa poikkileikkauksessa olevien lihasten 

suuntaan lähes kaikissa poikkileikkauksissa (kts. liite 8). Lihasten vetosuuntien 

riippuvuus toisista saman poikkileikkauksen lihasten vetosuunnista on suurimmillaan 

molemmilla sukupuolilla molemmilla puolilla 80%:n poikkileikkauksessa ison 
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rintalihaksen ja ison liereälihaksen välillä. Lihakset selittävät toistensa vetosuunnasta 

noin 40% miehillä molemmilla puolilla. Naisilla lihakset selittävät noin 36% toistensa 

vetosuunnan variaatiosta oikealla puolella ja noin 43% vasemmalla puolella. Lihasten 

vedon suunnan keskinäinen riippuvuus on ymmärrettävää, sillä lihakset kiinnittyvät 

molemmat poikkileikkauksen anterioriselle puolikkaalle: iso rintalihas 

anterolateraaliselle puolelle ja iso liereälihas anteromediaaliselle puolelle. Lisäksi ison 

rintalihaksen vetolinja kulkee ison liereälihaksen päältä. 

Pienimmillään lihasten vetosuunnan välinen riippuvuus on miehillä oikealla puolella 

80%:n poikkileikkauksessa ison rintalihaksen ja kolmipäisen olkalihaksen välillä. 

Lihakset selittävät toistensa vedon variaatiosta vain noin 2%. Miesten vasemmalla 

puolella pienin riippuvuus on 65%:n poikkileikkauksessa kolmipäisen olkalihaksen 

mediaalisen pään ja saman lihaksen lateraalisen pään välillä. Lihakset selittävät toistensa 

vedon variaatiosta vain noin 3%. Naisilla pienin riippuvuus oikealla puolella on 35%:n 

poikkileikkauksessa kolmipäisen olkalihaksen ja olka-värttinäluulihaksen välillä. Nämä 

lihakset selittävät toistensa vetosuuntaa noin 2%. Vasemmalla puolella naisilla esiintyy 

kaksi yhteyttä, joissa lihasten välillä ei ole keskinäistä riippuvuutta. Toinen yhteys on 

50%:n poikkileikkauksessa, jossa kolmipäisen hartialihaksen ja korppilisäke-

olkaluulihaksen välillä ei ole riippuvuutta ja toinen 35%:n poikkileikkauksessa, jossa 

kolmipäisellä olkalihaksella ja olka-värttinäluulihaksella ei ole keskinäistä riippuvuutta. 

Rintakehän alueen muotoa kuvaavien mittojen ja lihasten vetosuuntien mittojen välisen 

analyysin tulosten kaikki merkitsevät ja erittäin merkitsevät yhteydet on koottu 

taulukoksi liitteeseen 4. Tulosten luotettavuuden edellyttämä 30 yksilön otoskoko 

saavutettiin vain ensimmäisessä analyysissa, jossa aineisto oli jaettu sukupuolen 

mukaan. Toisen analyysin (sukupuoli ja populaatio) otoskoot jäivät alle parametrisen 

menetelmän suositusten kaikissa muissa ryhmissä, paitsi Helsinki-aineiston miehissä. 

Otoskoot jäivät liian pieniksi myös kolmannessa analyysissa (ikä ja sukupuoli) kaikissa 

muissa ryhmissä, paitsi alle 40-vuotiaissa miehissä. Koska ryhmien välistä vertailua ei 

ole mahdollista suorittaa otoskokojen pienuuden vuoksi, Helsinki-aineiston miesten ja 

Helsinki-aineiston alle 40-vuotiaiden miesten tuloksia ei ole tarpeellista esitellä. 
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Tulokset käsittävät siis vain ensimmäisen analyysin tulokset, eli luuston mittasuhteiden 

vaikutuksen lihasten orientaatioon miehillä ja naisilla. 

Miehillä rintakehän alueen muoto selittää variaatiota lihaksen kiinnittymiskohtien 

suunnissa oikealla puolella enintään 13,0% (65%, kolmipäinen hartialihas-lapaluun 

muotoindeksi) ja vasemmalla puolella enintään 7,4% (80%, iso rintalihas-puolihartian 

leveys), (kts. liite 4.)  Oikealla puolella 80%:n poikkileikkauksessa ison rintalihakseen, 

ison liereälihakseen ja kolmipäiseen olkalihakseen suuntiin vaikuttaa kaikkiin 

olkanivelen orientaatio, jota edustaa lapaluun muotoindeksi. Lapaluun muotoindeksi on 

laskettu jakamalla lapaluun ventraalisen puolen leveys sen dorsaalisen puolen 

leveydellä, jolloin indeksi kertoo lapaluun suunnasta olkanivelessä ja näin ollen 

olkanivelen orientaatiosta sekä olkaluun suunnasta olkanivelessä. Isoon rintalihakseen 

olkaluun orientaation vaikutus on noin 9%, isoon liereälihakseen noin 8% ja 

kolmipäiseen olkalihakseen noin 5%.  Olkanivelen orientaation selkeä vaikutus lihaksen 

suuntiin jatkuu miehillä oikealla puolella koko olkaluun pituuden matkan (kts. kuva 3). 

Kolmipäisen hartialihaksen suuntaan lapaluun muotoindeksi vaikuttaa 65%:n 

poikkileikkauksessa 13% ja kolmipäisen olkalihaksen mediaalisen pään suuntaan noin 

8%. Olkalihaksen suuntaan olkanivelen orientaatio vaikuttaa noin 8% 50%:n 

poikkileikkauksessa. Olkanivelen orientaatio vaikuttaa olkalihaksen suuntaan myös 

35%:n poikkileikkauksessa, jossa vaikutus on noin 9%. Lisäksi se vaikuttaa kolmipäisen 

olkalihaksen suuntaan samassa poikkileikkauksessa noin 6%.  Miehillä oikealla puolella 

vaikuttaa lisäksi olkanivelen orientaatiota varten mitattu lapaluun dorsaalisen puolen 

leveys, joka vaikuttaa kolmipäisen olkalihaksen suuntaan 50%:n poikkileikkauksessa 

noin 7% ja olka-värttinäluulihaksen suuntaan 35%:n poikkileikkauksessa noin 11%. 

Miehillä oikealla puolella lihasten vetosuunnat vaikuttaisivat olevan selkeästi 

riippuvaisia olkanivelen orientaatiosta, varsinkin olkaluun proksimaalisissa osissa (80% 

ja 65%), joissa olkanivelen orientaatio vaikuttaa yhtä lihasta lukuunottamatta kaikkiin 

poikkileikkaukseen kiinnittyvien lihasten vetosuuntiin. 
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Kuva 3. Lapaluun muotoindeksin vaikutus olkaluun poikkileikkaukseen 

oikealla puolella. Miehet lihavoitu, naiset kursivoitu. Kuvalähde: Kuva  

muokattu teoksesta J. Mylläri: Ihmiskehon anatomiaa. 

 

Miehillä vasemmalla puolella 80%:n poikkileikkauksessa ison rintalihaksen suuntaan 

vaikuttaa rintakehän leveys, jota edustaa puolihartian leveys, joka selittää noin 7% ison 

rintalihaksen suunnasta. Ison liereälihaksen suuntaan vaikuttaa lapaluun paksuus, joka 

selittää noin 5% ison liereälihaksen suunnan vaihtelusta. Lapaluun paksuus on mitta, 

joka mitattiin olkanivelen orientaation tarkastelun avuksi, mutta joka heijastaa myös 

olkaluun pään kokoa sillä se on mitattu lapaluun nivelkuopan leveydestä. Korppilisäke-

olkaluulihaksen suuntaan vaikuttaa myös rintakehän leveys 50%:n poikkileikkauksessa. 

Solisluun pituus ja puolihartian leveys selittävät molemmat noin 7% korppilisäke-

olkaluun suunnasta. Poikkileikkauksissa 65%:n ja 35%:n kohdilla rintakehän muoto ei 

vaikuta lihasten vetosuuntiin. 
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Miehillä vasemmalla puolella rintakehän leveys vaikuttaa kaikkiin lihaksiin, joihin 

rintakehän alueen muodolla on vaikutusta, lukuunottamatta isoa liereälihasta, johon 

vaikuttaa olkaluun orientaation tarkastelua varten mitattu lapaluun paksuus. Oikea ja 

vasen puoli eroavat miehillä selvästi toisistaan lihasten vetosuuntiin vaikuttavan tekijän 

suhteen, sillä oikealla puolella olkanivelen orientaatio on pääasiallinen vaikuttaja 

lihasten vetosuuntiin. 

Naisilla rintakehän alueen muoto selittää lihasten kiinnittymiskohtien suuntien vaihtelua 

oikealla puolella enintään 22,2% (80%, iso rintalihas-lapaluun muotoindeksi) ja 

vasemmalla puolella enintään 19,9% (50%, olkalihas-lapaluun paksuus) (kts. liite 4). 

Naisten oikealla puolella ison rintalihaksen vetosuuntaan 80%:n poikkileikkauksessa 

vaikuttaa olkanivelen orientaatio, jota edustaa lapaluun muotoindeksi, joka selittää siis 

noin 22% lihaksen vetosuunnan variaatiosta. Kolmipäisen olkalihaksen mediaalisen 

pään suuntaan 65%:n poikkileikkauksessa vaikuttaa myös olkanivelen orientaatiota 

edustava lapaluun muotoindeksi, joka selittää noin 11% lihaksen vetosuunnasta. 

Kolmipäisen hartialihaksen vetosuuntaa 50%:n kohdalla selittää myös olkanivelen 

orientaatio. Lapaluun muotoindeksi selittää kyseisellä lihaksella noin 13% lihaksen 

vetosuunnasta. Olkalihaksen vetosuuntaan 35%:n poikkileikkauksessa vaikuttaa 

olkanivelen orientaatio, jonka edustama lapaluun muotoindeksi selittää noin 11% 

lihaksen vedon suunnasta (kts. kuva 3). 

Vasemmalla puolella naisilla olkalihaksen suuntaan 50%:n kohdassa vaikuttaa lapaluun 

paksuus, joka selittää noin 20% lihaksen vedon suunnasta. Värttinä-olkaluulihaksen 

suuntaan vaikuttaa 35%:n poikkileikkauksessa rintakehän syvyys, jota edustava mitta 

”rintakehän syvyys” selittää noin 17% lihaksen vetosuunnan vaihtelusta. Jokaisen 

lihaksen prosentuaalisesti voimakkain selittävä tekijä rintakehän alueen muodon mitoista 

miehillä ja naisilla on koottu taulukoksi liitteeseen 9.  

Olkanivelen orientaation vaikutus näkyy selkeästi myös naisten oikealla puolella, jossa 

se on ainoa vaikuttava rintakehän muodon elementti jokaisessa poikkileikkauksessa. 

Vasemmalla puolella olkaluun varren puolivälissä vaikuttaa lapaluun paksuus ja 

distaalisessa osassa rintakehän syvyys. Naisilla olkanivelen orientaation vaikutus on 

toispuoleista kuten miehillä, mutta naisilla ei kuitenkaan esiinny poikkileikkauksia, 
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joissa sama mitta selittäisi vipuvartta usealla eri lihaksella, kuten miesten oikealla 

puolella 80%:n, 65%:n ja 35%:n poikkileikkauksissa. 

Miehillä ja naisilla olkanivelen orientaatio vaikuttaa molemmilla 80%:n 

poikkileikkauksessa ison rintalihaksen, 65%:n poikkileikkauksessa kolmipäisen 

olkalihaksen mediaalisen pään ja 35%:n kohdalla olkalihaksen vetosuunnan vaihteluun. 

Lapaluun muotoindeksin vaikutus kaikkiin edellä mainittuihin lihaksiin on naisilla 

voimakkaampi kuin miehillä.  Molemmilla sukupuolilla oikealla puolella olkanivelen 

orientaatiolla on voimakkaampi vaikutus 80%:n ja 65%:n poikkileikkauksiin, kuin 

varren distaalisiin osiin. Vasemmalla puolella ei sukupuolilla ole yhteisiä tuloksia. 

Olkanivelen orientaation vaikutuksen painottuminen oikealle puolelle molemmilla 

sukupuolilla liittyy vipuvarresta riippumattomien tekijöiden vaikutuksesta 

poikkileikkauksen muotoon. Yksilön molemmilla puolilla vipuvarsi on aina sama 

riippumatta esimerkiksi kätisyydestä. Sen vuoksi ero oikean ja vasemman puolen 

tuloksissa johtuu todennäköisesti dominoivan käden erilaisesta kuormituksesta toiseen 

käteen nähden. On mahdollista, että vipuvarren vaikutuksen näkymiseen tarvitaan paljon 

voimaa ja toistoja, jolloin vaikutus tulee esille suurimmalla osalla ihmisistä oikeassa 

kädessä. Kätisyys on myös osittain periytyvä ominaisuus, joten perimällä voi olla 

vaikutusta asiaan tai kyse voi olla myös jostakin toistaiseksi tuntemattomasta 

vaikuttajasta.   

Tutkimuksen analyysin havainnoille laskettu tutkimuksen voima osoittaa otoskoon 

ongelmallisuuden tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen voima on riittävä vain kahdessa 

kaikista rintakehän alueen muotoa kuvaavien mittojen ja lihasten vetosuuntien välillä 

havaituista riippuvuussuhteista. Toinen on lapaluun muotoindeksin edustaman 

olkanivelen orientaation vaikutus kolmipäisen hartialihaksen vetosuuntaan 65%:n 

poikkileikkauksessa miehillä oikealla puolella, toinen on lapaluun dorsaalisen puolen 

leveyden vaikutus olka-värttinäluulihaksen vetosuunnan variaatioon 35%:n 

poikkileikkauksessa miehillä oikealla puolella. Analyysin havainnoista vain näiden 

kahden vaikutuksen olemassaolosta voidaan olla tilastollisesti riittävän varmoja. Voima 

olisi ollut riittävä myös kahdessa muussa yhteydessä, mikäli otoskoko olisi ollut viisi 

yksilöä suurempi. Myös nämä havainnot liittyvät olkanivelen orientaatioon (miehet, 
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oikea puoli, 80%, iso rintalihas-lapaluun muotoindeksi ja naiset, oikea puoli, 80%, iso 

rintalihas-lapaluun muotoindeksi). Olkanivelen orientaation merkitystä rintakehän 

muodon vaikuttajana korostaa sen esiintyminen riippuvuussuhteissa, joissa tutkimuksen 

voima on riittävä vahvistamaan vaikutuksen todellisuuden. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että toinen riittävän tutkimuksen voiman 

saavuttavista havainnoista, lapaluun muotoindeksin edustaman olkanivelen orientaation 

vaikutus kolmipäisen hartialihaksen vetosuuntaan 65%:n poikkileikkauksessa miehillä 

oikealla puolella, esiintyy samassa kohdassa, jota Churchill käytti tutkimuksessaan 

ainoana lihasten kiinnittymiskohdan mittana. Churchill tarkasteli tutkimuksessaan 

hartiakyhmyn suhteellista leveyttä, jonka hän joutui lopulta hylkäämään aineistosta. 

Tässä tutkimuksessa kyseisen kohdan, joka on kolmipäisen hartialihaksen 

kiinnittymiskohta ja sijaisee 65%:n ja 50%:n poikkileikkauksissa, vetosuunnan vaihtelua 

selittää lapaluun muotoindeksi sekä miehillä että naisilla oikealla puolella. Miehillä 

lapaluun muotoindeksi selittää 13,0% kolmipäisen hartialihaksen vetosuunnan 

vaihtelusta 65%:n poikkileikkauksessa ja naisilla 13,4% 50%:n poikkileikkauksessa. 

Vasemmalla puolella vastaavaa vaikutusta ei ole kummallakaan sukupuolella. 

Churchillin tutkima kohta oli tässä tutkimuksessa miehillä yksi tilastollisesti 

merkittävimmistä yhteyksistä rintakehän muodon ja lihasten vetosuuntien välillä. 

Analyysin perusteella olkanivelen orientaatiolla on rintakehän alueen muotoa kuvaavista 

mitoista suurin merkitys lihasten vedon suuntaan olkaluussa. Olkanivelen orientaation 

vaikutus lihasten vetosuuntaan olkaluussa liittyy todennäköisesti siihen, että olkanivelen 

orientaatio kertoo rintakehän syvyydestä. Churchill havaitsi tutkimuksessaan rintakehän 

muodon ja olkaluun kiertymisen määrän olevan negatiivisesti riippuvaisia toisistaan, eli 

rintakehän syvetessä ja leventyessä olkaluun kiertymisen määrä vähenee ja päinvastoin. 

Ihmisellä, jolla on syvä rintakehä, on olkaluussa vain vähän kiertymistä, sillä olkaluun 

pää suuntautuu posteriorisesti ja lapaluu sagittaalisesti.
112

 Rintakehän syvyyden 

vähentyessä lapaluun orientaatio muuttuu vähemmän sagittaaliseksi, jolloin olkanivelen 

toimintakyvyn säilyttämiseksi, olkaluun pään täytyy kiertyä enemmän mediaalisesti. 

Tällöin koko olkaluuhun aiheutuu enemmän kiertymistä, kuin jos olkaluun pää olisi 
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suuntautunut posteriorisesti. Olkaluun kiertyminen on siis todennäköisesti sopeutuma 

muutokseen olkanivelen orientaatiossa.
113

 Koska syvän rintakehän omaavilla ihmisillä 

on sagittaalisemmin suuntautuneet lapaluut kuin litteän rintakehän omaavilla ihmisillä, 

on mahdollista, että olkanivelen orientaatio edustaa rintakehän syvyyttä vaikuttaessaan 

olkaluun lihasten vetosuuntaan. Tämä johtuu siitä, että lapaluun on pysyttävä lähellä 

kylkiluita toimiakseen kunnolla, jolloin olkanivelen orientaation pitäisi liittyä rintakehän 

syvyyteen.
114

 Tällöin rintakehän syvyyden muuttuessa siihen kiinnittyvien lihasten 

vetosuunnat muuttuisivat olkaluussa. 

Lapaluun nivelkuopan suuntautumiseen ja tätä kautta olkanivelen orientaation on myös 

ajateltu voivan johtua solisluun pituudesta. Floresin ihmisen anteriorisesti suuntautuneen 

olkaluun nivelkuopan on päätelty johtuvan nykyihmistä lyhyemmästä solisluusta.
115

 

Toisaalta neandertaalin ihmisen pitkien solisluiden (suhteessa olkaluuhun) on arveltu 

johtuvan syvästä rintakehästä.
116

  Koska rintakehän syvyys ja leveys saattavat vaikuttaa 

olkanivelen orientaatioon, tarkastellaan vielä niiden vaikutusta tutkimalla lapaluun 

muotoindeksin ja rintakehän syvyyttä ja leveyttä kuvaavien mittojen välistä riippuvuutta. 

Rintakehän syvyyttä kuvaavat mitat ovat rintakehän syvyys, rintakehän muotoindeksi ja 

ε-kulma, ja rintakehän leveyttä kuvaavat mitat ovat solisluun pituus, lapaluun leveys, 

puolihartian leveys ja δ-kulma. 

Tarkasteltaessa lapaluun muotoindeksiä ja rintakehän syvyyttä kuvaavien mittojen 

keskinäistä riippuvuutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että rintakehän syvyyden vaikutus 

lapaluun muotoindeksiin on olematon (kts. liite 10). Rintakehän syvyyttä kuvaavat mitat 

eivät vaikuta lapaluun muotoindeksiin kummallakaan puolella miehillä tai naisilla. 

Lisäksi, mikäli rintakehän syvyys vaikuttaisi olkaluun orientaatioon, olisi luultavaa, että 

jokin rintakehän syvyyttä kuvaavista mitoista korreloisi myös lihasten vetosuuntien 

kanssa. Yksikään rintakehän syvyyttä kuvaavista mitoista ei esiinny vaikuttavana 

tekijänä olkaluun varren  proksimaaliosissa. Rintakehän alueen muotoa kuvaavien 

mittojen välisen riippuvuuden tarkastelun suhteen on kuitenkin huomioitava, että 
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tutkimuksen voima oli kaikissa vaikutussuhteissa liian pieni, jotta vaikutuksen 

voimakkuutta voitaisiin vahvistaa.  

Olkaluun orientaatio voi myös olla riippuvainen rintakehän leveydestä. Tähän voi viitata 

myös se, että rintakehän alueen leveydestä todennäköisesti kertova lapaluun dorsaalisen 

puolen leveys esiintyy vaikuttavana tekijänä miesten oikealla puolella. Lapaluun 

muotoindeksin ja rintakehän leveyttä kuvaavien mittojen välisen riippuvuuden tarkastelu 

kuitenkin osoittaa, että olkaluun orientaatio ei myöskään ole erityisen riippuvainen 

rintakehän leveydestä (kts. liite 11). Ainoa merkitsevä yhteys lapaluun muotoindeksin ja 

rintakehän leveyksiä kuvaavien mittojen välillä on naisten oikealla puolella, jossa 

solisluun pituus selittää noin 10% lapaluun muotoindeksin vaihtelusta. Tällaisenaan 

tulos tukee teoriaa, jonka Larsenin et al. esittivät solisluun pituuden merkityksestä 

olkaluun orientaatiolle. Jälleen otoskoosta johtuen, tutkimuksen voima on tässäkin 

yhteydessä liian pieni (noin 50%), jotta vaikutuksen olemassaolo voitaisiin täysin 

vahvistaa.  

Olkanivelen orientaation vaikutus olkaluun lihasten vetosuuntaan ei näytä johtuvan 

rintakehän syvyydestä, ja myös rintakehän leveyden vaikutus olkanivelen orientaatioon 

saa vain heikosti tukea. On kuitenkin hyvä muistaa, että tutkimuksen voiman pienuuden 

vuoksi tulos voisi olla erilainen suuremmalla aineistolla. On myös mahdollista, että on 

olemassa jokin muu tekijä, joka aiheuttaa olkanivelen orientaation vaikutuksen lihasten 

vetosuuntiin olkaluussa. 

Analyysin havainnoissa esiintyy kaksi muuta rintakehän alueen muotoa kuvaavaa 

mittaa, jotka eivät suoraan määritä rintakehän leveyttä tai syvyyttä. Toinen on lapaluun 

paksuus, joka vaikuttaa vasemmalla puolella miehillä 80%:n poikkileikkauksessa ison 

liereälihaksen vetosuunnan vaihteluun ja vasemmalla puolella naisilla 50%:n 

poikkileikkauksessa olkalihaksen vetosuunnan vaihteluun. Toinen on lapaluun 

dorsaalisen puolen leveys, joka vaikuttaa oikealla puolella miehillä 50%:n 

poikkileikkauksessa kolmipäisen olkalihaksen ja 35%:n poikkileikkauksessa olka-

värttinäluulihaksen vetosuunnan vaihteluun. Myös näiden mittojen riippuvuutta 

rintakehän leveys ja -syvyys-mitoista tarkasteltiin, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää 

niiden esiintymistä vaikuttavina tekijöinä lihasten vetosuuntien vaihtelussa. 
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Olkanivelen orientaation tarkastelua varten mitattu lapaluun paksuus kertoo ainakin 

rintakehän leveydestä. Lapaluun paksuus on riippuvainen molemmilla sukupuolilla 

molemmilla puolilla lapaluun leveydestä (kts. liite 12). Miehillä mitat selittävät 

toisistaan oikealla puolella noin 19% ja vasemmalla puolella noin 20%. Naisilla mitat 

selittävät toistensa vaihtelusta oikealla puolella peräti 57% ja vasemmalla puolella noin 

49%. Myös lapaluun paksuuden ja solisluun pituuden välinen riippuvuus on 

voimakkaampaa naisilla, joilla mitat selittävät toisistaan oikealla puolella noin 31% ja 

vasemmalla noin 50%. Miehillä mitat selittävät toistensa vaihtelua varmasti vain 

oikealla puolella, jossa ne selittävät 11% toistensa vaihtelusta. Lapaluun paksuuden ja 

puolihartian leveyden välinen riippuvuus on myös voimakkaampaa naisilla. Naisilla 

mitat selittävät toistensa vaihtelusta oikealla puolella noin 42% ja vasemmalla puolella 

noin 44%. Miehillä lapaluun paksuus ja puolihartian leveys selittävät toistensa vaihtelua 

vain oikealla puolella, jossa ne selittävät  noin 14% toistensa vaihtelusta. Lapaluun 

leveyden mitoista ainoastaan δ-kulmalla ei ollut vaikutusta lapaluun paksuuteen. Lisäksi 

lapaluun paksuuteen vaikuttaa rintakehän syvyys-mitta, mutta vaikutus rajoittuu vain 

naisiin. Naisilla rintakehän syvyys -mitta vaikuttaa lapaluun paksuuden vaihteluun 

oikeassa kädessä noin 39% ja vasemmassa noin 22% (kts. liite 13). Muilla rintakehän 

syvyyttä kuvaavilla mitoilla, rintakehän muotoindeksillä ja ε-kulmalla ei ollut vaikutusta 

lapaluun paksuuteen. 

 

Lapaluun dorsaalisen puolen leveys kertoo myös rintakehän leveydestä. Lapaluun 

dorsaalisen puolen leveys on riippuvainen miehillä ja naisilla molemmilla puolilla 

solisluun pituudesta, lapaluun leveydestä ja puolihartian leveydestä (kts. liite 14). 

Miehillä solisluun pituuden ja lapaluun dorsaalisen puolen leveyden keskinäinen 

vaikutus on oikella puolella noin 30% ja vasemmalla puolella noin 31%. Naisilla sama 

vaikutus on oikealla puolella 31% ja vasemmalla noin 46%. Lapaluun leveyden kanssa 

lapaluun dorsaalisen puolen leveys korreloi voimakkaasti, mikä on ymmärrettävää, 

koska molemmat mitat kuvaavat lapaluun leveyttä. Miehillä mittojen keskinäinen 

vaikutus on oikeassa kädessä noin 71% ja vasemmassa noin 73%. Naisilla sama vaikutus 

on oikeassa kädessä noin 82% ja vasemmassa noin 72%. Puolihartian leveyden ja 

lapaluun dorsaalisen puolen leveyden välinen vaikutus on miehillä 42% oikealla puolella 

ja noin 36% vasemmalla puolella. Naisilla sama vaikutus on oikealla puolella noin 41% 
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ja vasemmalla noin 40%. Ainoa rintakehän leveyttä kuvaava mitta, joka ei vaikuta 

tilastollisesti riittävän varmasti lapaluun dorsaalisen puolen leveyteen, on δ-kulma.  

 

Ainoana rintakehän syvyyttä kuvaavista mitoista lapaluun dorsaalisen puolen leveyteen 

vaikuttaa rintakehän syvyys, joka selittää miehillä oikealla puolella noin 17% ja 

vasemmalla noin 18% lapaluun dorsaalisen puolen leveyden vaihtelusta (kts. liite 15.). 

Naisilla sama vaikutus on oikealla puolella noin 39% ja vasemmalla noin 5%. 

Vasemman puolen tulos naisilla ei ole tilastollisesti varma, sillä tutkimuksen voima jää 

heikoksi. Toisin kuin miehillä, naisilla rintakehän muotoindeksi ja ε-kulma näyttävät 

vaikuttavan heikosti myös lapaluun dorsaalisen puolen leveyteen, mutta 

vaikutussuhteiden tutkimuksen voima on heikko. 

 

Lapaluun paksuus ja lapaluun dorsaalisen puolen leveys kertovat molemmat rintakehän 

leveydestä. Lisäksi rintakehän syvyys -mitta vaikuttaa lapaluun paksuuteen naisilla ja 

lapaluun dorsaalisen puolen leveyteen miehillä molemmilla puolilla ja naisilla oikealla 

puolella.  
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7. TULOSTEN TARKASTELU   

 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää neljä asiaa. Ensiksi, vaikuttaako rintakehän 

muoto olkaluun varren lihasten vetosuuntaan. Toiseksi, vaikuttaako jokin rintakehän 

muodon elementeistä erityisen voimakkaasti olkaluun varren proksimaalisessa osassa, 

eli toimiiko jonkin tietty elementti vipuvartena kohtaan kiinnittyville lihaksille. 

Kolmanneksi, mikä on yksittäisen lihaksen vaikutus poikkileikkauksen 

kokonaismuotoon. Neljänneksi tavoiteltiin suositusta siitä, pitäisikö rintakehän muoto 

ottaa huomioon silloin, kun rekonstruoidaan fyysistä aktiviteettia olkaluun 

poikkileikkauksen perusteella.  

Analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että rintakehän muoto vaikuttaa olkaluun lihasten 

vetosuuntiin. Rintakehän alueen muodon mitoista olkanivelen orientaatiolla on 

merkittävin vaikutus lihasten vetosuuntiin sekä miehillä että naisilla oikealla puolella 

kaikissa poikkileikkauksissa, siis koko olkavarren matkalla. Huomattavaa on, että 

olkanivelen orientaatio vaikutti kolmeen samaan lihakseen molemmilla sukupuolilla ja 

nämä lihakset sijoittuivat 80%:n, 65%:n ja 35%:n poikkileikkauksiin eli myös koko 

olkavarren matkalle. Olkanivelen orientaation lisäksi lapaluun dorsaalisen puolen leveys 

vaikutti lihasten vetosuuntaan miehillä oikealla puolella 50%:n ja 35%:n 

poikkileikkauksissa. Vasemmalla puolella puolihartian leveys ja lapaluun paksuus 

vaikuttavat miehillä olkavarren proksimaalisessa osassa ja puolihartian leveys ja 

solisluun pituus keskiosassa. Naisilla olkavarren lihasten vetosuuntiin vaikuttaa 

vasemmalla puolella ainoastaan lapaluun paksuus olkavarren keskiosassa. 

 

Rintakehän alueen muodolla oletettiin olevan enemmän vaikutusta niiden lihasten 

vetosuuntiin, jotka kulkevat olkanivelen yli ja kiinnittyvät rintakehään, kuin niiden 

lihasten, jotka kiinnittyvät muualle yläraajaan. Nämä lihakset ovat iso rintalihas, iso 

liereälihas, kolmipäinen olkalihas, kolmipäinen hartialihas ja korppilisäke-olkaluulihas. 

Olkanivelen orientaatiolla oli miehillä ja naisilla oikealla puolella voimakkaampi 

vaikutus kyseisiin lihaksiin kuin muihin lihaksiin kuten oletettiin, mutta ero 

vaikutuksessa näiden ja muiden lihasten välillä ei ollut suuri (kts. liite 4.). Rintakehän 

muodon vaikutus olkaluun distaalisiin osiin kiinnittyviin lihaksiin liittyy todennäköisesti 
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yleiseen lihastoimintaan. Olkaluu on mekaaniselta toiminnaltaan monimutkainen 

kokonaisuus, jonka kaikki lihakset toimivat yhdessä ja vaikuttavat toisiinsa. Luun vaste 

rasitukseen muuttaa koko luun muotoa, jolloin luuhun lihaksen kiinnittymiskohdassa 

kohdistuva lihaksen vedon rasitus näkyy myös muualla luussa.
117

 Sen vahvistaminen, 

että rintakehän muoto vaikuttaa enemmän  olkavarren proksimaaliseen osaan 

kiinnittyviin lihaksiin kuin distaaliseen osaan kiinnittyviin lihaksiin, vaatisi suurempaa 

otantaa ja tutkimustapaa, joka kontrolloisi yleisestä lihastoiminnasta johtuvia 

vaikutuksia olkaluussa.  

Tulokset näyttäisivät tukevan Churchillin aiemmin tekemiä alustavia tutkimuksia 

rintakehän muodon ja olkaluun varren muodon suhteesta. Churchill havaitsi yhteyden 

olkaluun varren muodon, kehon koon ja rintakehän muodon välillä. Rintakehän muoto, 

erityisesti olkaluun orientaatio, näyttäisi vaikuttavan lihasten vetosuuntiin ja tätä kautta 

olkaluun varren muotoon. Tässä tutkimuksessa rintakehän muoto näyttäisi vaikuttavan 

myös lihasten kiinnittymiskohtaan olkaluussa. Tämä on vaikutus, jota Churchill ei 

tutkimuksessaan havainnut. 

 

Rintakehän muodon vaikutus olkaluun lihasten vetosuuntiin on tämän tutkimuksen 

perusteella kuitenkin kyseenalainen. Olkanivelen orientaatiolla on vaikutusta varmasti 

vain yhteen lihakseen ja rintakehän leveydellä toiseen lihakseen miesten oikealla 

puolella. Muut havainnot olkanivelen orientaation vaikutuksesta ja rintakehän leveyden 

vaikutusta oikealla puolella ovat vain mahdollisia. Nämä vaikutukset, kuten myös 

vasemman puolen kaikki vaikutukset, eivät ole tilastollisesti päteviä sillä niiden 

tutkimuksen voima ei ole riittävä vahvistamaan vaikutuksen olemassaoloa. Tutkimuksen 

ongelmaksi muodostui juuri otoskokojen pienuus, kun kaikkia mittoja ei ollut saatavilla 

kaikista yksilöistä. Sen lisäksi, että otoskokojen pienuus johti siihen, että vain kaksi 

rintakehän muodon vaikutusta lihasten vetosuuntaan olivat tilastollisesti päteviä, se johti 

myös siihen, että kahdessa analyysissa (populaatio ja sukupuoli, ja sukupuoli ja ikä) 

aineistoryhmät olivat liian pieniä, jotta valittu analyysimenetelmä olisi sopinut niihin. 

Jotta kaikkien tulosten voima olisi saatu riittävälle tasolle sukupuolen mukaan jaetussa 

aineistossa nyt esiintyneissä merkitsevissä ja erittäin merkitsevissä yhteyksissä, 
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otoskoon olisi pitänyt olla noin 154 yksilöä.
118

 Nyt merkitsevien ja erittäin merkitsevien 

yhteyksien otoskoko vaihteli välillä 30-78 yksilöä.  

 

Kaikki tutkimuksessa havaitut rintakehän muodon elementtien vaikutukset lihasten 

vetosuuntiin, sekä varmat että mahdolliset, ovat prosentuaalisesti pieniä. Valtaosan 

olkaluun poikkileikkauksen lihasten vetosuunnasta määräävät sellaiset tekijät, joita ei 

voitu tässä tutkimuksessa kontrolloida tai tunnistaa. Tämä ei ole yllättävää, sillä suurin 

osa ihmisen luuston muodosta ja massan määrästä on seurausta perimästä ja fyysisestä 

rasituksesta.
119

 Tulokset tukevat näiltä osin Churchillin havaintoa, jonka mukaan 

variaatio kehon muodon parametreissa vastaa vain pienestä määrästä varianssia 

yläraajan ominaisuuksissa.
120

 Toisin sanoen, vaikka todennäköiset tulokset voitaisiin 

suuremmalla otoskoolla varmentaa, valtaosa vetosuunnan vaihtelusta lihasten 

kiinnittymiskohdissa johtuu muusta kuin rintakehän muodosta.  

 

Rintakehän muodon vaikutuksen pieni osuus lihasten vetosuuntien variaatiosta ja 

tilastollisesti vahvojen riippuvuussuhteiden vähäisyys johtaa siihen, että tämän 

tutkimuksen perusteella rintakehän muodolla voi olla vaikutusta lihasten vetosuuntaan 

olkaluussa, mutta tulosta ei voida vahvistaa. Mikäli vaikutus on olemassa, on sen osuus 

lihasten vetosuuntien vaihtelusta vähäinen. 

 

Toinen tutkimuksen alussa esitetyistä kysymyksistä liittyi rintakehän muotoon 

olkaluuhun kiinnittyvien lihasten vipuvartena. Toimiiko jokin tietty rintakehän muodon 

elementti vipuvartena olkavarren proksimaalisessa osassa? Kuten reisiluun kohdalla, on 

mahdollista, että olkaluun proksimaaliseen päähän kiinnittyville lihaksille rintakehän 

muodon elementit olisivat parempia vipuvarsia, kuin olkaluun pituus.  

 

Tulokset vahvistavat oletuksen oikeaksi. Olkaluun pituus ei ole vipuvarsi 

proksimaaliseen osaan kiinnittyville lihaksille, mutta reisiluusta poiketen, se ei ole 

vipuvarsi myöskään olkavarren puoliväliin kiinnittyville lihaksille. Olkaluun pituutta 
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kuvaavat mitat eivät vaikuta yhdessäkään poikkileikkauksessa olkaluun lihasten 

vetosuuntaan kummallakaan puolella miehillä tai naisilla.  

 

Merkittävin vaikuttaja lihasten vetosuuntaan miehillä sekä naisilla oikealla puolella on 

olkanivelen orientaatio (kts. liite 9). Olkaluun orientaatio näyttäisi vaikuttavan 

vipuvartena molemmilla sukupuolilla kaikissa poikkileikkauksissa. Se, mistä elementistä 

rintakehän muodossa olkanivelen orientaatio kertoo, on epäselvää. Churchillin mukaan 

rintakehän syvyys vaikuttaa lapaluun asentoon niin, että rintakehän syvetessä lapaluu 

suuntautuu sagittaalisemmaksi, jolloin rintakehän syvyydellä pitäisi olla vaikutusta 

olkanivelen orientaatioon.
121

 Olkanivelen orientaation siis pitäisi kertoa rintakehän 

syvyydestä. Toisaalta Larsen et al. havaitsivat solisluun pituuden vaikuttavan 

olkanivelen orientaatioon, minkä vuoksi rintakehän leveyttä kuvaavien mittojen voisi 

olettaa vaikuttavan olkanivelen orientaatioon. Tämä tutkimus ei antanut tukea 

Churchillin havainnolle rintakehän syvyyden suhteen, sillä olkanivelen orientaatiosta 

kertovan lapaluun muotoindeksin ja rintakehän syvyyttä kuvaavien mittojen välillä ei ole 

keskinäistä riippuvuutta. Havainto, jonka Larsenin et al. tekivät solisluun leveyden 

vaikutuksesta olkanivelen orientaatioon, saa hiukan tukea lapaluun muotoindeksin ja 

rintakehän leveyttä kuvaavien mittojen välisen riippuvuuden tarkastelusta. Solisluun 

pituuden ja lapaluun muotoindeksin välisen korrelaation tutkimuksen voima on 

kuitenkin jälleen riittämätön vahvistamaan vaikutusta. Jotta tutkimuksen voima nousisi 

riittävälle tasolle otoskoon pitäisi olla 77 yksilöä nyt tutkitun 39 yksilön sijasta. 

Tällöinkin tutkimus vahvistaisi, että solisluun pituus vaikuttaa olkanivelen orientaatioon 

mutta vain naisten oikealla puolella. Tämän tutkimuksen mukaan olkanivelen orientaatio 

ei kerro rintakehän syvyydestä, mutta se saattaa kertoa rintakehän leveydestä. Tutkimus 

ei kuitenkaan voi täysin vahvistaa havaintoa, jonka tekivät Larsen et al.  

 

Lisätukea sille, että olkanivelen orientaatio voisi kertoa rintakehän leveydestä antaa se, 

että rintakehän leveys toimii vipuvartena miehillä oikealla puolella 50%:n ja 35%:n 

poikkileikkauksessa. Kyseisissä poikkileikkauksissa vaikuttavan lapaluun dorsaalisen 

puolen leveyden vahvistettiin kertovan rintakehän leveydestä tarkastelemalla sen 

riippuvuutta rintakehän leveyttä kuvaavien mittojen kanssa. 
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Vasemmalla puolella miehillä vipuvartena näyttäisi toimivan rintakehän leveys sekä 

proksimaalisessa päässä että olkavarren keskivaiheilla. Naisilla olkavarren 

proksimaaliosassa rintakehän alueen muotoa kuvaavat mitat eivät vaikuta lihasten 

vetosuuntiin vasemmalla puolella. Olkavarren keskivaiheilla vipuvartena naisilla 

vasemmalla puolella näyttäisi toimivan rintakehän leveys, sillä kohdassa vaikuttavan 

lapaluun paksuuden ja rintakehän leveyttä kuvaavien mittojen välisen korrelaation 

tutkimus osoitti lapaluun paksuuden korreloivan lähes kaikkien rintakehän leveyttä 

kuvaavien mittojen kanssa. Molemmilla sukupuolilla näkyvä selkeä ero oikean ja 

vasemman puolen välillä vaikuttavissa tekijöissä ei johdu erosta vipuvarsissa, vaan eron 

saa aikaan jokin muu tekijä, kuten aktiviteetti tai perimä, joka vaikuttaa olkaluun 

lihasten vetosuuntaan ja jota ei tässä tutkimuksessa voitu kontrolloida. 

 

Näin ollen vaikuttaisi siltä, että Ruffin havaintoa lantion leveydestä reisiluun varren 

proksimaalipään lihasten vipuvartena ei voida suoraan soveltaa olkaluuhun. Rintakehän 

muodon elementit näyttäisivät kuitenkin paremmilta vipuvarsilta kuin olkaluun pituus 

sekä olkavarren proksimaaliseen päähän että puoliväliiin kiinnittyville lihaksille. Mikäli 

olkanivelen orientaation voitaisiin vahvistaa kertovan rintakehän leveydestä, olisi 

rintakehän leveys vipuvarsi kaikissa tutkimuksissa olkaluun varren proksimaalisessa ja 

keskisessä osassa ilmenneissä vaikutussuhteissa rintakehän muodon ja olkavarren 

lihasten vetosuuntien välillä molemmilla sukupuolilla. Tällöin tulos vastaisi lantion 

leveyden vaikutusta vipuvartena reisiluun proksimaalipäähän kiinnittyville lihaksille. 

Tulos on kuitenkin tutkimuksen voiman riittämättömyyden vuoksi edelleen viittaava, ei 

vahvistava. Tästä johtuen rintakehän muodon tietyn elementin varmistaminen 

vipuvarreksi olkaluun proksimaalisiin osiin kiinnittyville lihaksille ei ole mahdollista 

tässä tutkimuksessa. 

 

Johdannossa esitetty ajatus siitä, että rintakehän syvyys saattaisi olla yksi tekijä joka on 

vaikuttanut siihen, että neandertaalien olkaluun poikkileikkaus on pyöreä verrattuna 

nykyihmiseen, ei saa tässä tutkimuksessa tukea, sillä rintakehän syvyyden ei voitu 

osoittaa vaikuttavan olkaluun poikkileikkauksen muotoon.  
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Kolmanteen kysymykseen, joka koski yksittäisen lihaksen vaikutusta 

poikkileikkaukseen, voidaan todeta tulosten selvästi osoittavan, että yksittäisen lihaksen 

vedolla on vaikutusta poikkileikkauksen kokonaismuotoon olkaluussa. Lihasten 

vetosuunnan variaatio oli kohtalainen lähes kaikissa lihaksissa. Poikkileikkauksittain 

tarkasteltuna vaihtelu on sekä keskihajonnan että vaihteluvälin mukaan molemmilla 

sukupuolilla pienintä 80%:n poikkileikkauksessa ja suurinta 35 %:n poikkileikkauksessa 

(kts. liitteet 5 ja 6). Erot keskihajonnoissa eivät ole yhtä suuria kuin erot 

vaihteluväleissä. Lihasten vetosuunnan vaihtelun kasvaminen kohti olkaluun varren 

distaalisia osia voi mahdollisesti johtua olkaluuhun kohdistuvasta sekundaarisesta 

kiertymisestä, jossa olkapään ulkokiertäjät ja sisäkiertäjät kiertävät yhdessä 

kyynärvarren supinaattoreiden ja pronaattoreiden kanssa olkaluun proksimaalista ja 

distaalista osaa vastakkaisiin suuntiin.
122

 Sekundaarisen kiertymisen määrä on 

riippuvaista mekaanisen rasituksen eli fyysisen aktiviteetin määrästä, minkä vuoksi se 

voi vaihdella yksilöittäin suuresti ja aiheuttaa suuren vaihteluvälin distaalisen osan 

lihaksien vetosuunnassa. 

 

Toisaalta, mikäli ero rintakehän muodon vaikutuksessa oikean ja vasemman puolen 

välillä molemmilla sukupuolilla johtuu aktiviteetista, pitäisi oikealla puolella olla 

enemmän vaihtelua distaaliosien lihasten vetosuunnan variaatiossa, koska aktiviteetti 

kasvattaa sekundaarista kiertorasitusta. Näin ei kuitenkaan ole vaan 35%:n 

poikkileikkauksessa keskihajonta on naisilla kaikissa tähän kohtaan kiinnittyvissä 

lihaksissa vasemmalla puolella suurempi kuin oikealla ja miehillä kaikissa muissa 

lihaksissa paitsi olkalihaksessa. Toisaalta 50%:n poikkileikkauksessa naisilla on oikealla 

puolella suurempi keskihajonta kaikissa lihaksissa. Miehillä suurempi puoli vaihtelee eri 

lihaksissa. Lihakset ovat pääasiassa riippuvaisia muista samaan poikkileikkaukseen 

kiinnittyvistä lihaksista. Pääasiassa kiinnittymispisteiden etäisyys toisista 

kiinnittymispisteistä samassa poikkileikkauksessa ei näytä vaihtelevan yhtä paljon, kuin 

niiden etäisyys vaihtelee 0/360 akselista. 
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Kaiken edellä mainitun perusteella, vaikka rintakehän muodolla, erityisesti olkaluun 

orientaatiolla, näyttäisi olevan vähäinen vaikutus lihasten vetosuuntaan olkaluussa, 

vaikutus ei ole riittävän suuri eikä pohjaudu riittävään aineistoon ollakseen 

merkityksellinen. Vaikka suurempi otoskoko vahvistaisi rintakehän muodon vaikuttavan 

olkavarren lihasten vetosuuntaan, vaikuttaa siltä, että rintakehän muodon vaikutuksen 

osuus vetosuunnan vaihtelusta olisi silti pieni. Tämän vuoksi rintakehän muodon 

huomioiminen ei ole tarpeellista tai käytännöllistä rekonstruoitaessa aktiviteettia 

olkaluusta. Tutkimuksen tavoitteena ollut suositus rintakehän muodon huomioimisesta 

aktiviteettin rekonstruktioita tehtäessä siis on, että tämän tutkimuksen perusteella 

olkaluun poikkileikkauksen biomekaanisia ominaisuuksia ei tarvitse suhteuttaa 

rintakehän muotoon. 
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PÄÄTÄNTÖ 

 

Tämä tutkimus liittyy joukkoon yrityksiä parantaa ja kehittää fyysisen aktiviteetin 

rekonstruktioiden tutkimusmenetelmiä. On olennaista kartoittaa kaikki tekijät, jotka 

vaikuttavat olkaluun poikkileikkauksen ominaisuuksiin, jotta tekijöitä voidaan hallita 

fyysistä aktiviteettia rekonstruoitaessa. Fyysisen aktiviteetin tutkiminen pitkien luiden 

poikkileikkauksien muodosta ja biomekaanisista ominaisuuksista on kasvanut viime 

aikoina suuresti uuden teknologian ja kuvantamismenetelmien kehityksen myötä, mikä 

kasvattaa entisestään tarvetta tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja testaamiseen. 

Rintakehän muoto saattaa olla yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat olkaluun 

poikkileikkauksen muotoon lihasten vedon kautta, mutta tämä tutkimus ei pysty 

vahvistamaan kyseistä vaikutusta. Aineiston koko osoittautui suurelta osin liian pieneksi, 

minkä vuoksi suurin osa havaituista rintakehän muodon vaikutuksista lihasten 

vetosuuntiin ei saavuttanut riittävää luotettavuutta. Rintakehän muoto vaikuttaa 

olkanivelen orientaation kautta varmasti vain yhteen olkaluun varren proksimaaliseen 

osaan kiinnittyvään lihakseen miesten oikealla puolella.  

Rintakehän muodon eri elementeistä olkanivelen orientaatio osoittautui 

merkittävimmäksi yksittäiseksi mitaksi, joka vaikutti sekä miehillä että naisilla oikealla 

puolella olkaluun poikkileikkauksen muotoon. Vaikutus oli voimakkain lihaksilla, jotka 

kiinnittyvät olkaluun varren proksimaalisiin osiin ja kulkevat olkanivelen yli kuten 

oletettiin. Vaikutuksen voimakkuuden ero muihin lihaksiin ei kuitenkaan ollut suuri. 

Rintakehän syvyys ei tämän tutkimuksen mukaan vaikuta olkaluun varteen kiinnittyvien 

lihasten vetosuuntaan. Näin ollen tutkimus ei myöskään vahvista, että eroa rintakehän 

syvyydessä voitaisiin pitää selittävänä tekijänä nykyihmisen ja neandertaalin ihmisen 

erilaisen olkaluun muodon välillä.  

On mahdollista, että olkanivelen orientaatio kertoo rintakehän leveydestä vipuvartena 

olkaluun varren proksimaalisiin osiin kiinnittyville lihaksille. Tätäkään vaikutusta ei 

tutkimuksessa kuitenkaan pystytty täysin vahvistamaan riittämättömien otoskokojen 

vuoksi.  
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Tutkimuksen perusteella rintakehän muodolla saattaa olla vaikutusta olkaluun lihasten 

vetosuuntaan, mutta vaikutuksen olemassaoloa ei voida vahvistaa. Mikäli rintakehän 

muoto vaikuttaa lihasten vetosuuntiin, sen osuus lihaksen vetosuunnan vaihtelusta on 

vähäinen. Pääasiallisesti lihaksen vedon suuntaan vaikuttavat muut tekijät, kuten perimä 

ja aktiviteetti, joita ei pystytty tässä tutkimuksessa kontrolloimaan. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että rintakehän muotoa ei tarvitse ottaa huomioon aktiviteetin 

rekonstruktioissa. Tutkimuksen tulos helpottaa merkittävästi fyysisen aktiviteetin 

rekonstruoimista, sillä rintakehän muodon määrittäminen arkeologisesta materiaalista ei 

ole yksinkertainen tai helppo prosessi.  

Yksittäisten lihasten havaittiin selvästi vaikuttavan poikkileikkauksen kokonaismuotoon, 

mikä antaa uusia mahdollisuuksia poikkileikkauksen muodon ja lihasten vaikutuksen 

väliseen tutkimukseen. Tutkimusmenetelmien jatkuva kehittäminen on luotettavan 

tutkimuksen ehto, sillä vain tarkastelemalla tutkimusmenetelmiä kriittisesti ja monista 

eri näkökulmista, voidaan saavuttaa uutta ja tärkeää tietoa muinaisten ihmisten 

fyysisestä aktiviteetista.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Terminologia 

Allenin sääntö (engl. Allen’s rule) on biologinen periaate, jonka mukaan kylmässä 

ilmastossa elävän yksilön kehon ulokkeet ovat lyhyemmät kuin saman lajin yksilön, joka 

elää lämpimässä ilmastossa. 

Bergmannin sääntö (engl. Bergmann’s rule) on biologinen periaate, jonka mukaan 

kylmässä ilmastossa elävän yksilön ruumiin koko on suurempi kuin saman lajin yksilön, 

joka elää lämpimässä ilmastossa. 

Depositio (engl. deposition) on prosessi, jossa luuta kerrostuu luukalvon ja sisäkalvon 

pinnalle.  

Eulerin-Bernoullin palkkimalli eli sädeteoria (engl. classical beam theory ja engineer’s 

beam theory) on Timoshenkon sädeteorian erityistapaus, jonka avulla voidaan laskea 

säteen kantavuusominaisuuksia ja eroja niissä, kun säteeseen kohdistetaan kuormitusta. 

Frontaalitaso eli koronaalitaso (engl. coronal plane) on pystysuora taso, joka jakaa 

kehon etu- ja takaosaan.  

Harjanne (engl. ridge) on luussa oleva pitkänomainen kohonnut rakenne, joka yleensä 

toimii lihasten kiinnittymiskohtana. 

Haversian remodellaatio, kts. modellaatio 

Horisontaalitaso (engl. transverse plane) on mikä tahansa taso, joka jakaa kehon ylä- ja 

alaosaan ja joka on kohtisuorassa selkärankaan nähden. Horisontaalitaso on 

kohtisuorassa sagittaalitasoon ja frontaalitasoon nähden. 

Jännitys (engl. stress) on luussa kuormituksen seurauksena syntyvä, ulkoista painetta 

vastustava sisäinen voima. 



 

 

Kiertyminen/olkaluun kiertyminen (engl. torsion). Olkaluun kiertymisellä tarkoitetaan 

ilmiötä, jossa olkaluun proksimaalipää on kiertynyt suhteessa sen distaalipäähän. 

Kyseessä on hyvin vaihteleva ja plastinen ominaisuus.
123

 Olkaluun kiertyminen jaetaan 

kahteen osaa: primääriin kiertymiseen ja sekundaariseen kiertymiseen. Primaaria 

kiertymistä ohjaa ihmisen kehitys ja se saa alkunsa jo sikiövaiheessa. Syntyessään 

ihmisen olkaluun pää on suuntautunut posteriorisesti, jolloin sen asento vastaa 

lateraalisesti suuntautuneen lapaluun nivelpintaa. Olkaluun pään suuntautuminen 

muuttuu 16 ikävuoteen mennessä enemmän mediaaliseksi, koska lapaluu siirtyy 

dorsaalisempaan asentoon lähelle kylkiluita. Tällöin olkaluun proksimaalinen pää 

kiertyy suhteessa distaaliseen päähän.
124

 Sekundaarinen kiertyminen aiheutuu lihasten 

toiminnasta syntyvästä vetosta. Lihasten vetäessä olkaluun proksimaalipäätä ja 

distaalipäätä eri suuntiin ne aiheuttavat sekundaarista kiertymistä olkaluussa.
125

 

Kiinnityskohta (engl. enthesis) on luun ja jänteen tai nivelsiteen välissä oleva yhdistävä 

kudos. Kudosta on kahta tyyppiä: syinen kiinnityskohta, jossa jänne tai nivelside 

kiinnittyy suoraan luuhun luukalvon välityksellä ja syyrustoinen kiinnityskohta, jossa 

jänteen ja luun välillä on neljä eri siirtymätasoa. 

 

Kimmokerroin eli Youngin moduuli (engl. elastic modulus) on elastinen kerroin eli 

kuvaa tässä tapauksessa luun kykyä vastustaa siihen kohdistuvia voimia. Kimmokerroin 

on luuhun kohdistuvan voiman suhde sen aiheuttamaan suhteelliseen venymään eli se 

kuvaa kappaleen venymistä venyttävän paineen alla. 

Leikkaava voima (engl. shear) on materiaaliin kohdistuvan paineen tyyppi, jossa kaksi 

voimaa työntää rinnakkain mutta ei samaa linjaa pitkin. 

Luukalvo ( engl. periosteum) on luita peittävä sidekudoksinen kalvo, jolla on tärkeä osa 

luun muodostumisessa. 

Luustojykevyys eli robustisuus tarkoittaa luun muodon ja koon heijastamaa kestävyyttä. 

Luustojykevyys kertoo siitä, minkälaisia ja kuinka voimakkaita voimia luustossa 
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normaalisti vaikuttaa sillä se kehittyy mekaanisen rasituksen ja toiminnallisen 

mukautumisen seurauksena. Luustojykevys vaihtelee kehon eri osien välillä, eri 

yksilöiden välillä ja eri populaatioiden välillä.  

Mekaaninen rasitus tarkoittaa luihin kohdistuvaa ihmisen liikkumisesta ja olemisesta 

aiheutuvaa rasitusta. Suurimman rasituksen luille aiheuttavat lihakset, mutta esimerkiksi 

alaraajoja kuormittaa myös painovoima.  

Modellaatio ja Haversian remodellaatio ovat mekanismeja, joilla luukudos 

muokkautuu kuormituksen alaisena. Modellaatiossa osteoblasti-solut luovat uutta luuta 

luukalvossa tai sisäkalvossa ja osteoklasti-solut hajoittavat tarpeetonta tai 

vahingoittunutta luukudosta, jolloin luun koko ja muoto muuttuvat. Modellaatiota 

esiintyy erityisesti kasvu-iässä. Haversian remodellaatiossa luun metaboliset yksiköt, 

jotka koostuvat osteoblasteista ja osteoklasteista aktivoituvat. Ensin osteoklastit liottavat 

vanhaa luuta luoden tunnellimaisen rakenteen luukudokseen. Osteoklastien perässä 

tulevat osteoblastit luovat uutta luuta täyttäen tunnelin ja luoden osteonin eli Haversin 

lamellin. Toisin kuin modellaatiossa, jossa luun muodostus tai hävitys kestää pitkiä 

aikoja yhtäjaksoisesti, remodellaatiota tapahtuu jaksottaisesti poiston ja uuden luun 

luomisen syklinä.
126

 Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että modellaatiossa syntyy lisää 

uutta luuta tai sitä poistuu, ja remodellaatiossa uudella luukudoksella korvataan vanhaa. 

Modellaatio vahvistaa luuta, koska se lisää poikkileikkauksen pinta-alaa, jolloin luuhun 

kohdistuvat puristusvoimat leviävät laajemmalle alalle sekä auttaa vastustamaan 

taivutus- ja kiertovoimia.
127

 Remodellaatio sen sijaan estää ja hidastaa luuston 

ikääntymisestä seuraavaa osteosyyttisolujen kuolemaa, korjaamalla sen aiheuttamia 

mikroväsymisvaurioita.
128

 

Olkaluun kiertyminen, kts. kiertyminen 

Pieni uloke eli nystyrä (engl. tubercle) on luussa oleva pieni pyöreä kohouma tai 

ulkonema. 
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Poikkileikkauksen geometriset ominaisuudet. Luumassan määrä ja jakautuminen 

poikkileikkauksessa vaihtelevat ja tätä vaihtelua tutkittaessa puhutaan poikkileikkauksen 

geometrisista ominaisuuksista. Luun poikkileikkauksen geometrisista ominaisuuksia 

kuvaavat taivutus- ja kiertojäykkyysmomenttit (I, eng. second moment of area) ja (J, 

engl. polar moment of area) ja poikkileikkauksen vastustuskykyä taivutukseen tietyllä 

tasolla kuvaava Z (engl. section modulus). 

Puristusvoima (engl. compression) on materiaaliin kohdistuvan paineen tyyppi, jossa 

kaksi voimaa työntää toisiaan kohti samaa suoraa pitkin. 

Resorptio (engl. bone resoption). Luun resoptio on luun pinnalla tapahtuva prosessi, 

jossa osteoklastit hajottavat luuta ja vapauttavat sen mineraalit verenkiertoon.  

Rintakehä. Tässä tutkimuksessa rintakehällä tarkoitetaan luista rintakehää, johon 

kuuluvat solisluut, lapaluut, rintalasta ja ylimmät selkänikamat. 

Sagittaalitaso (engl. sagittal plane) on taso, joka jakaa ruumiin kahteen puoliskoon, 

oikeaan ja vasempaan. Keskellä kehoa olevaa sagittaalitasoa, joka jakaa kehon 

symmetrisesti, kutsutaan mediaanitasoksi. 

Sisäkalvo (engl. endosteum) on luuydinonteloa verhoava kudoskerros. 

Taivutus- ja kiertojäykkyysmomentit: kts. ”poikkileikkauksen geometriset 

ominaisuudet” 

Uloke, kts. ”pieni uloke” 

Venymä (engl. strain) on luun kuormituksesta aiheutuva muodonmuutos luun 

ulottuvuudessa.  

Venytysvoima (engl. tension) on materiaaliin kohdistuvan paineen tyyppi, jossa kaksi 

voimaa vetää toisistaan pois päin samaa suoraa pitkin. 

Vipuvarsi (engl. moment arm, leverage) määritellään mekaniikassa koneeksi, jossa on  

neljä perusosaa: voiman varsi (luut),  tukipiste (nivel), työtä tekevä voima (lihas) ja 

kuorma (siirrettävät ruumiin osat ja usein myös painovoima). Vivut jaetaan kolmeen 



 

 

luokkaan sen mukaan millä puolella tukipistettä muut elementit sijaitsevat. Lihasten 

vipuvarret voidaan jakaa kahteen: anatomiseen vipuvarteen, joka on on lihaksen 

kiinnittymiskohdan etäisyys nivelestä, ja toimivaan vipuvarteen, joka on nivelen etäisyys 

lihaksen vetolinjasta (lihaksen ja toimivan vipuvarren kulma on kohtisuora).
129

 Olkaluun 

mekaaninen ympäristö koostuu vipuvarren pituudesta  ja ruumiin koosta, joka antaa 

sisäisen taakan. Luun biomekaaniset ominaisuudet on skaalattava mekaaniseen 

ympäristöön ennen kuin luun muodosta voidaan päätellä aktiviteettin laatua.  
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Liite 2. Luustomitat, -indeksit ja -kulmat.  

Mitan nimi Mitta Mittaustapa (kts. liite 3.) Mitan merkitys 

 

Rintakehän syvyys 

 

rintakehän 

syvyys 

nivelletystä solisluusta ja 

lapaluusta, mitattu solisluun 

mediaalisen puolen 

anteriorisimmasta pisteestä lapaluun 

mediaaliseen reunaan lapaluun 

harjanteen keskikohdassa 

edustaa rintakehän 

syvyyttä 

Puolihartian leveys 
puolihartian 

leveys 

nivelletystä solisluusta ja 

lapaluusta, mitattu solisluun 

anteriorisen puolen 

mediaalisimmasta pisteestä 

lapaluun olkalisäkkeen 

lateraalisimpaan pisteeseen.  

kertoo rintakehän 

leveydestä 

Rintakehän 

muotoindeksi 

rintakehän 

suhteellinen 

syvyys 

laskettiin jakamalla rintakehän 

syvyys puolihartian leveydellä 

edustaa rintakehän alueen 

muotoa; kertoo ison 

rintalihaksen ja ison 

liereälihaksen lähtökohdan 

kiinnityskohdan suhteellisesta 

kulmasta 

γ γ-kulma 

rintakehän syvyyden ja 

puolihartian leveyden välinen 

kulma 

kuvaa sitä, mihin suuntaan 

olkanivel asettuu suhteessa 

rintakehän syvyyteen 

Lapaluun leveys 

 

lapaluun leveys 

 

lapaluun harjanteen pituus 
kuvaa hartian leveyttä 

lapaluun leveydestä 

Lapaluun paksuus 

olkaluun 

nivelkuopan 

leveys 

olkaluun nivelkuopan leveys 

mitattu olkanivelen 

orientaation tarkastelua 

varten; on myös olkanivelen 

kokoa heijastava mitta 

Lapaluun 

ventraalisen puolen 

leveys 

lapaluun 

ventraalisen 

puolen leveys 

mitattu lapaluun harjanteesta 

olkaluun nivelkuopan 

ventraaliseen reunaan 

mitattu olkanivelen 

orientaation tarkastelua 

varten 

Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 

lapaluun 

dorsaalisen 

puolen leveys 

kts. liite 3. 

mitattu olkanivelen 

orientaation tarkastelua 

varten 

Lapaluun 

muotoindeksi 
lapaluun suunta 

laskettiin jakamalla lapaluun 

ventraalinen puolen leveys  

dorsaalisen puolen leveydellä 

kertoo olkaluun suunnasta 

olkanivelessä ja ison 

liereälihaksen lähtökohdan 

suunnasta 

δ δ-kulma 
rintakehän syvyyden ja lapaluun 

leveyden välinen kulma 
kertoo puolihartian 

leveydestä 

ε ε-kulma 
lapaluun leveyden ja 

puolihartian välinen kulma 
edustaa hartian syvyyttä 

Olkaluun pituus 
olkaluun 

maksimipituus 
kts. liite 3. 

kertoo olkavarren 

distaaliosaan kiinnittyvien 

lihasten vipuvarren pituudesta 

Solisluun pituus 

 

solisluun pituus 

 
kts liite 3. 

kertoo rintakehän/hartian 

leveydestä ja ison 

rintalihaksen lähtökohdasta 

Solisluu-

olkaluuindeksi 

olkaluun 

suhteellinen 

pituus 

solisluun pituus jaettuna 

olkaluun pituudella 

kertoo olkaluun pituudesta 

suhteessa vartalon leveyteen 

ja rintalihaksen 

toimintasäteestä, eli 

olkalihaksen vipuvarren 

(olkaluun) suhteellisesta 

pituudesta 

  



 

 

Liite 3. Luustomitat ja kulmamitat 

 

  

 
 

 



 

 

  

 

 

 

Kuvalähteet:  

Olkaluun pituus: J. Mylläri: Ihmiskehon anatomia, muokattu alkuperäisestä.  

Solisluun pituus, rintakehän syvyys/ puolihartian leveys, lapaluun ventraalisen puolen leveys, lapaluun dorsaalisen 

puolen leveys ja lapaluun paksuus: Sirpa Niinimäki, muokattu alkuperäisestä. 

Lapaluun leveys: Sobotta Atlas of Hman Anatomy, vol. 1 1982, s.315, muokattu alkuperäisestä.  

γ/δ/ε: I.A. Kapandji: The Physiology of the Joints, muokattu alkuperäisestä. 

  



 

 

Liite 4. Luuston mittasuhteiden vaikutuksen lihasten orientaatioon miehillä ja naisilla 

(vain erittäin merkitsevät ja merkitsevät yhteydet). 

MIEHET 

Poikki-

leikkaus 

Lihas Luustomitta r p N 1-β 

Oikea puoli 

35 
Kolmipäinen olkalihas 

Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 
0,228 0,049 75 49,51 

Kolmipäinen olkalihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
-0,242 0,036 75 54,42 

Olkalihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
0,296 0,01 75 72,43 

Olka-värttinäluulihas 
Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 
-0,329 0,004 75 81,63 

Olka-värttinäluulihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
0,239 0,039 75 53,37 

50 
Olkalihas 

Lapaluun 

muotoindeksi 
0,280 0,015 75 67,38 

Kolmipäinen olkalihas 
Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 
-0,258 0,025 75 59,98 

65 Kolmipäinen olkalihas, 

med.pää 

Lapaluun 

muotoindeksi 
-0,288 0,013 73 68,70 

Kolmipäinen hartialihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
0,360 0,002 73 87,51 

80 
Iso liereälihas 

Lapaluun 

muotoindeksi 
0,281 0,013 78 69,51 

Iso rintalihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
0,307 0,006 78 77,42 

Kolmipäinen olkalihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
0,226 0,047 78 50,42 

Vasen puoli 

35 - - - - - - 

50 
Korppilisäke-olkaluulihas Solisluun leveys 0,267 0,031 65 56,56 

Korppilisäke-olkaluulihas Lapaluun leveys 0,239 0,043 72 51,63 

Korppilisäke-olkaluulihas 
Puolihartian 

leveys 
0,267 0,041 59 52,31 

Korppilisäke-olkaluulihas 
Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 
0,248 0,036 72 54,72 

65 - - - - - - 

80 
Iso liereälihas Lapaluun paksuus 0,230 0,047 75 50,21 

Iso rintalihas 
Solisluu-

olkaluuindeksi 
-0,248 0,046 65 50,35 

Iso rintalihas 
Puolihartian 

leveys 
-0,272 0,035 60 54,61 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

  



 

 

NAISET 

Poikki-

leikkaus 

Lihas Luustomitta r p N 1-β 

Oikea puoli 

35 
Olkalihas 

Lapaluun 

muotoindeksi 
0,328 0,044 38 50,34 

50 
Kolmipäinen hartialihas 

Lapaluun 

muotoindeksi 
0,366 0,026 37 58,73 

65 Kolmipäinen olkalihas, 

med.pää 

Lapaluun 

muotoindeksi 
-0,337 0,038 38 52,63 

80 
Iso rintalihas Lapaluun paksuus 0,400 0,021 33 61,47 

Iso rintalihas 
Lapaluun 

muotoindeksi 
0,471 0,006 33 77,37 

Vasen puoli 

35 
Olka-värttinäluulihas 

Rintakehän 

syvyys 

0,410 0,027 M 0,168 

50 
Olkalihas Olkaluun pituus -0,291 0,029 56 57,40 

Olkalihas  
Lapaluun 

ventraalisen puolen 

leveys 
-0,362 0,042 32 50,98 

Olkalihas 
Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 
-0,387 0,029 32 56,88 

Olkalihas Lapaluun paksuus -0,446 0,009 33 72,06 

65 - - - - - - 

80 - - - - - - 
r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

 

  



 

 

Liite 5.  Lihasten vetosuuntien arvojen vaihtelu, keskiarvot ja keskihajonnat miehillä ja 

naisilla. 
Miehet 
 

 Kiinnittyvä 

lihas 

Arvojen vaihtelu/ ⁰ Keskiarvo/ ⁰ Keskihajonta/ 

⁰ min max 

 
 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

80 
Iso rintalihas 102,78 104,15 169,88 168,69 134,36 134,56 12,59 14,35 

 
Iso liereälihas 8,13 16,42 77,28 74,95 46,43 48,05 14,48 12,20 

 Kolmipäinen 

olkalihas 
240,00 242,05 313,59 308,66 278,98 269,22 14,00 13,83 

65 Kolmipäinen 

olkalihas m. pää 
336,00 332,10 41,30 46,99 359,48 359,52 11,45 12,79 

 
Kolmipäinen 

hartialihas 
59,26 81,72 145,21 149,62 113,17 115,52 14,43 12,02 

 
Kolmipäinen 

olkalihas l. pää 
186,34 192,96 292,49 296,57 247,57 243,47 19,39 20,79 

50 Korppilisäke-

olkaluulihas 
339,7 334,13 32,18 33,58 359,53 359,65 10,59 11,48 

 
Olkalihas 54,52 66,8 143,13 137,62 114,48 112,21 12,21 10,90 

 Kolmipäinen 

hartialihas 
123,82 146,45 212,69 214,16 175,37 175,34 13,80 12,69 

 Kolmipäinen 

olkalihas 
243,90 242,05 307,53 318,18 280,53 275,17 11,89 12,32 

35 Kolmipäinen 

olkalihas 
275,03 249,78 25,14 31,84 2,67 353,20 15,00 27,55 

 
Olkalihas 49,99 67,59 134,24 136,12 107,05 107,21 12,17 10,49 

 Olka-

värttinäluulihas 
162,18 164,58 270,57 265,41 235,28 232,09 15,48 15,60 

  



 

 

Naiset 

 Kiinnittyvä 

lihas 

Arvojen vaihtelu/ ⁰ Keskiarvo/ ⁰ Keskihajonta 

/ ⁰ min max 

  oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

80 
Iso rintalihas 105,72 103,37 151,7 158,52 130,46 132,87 12,13 12,76 

 
Iso liereälihas 20,30 20,43 70,31 73,11 45,89 48,01 11,60 9,43 

 Kolmipäinen 

olkalihas 
231,6 228,45 319,76 295,87 268,23 262,62 16,56 13,78 

65 Kolmipäinen 

olkalihas m. pää 
339,5 309,51 56,31 55,81 3,36 3,02 11,91 14,11 

 
Kolmipäinen 

hartialihas 
92,92 60,95 163,66 140,19 116,91 117,85 13,43 12,66 

 
Kolmipäinen 

olkalihas l. pää 
167,37 172,87 286,01 281,00 242,29 234,62 26,65 24,95 

50 Korppilisäke-

olkaluulihas 
333,25 342,9 48,01 23,36 1,95 2,47 12,46 10,24 

 
Olkalihas 41,19 60,55 141,84 141,99 112,55 112,96 16,17 14,85 

 Kolmipäinen 

hartialihas 
71,72 150,19 226,83 212,3 170,96 174,53 20,33 13,12 

 Kolmipäinen 

olkalihas 
239,81 243,92 328,95 304,59 278,21 276,4 14,29 12,07 

35 Kolmipäinen 

olkalihas 
314,66 228,76 31,49 29,46 2,41 354,49 11,98 27,31 

 
Olkalihas 68,29 70,38 131,35 143,46 108,27 106,05 10,38 10,63 

 Olka-

värttinäluulihas 
176,33 187,48 261,80 356,75 236,52 235,58 14,05 26,51 



 

 

Liite 6. Lihasten vetosuuntien keskiarvot ja keskihajonnat 

 



 

 

 



 

 

Liite 7. Luustomittojen, -indeksien ja -kulmien arvojen vaihtelu, keskiarvot ja 

keskihajonnat miehillä ja naisilla. 
Miehet 
 

Mitta Arvojen vaihtelu Keskiarvo Keskihajonta 

min max 

 
oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

Olkaluun pituus 284,00 270,00 377,00 385,00 330,00 326,60 17,58 18,07 

Solisluun pituus 117,00 111,10 178,00 185,00 145,61 148,37 9,68 11,81 

Puolihartian 

leveys 
139,00 145,00 202,00 202,00 175,58 177,54 10,20 11,35 

Rintakehän 

syvyys 
143,00 139,00 210,00 221,00 177,61 174,47 16,45 17,74 

Lapaluun 

paksuus 
23,27 21,90 34,07 34,46 29,11 28,62 2,16 2,28 

Lapaluun 

ventraalisen 

puolen leveys 

88,00 88,07 119,2 121,00 105,20 105,36 6,27 6,30 

Lapaluun 

dorsaalisen 

puolen leveys 

90,00 89,98 120,22 118,23 105,27 105,52 6,40 5,58 

Lapaluun 

leveys 
121,97 119,36 156,00 158,00 139,64 138,35 7,64 7,59 

Solisluu-

lapaluuindeksi 
0,38 0,39 0,51 0,52 0,44 0,45 0,03 0,03 

Rintakehän 

muotoindeksi 
0,85 0,80 1,21 1,21 1,01 0,98 0,09 0,09 

Lapaluun 

muotoindeksi 
0,93 0,91 1,08 1,08 1,00 1,00 0,03 0,03 

γ-kulma 40,95 40,01 52,43 54,82 46,28 46,00 2,54 2,81 

δ-kulma 54,36 55,46 76,63 83,93 66,12 68,27 5,19 5,78 

ε-kulma 55,54 52,36 82,59 84,14 67,60 65,73 6,46 6,91 

Pituuksien, syvyyksien ja leveyksien mittayksikkö on millimetri ja kulmien aste. 

  



 

 

Naiset 

Mitta Arvojen vaihtelu Keskiarvo Keskihajonta 

min max 

 
oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

oikea 

puoli 

vasen 

puoli 

Olkaluun pituus 269,00 266,00 365,00 357,00 310,00 305,79 20,19 19,58 

Solisluun pituus 121,00 121,62 157,00 156,00 138,12 139,21 9,12 8,65 

Puolihartian 

leveys 
143,00 142,00 189,00 185,00 165,53 166,67 10,12 10,79 

Rintakehän syvyys 130,50 142,00 216,00 206,00 167,17 158,19 18,79 15,50 

Lapaluun paksuus 22,90 22,28 30,82 34,04 26,65 26,06 2,21 2,39 

Lapaluun 

ventraalisen 

puolen leveys 

89,12 81,68 114,22 115,32 99,57 99,04 6,45 6,83 

Lapaluun 

dorsaalisen puolen 

leveys 

86,30 80,25 114,13 111,14 98,48 98,48 6,12 6,48 

Lapaluun leveys 117,70 111,27 150,74 147,66 131,17 129,19 8,05 8,43 

Solisluu-

lapaluuindeksi 
0,36 0,39 0,49 0,49 0,44 0,45 0,03 0,02 

Rintakehän 

muotoindeksi 
0,79 0,79 1,23 1,17 1,01 1,01 0,09 0,09 

Lapaluun 

muotoindeksi 
0,94 0,97 1,08 1,05 1,01 1,01 0,03 0,02 

γ-kulma 42,24 38,83 51,47 50,67 46,45 45,44 2,23 2,88 

δ-kulma 53,69 57,92 81,93 81,70 66,18 66,56 5,63 5,82 

ε-kulma 51,38 51,53 84,06 82,63 67,37 68,01 6,56 7,21 

Pituuksien, syvyyksien ja leveyksien mittayksikkö on millimetri ja kulmien aste. 

  



 

 

Liite 8. Lihasten vetosuuntien keskinäinen riippuvuus miehillä ja naisilla. 

 
Miehet 

 

Poikkileikkaukset oikea puoli vasen puoli 

 r p N 1-β r p N 1-β 

35%         

Olkalihas - Kolmipäinen 

olkalihas 
-0,326 0,001 108 93,02 -0,196 0,041 109 52,74 

Olkalihas - Olka-

värttinäluulihas 
0,590 0,000 108 100,0 0,517 0,000 109 100,0 

Kolmipäinen olkalihas - 

Olka-värttinäluulihas 
-0,212 0,027 108 59,01 -0,111 0,253 109 20,70 

50%  

Olkalihas - Kolmipäinen 

hartialihas 
0,371 0,000 108 97,74 0,278 0,003 110 83,33 

Olkalihas - Kolmipäinen 

olkalihas 
0,226 0,019 108 64,68 0,358 0,000 110 97,03 

Olkalihas - Korppilisäke-

olkaluulihas 
-0,304 0,001 108 89,03 -0,281 0,003 110 84,15 

Kolmipäinen hartialihas - 

Kolmipäinen olkalihas 
0,486 0,000 108 99,98 0,287 0,002 110 85,71 

Kolmipäinen hartialihas - 

Korppilisäke-olkaluulihas 
-0,299 0,002 108 87,94 -0,255 0,007 110 76,23 

Kolmipäinen olkalihas - 

Korppilisäke-olkaluulihas 
-0,235 0,014 108 68,18 -0,385 0,000 110 98,65 

65%   

Kolmipäinen hartialihas- 

Kolmipäisen olkalihaksen 

med.pää 
-0,439 0,000 105 99,73 -0,451 0,000 106 99,84 

Kolmipäinen hartialihas - 

Kolmipäisen olkalihaksen 

lat.pää 

0,262 0,007 105 76,56 0,217 0,026 106 60,23 

Kolmipäisen olkalihaksen 

med.pää - Kolmipäisen 

olkalihaksen lat.pää 

-0,167 0,089 105 39,40 -0,156 0,110 106 35,43 

80%  

Iso rintalihas - Iso 

liereälihas    
0,633 0,000 112 100,0 0,629 0,000 110 100,0 

Iso rintalihas - 

Kolmipäinen olkalihas 
0,139 0,143 112 30,61 0,228 0,017 110 66,30 

Iso liereä lihas - 

Kolmipäinen olkalihas 
0,249 0,008 112 74,94 0,168 0,079 110 41,40 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

Yhteydet, joissa tutkimuksen voima on  riittävä, on lihavoitu. 

  



 

 

Naiset 

 

Poikkileikkaukset oikea puoli vasen puoli 

 r p N 1-β r p N 1-β 

35%         

Olkalihas - Kolmipäinen 

olkalihas 
-0,184 0,116 74 34,25 -0,135 0,329 54 15,97 

Olkalihas - Olka-

värttinäluulihas 
0,433 0,000 74 97,14 0,163 0,239 54 21,33 

Kolmipäinen olkalihas - 

Olka-värttinäluulihas 
-0,121 0,305 74 17,36 -0,063 0,652 54 6,57 

50%  

Olkalihas - Kolmipäinen 

hartialihas 
0,253 0,030 74 57,66 0,192 0,148 58 29,70 

Olkalihas - Kolmipäinen 

olkalihas 
0,477 0,000 74 99,12 0,296 0,024 58 60,53 

Olkalihas - Korppilisäke-

olkaluulihas 
-0,295 0,011 74 71,52 0,315 0,016 58 66,22 

Kolmipäinen hartialihas - 

Kolmipäinen olkalihas 
0,441 0,000 74 97,65 0,268 0,042 58 51,89 

Kolmipäinen hartialihas - 

Korppilisäke-olkaluulihas 
-0,293 0,011 74 70,90 0,024 0,856 58 3,75 

Kolmipäinen olkalihas - 

Korppilisäke-olkaluulihas 
-0,359 0,002 74 87,78 -0,077 0,567 58 8,26 

65%   

Kolmipäinen hartialihas - 

Kolmipäisen olkalihaksen 

med.pää 

-0,238 0,041 74 52,44 -0,438 0,000 61 94,09 

Kolmipäinen hartialihas - 

Kolmipäisen olkalihaksen 

lat.pää 

0,294 0,011 74 71,21 0,444 0,000 61 94,73 

Kolmipäisen olkalihaksen 

med.pää - Kolmipäisen 

olkalihaksen lat.pää 

-0,270 0,020 74 63,45 -0,392 0,002 61 87,34 

80%  

Iso rintalihas - Iso 

liereälihas 
0,601 0,000 67 99,98 0,652 0,000 59 100,0 

Iso rintalihas - 

Kolmipäinen olkalihas 
0,572 0,000 67 99,94 0,410 0,001 59 89,34 

Iso liereä lihas - 

Kolmipäinen olkalihas 
0,395 0,001 67 90,87 0,455 0,000 59 95,12 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

Yhteydet, joissa tutkimuksen voima on  riittävä, on lihavoitu. 

  



 

 

  

Liite 9.  Rintakehän prosentuaalisesti suurin selittävä tekijä jokaisessa lihasten 

kiinnittymiskohdassa 
Poikki- 

leikkaus 

Lihas Prosentuaalisesti suurin selittävä rintakehän muodon mitta 

oikea/vasen, vaikutusprosentti/mitta 

  miehet naiset 

80 
iso rintalihas 

O: 9,4  lapaluun muotoindeksi 

V: 7,4 puolihartian leveys 

O: 22,2 lapaluun muotoindeksi 

V:- 

iso liereälihas 
O: 7,9  lapaluun muotoindeksi 

V: 5,3 lapaluun paksuus 

O:- 

V:- 

kolmipäinen 

olkalihas 

O: 5,1  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

O:- 

V:- 

65 kolmipäinen 

olkalihas, med. pää 

O: 8,3  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

O: 11,4  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

kolmipäinen 

hartialihas 

O: 13,0  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

O:- 

V:- 

kolmipäinen 

olkalihas, lat. pää 

O:- 

V:- 

O:- 

V:- 

50 
korppilisäke-

olkaluulihas 

O:- 

V: 7,1 solisluun pituus ja 

puolihartian leveys 

O:- 

V:- 

kolmipäinen 

hartialihas 

O:- 

V:- 

O: 13,4,  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

kolmipäinen 

olkalihas 

O: 6,7  lapaluun dorsaalisen 

puolen leveys 

V:- 

O:- 

V:- 

olkalihas 
O: 7,8  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

O:- 

V: 19,9 lapaluun paksuus 

35 
olkalihas 

O: 8,8  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

O: 10,8  lapaluun muotoindeksi 

V:- 

olka-

värttinäluulihas 

O: 10,8 lapaluun dorsaalisen 

puolen leveys 

V:- 

O:- 

V: 16,8 rintakehän syvyys 

kolmipäinen 

olkalihas 

O: 5,9  lapaluun muotoindeksi 

V: 

O:- 

V:- 

 

Rintakehän syvyyttä edustavat  mitat on lihavoitu, rintakehän leveyttä kuvaavat mitat on alleviivattu. 



 

 

Liite 10. Lapaluun muotoindeksin riippuvuus rintakehän syvyyttä kuvaavista 

mitoista miehillä ja naisilla. 
 

Rintakehän syvyyttä 

kuvaavat mitat 

Miehet 

oikea vasen 

r p N 1-β r p N 1-β 

Rintakehän syvyys 0,177 0,128 75 32,46 0,190 0,118 69 34,01 

Rintakehän muotoindeksi 0,195 0,094 75 38,22 0,220 0,069 69 43,52 

ε-kulma 0,189 0,107 74 35,84 0,194 0,112 68 34,78 
 

Rintakehän syvyyttä 

kuvaavat mitat 

Naiset 

oikea vasen 

r p N 1-β r p N 1-β 

Rintakehän syvyys 0,071 0,672 38 6,20 0,189 0,276 35 18,67 

Rintakehän muotoindeksi -0,032 0,849 38 3,85 0,144 0,411 35 12,62 

ε-kulma -0,023 0,889 38 3,42 0,132 0,451 35 11,27 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

  



 

 

Liite 11. Lapaluun muotoindeksin riippuvuus rintakehän leveyttä kuvaavista 

mitoista miehillä ja naisilla. 
 

Rintakehän leveyttä 

kuvaavat mitat 

Miehet 

oikea vasen 

r p N 1-β r p N 1-β 

Puolihartian leveys -0,010 0,935 75 3,04 -0,013 0,913 69 3,19 

Solisluun pituus -0,035 0,759 78 4,89 -0,021 0,868 68  3,67 

Lapaluun leveys 0,007 0,949 96 2,92 0,183 0,084 90 40,23 

δ-kulma -0,190 0,106 74 36,16 -0,208 0,089 68 39,12 
 

Rintakehän leveyttä 

kuvaavat mitat 

Naiset 

oikea vasen 

r p N 1-β r p N 1-β 

Puolihartian leveys 0,158 0,343 38 15,27 0,053 0,762 35 4,87 

Solisluun pituus 0,319 0,048 39 49,18 0,138 0,443 33 11,45 

Lapaluun leveys 0,085 0,574 46 8,06 0,199 0,225 39 22,22 

δ-kulma 0,060 0,721 38 5,45 -0,168 0,334 35 15,64 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

 

  



 

 

Liite 12. Lapaluun paksuuden riippuvuus rintakehän leveyttä kuvaavista 

mitoista miehillä ja naisilla. 
Rintakehän leveyttä 

kuvaavat mitat 

Miehet 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Puolihartian leveys  0,378 0,001 74 91,11 0,281 0,019 70 64,51 

Solisluun pituus 0,332 0,003 77 83,40 0,244 0,043 69 51,53 

Lapaluun leveys 0,430 0,000 95 99,23 0,445 0,000 90 99,33 

δ-kulma -0,014 0,905 73 3,27 -0,047 0,706 68 5,71 

 
Rintakehän leveyttä 

kuvaavat mitat 

Naiset 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Puolihartian leveys  0,644 0,000 38 99,36 0,660 0,000 36 99,40 

Solisluun pituus 0,558 0,000 39 95,80 0,704 0,000 34 99,78 

Lapaluun leveys 0,755 0,000 46 100,00 0,698 0,000 40 99,95 

δ-kulma -0,311 0,058 38 46,06 -0,007 0,966 36 2,75 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

Yhteydet, joissa tutkimuksen voima on  riittävä, on lihavoitu. 

 

  



 

 

 

  

Liite 13. Lapaluun paksuuden riippuvuus rintakehän syvyyttä kuvaavista mitoista 

miehillä ja naisilla. 
Rintakehän syvyyttä 

kuvaavat mitat 

Miehet 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Rintakehän syvyys 0,250 0,032 74 56,62 0,219 0,068 70 43,73 

Rintakehän muotoindeksi 0,009 0,941 74 2,98 0,039 0,746 70 5,05 

ε-kulma 0,019 0,871 73 3,59 0,007 0,957 68 2,85 

Rintakehän syvyyttä 

kuvaavat mitat 

Naiset 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Rintakehän syvyys 0,627 0,000 38 99,02 0,468 0,004 36 80,79 

Rintakehän muotoindeksi 0,331 0,043 38 51,10 -0,005 0,976 36 2,68 

ε-kulma 0,331 0,042 38 51,10 -0,026 0,880 36 3,52 

r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

Yhteydet, joissa tutkimuksen voima on  riittävä, on lihavoitu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liite 14.  Lapaluun dorsaalisen puolen leveyden riippuvuus rintakehän 

leveyttä kuvaavista mitoista miehillä ja naisilla. 
Rintakehän leveyttä 

kuvaavat mitat 

Miehet 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Puolihartian leveys  0,648 0,000 75 100,00 0,599 0,000 69 99,92 

Solisluun pituus 0,551 0,000 78 99,97 0,554 0,000 68 99,89 

Lapaluun leveys 0,842 0,000 96 100,00 0,857 0,000 90 100,0 

δ-kulma -0,056 0,637 74 6,85 -0,080 0,514 68 9,44 

Rintakehän leveyttä 

kuvaavat mitat 

Naiset 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Puolihartian leveys  0,639 0,000 38 99,26 0,635 0,000 35 98,56 

Solisluun pituus 0,557 0,000 39 95,72 0,677 0,000 33 99,30 

Lapaluun leveys 0,904 0,000 46 100,0 0,849 0,000 39 100,0 

δ-kulma -0,345 0,034 38 54,67 0,178 0,306 35 17,04 
r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

Yhteydet, joissa tutkimuksen voima on  riittävä, on lihavoitu. 



 

 

 

 

Liite 15.  Lapaluun dorsaalisen puolen leveyden riippuvuus rintakehän syvyyttä 

kuvaavista mitoista miehillä ja naisilla. 
Rintakehän syvyyttä 

kuvaavat mitat 

Miehet 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Rintakehän syvyys 0,416 0,000 75 96,02 0,422 0,000 69 95,03 

Rintakehän muotoindeksi 0,000 0,997 75 2,50 0,037 0,763 69 4,86 

ε-kulma -0,033 0,778 74 4,64 0,000 0,997 68 2,50 

Rintakehän syvyyttä 

kuvaavat mitat 

Naiset 

oikea vasen 

 r p N 1-β r p N 1-β 

Rintakehän syvyys 0,624 0,000 38 98,88 0,220 0,203 35 23,77 

Rintakehän muotoindeksi 0,329 0,044 38 50,59 -0,242 0,161 35 27,85 

ε-kulma 0,309 0,059 38 45,56 -0,299 0,081 35 39,98 
r: korrelaatiokerroin, p: korrelaatiokertoimen merkitsevyys, N: otoskoko, 1-β: tutkimuksen voima 

Yhteydet, joissa tutkimuksen voima on  riittävä, on lihavoitu. 


