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Johdanto 
 

”Se, joka väittää auringonpaisteen olevan onnellisuutta, ei ole koskaan pelannut jalkapalloa 

kaatosateessa märällä nurmella”. Muistan jonkun pelivuosieni jalkapallomentoreista 

lausahtaneen kyseisen lauseen, enkä voisi olla enempää samaa mieltä. Muistellessani omia 

aktiivivuosiani voin vieläkin tuntea tuon samaisen märän nurmen tuoksun ja tuntea 

adrenaliinin virtaavan, kuin lähestyisin jälleen pelikenttää. Kandidaatin tutkielman aihetta 

valitessani ei tarvinnut kovinkaan kauan miettiä, mihin halusin sen liittää. Jalkapallo on ollut 

ja tulee olemaan yksi elämäni suurimmista intohimoista, ja kun on käytännössä elänyt ja 

hengittänyt jalkapalloa koko elämänsä, haluan tuoda sen mukaan myös omaan kandidaatin 

tutkielmaani. 

Ennen olen ollut jyvällä vain lajista, miten sitä pelataan, kuinka pelaajien tulee liikkua ja mitä 

kentällä yleensäkin tapahtuu. Ymmärsin, että fysiikan ja matematiikan avulla voin selittää 

lähes kaikki kentällä tapahtuvat asiat, ja oman pelikokemukseni ansiosta tulen oppimaan ja 

oivaltamaan lajista paljon myös näin tieteen näkökulmasta. 

Itse pelistä käsittelyn kohteeksi valitsin pelitilanteista omasta mielestäni kiinnostavimmat eli 

maalien tekemisen ja syöttelyn. Näiden asioiden tutkimiseen tarvitsin kuitenkin tietoa siitä, 

kuinka pallo käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Näistä jalkapallon elementeistä uskon 

kokoavani haluamani paketin, jossa opin lajista myös fysiikan ja matematiikan 

näkökulmasta. Työssäni käytän päälähteinä kahta teosta: John Wessonin The Science of 

Soccer (2002) ja John Taylor The Science of Soccer: A Bouncing Ball and a Banana Kick 

(2014). 
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1. Jalkapallo  
 

Jotta voisimme ymmärtää jalkapalloa pelinä myös fysiikan ja matematiikan kielellä, täytyy 

ensimmäisenä käsitellä palloa ja kuinka pallomaiset kappaleet käyttäytyvät 

vuorovaikutuksessa esimerkiksi jalan tai pelikentän kanssa. Nykyajan jalkapallot on 

suunniteltu juuri oikean kokoiseksi, oikeasta materiaalista ja sisältäen tietyn sisäisen 

ilmanpaineen, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä pelattavuus. Useimmat palloista 

on tehty synteettisten kuitujen kerroksista, jotka on päällystetty sileällä 

polymeerimateriaalilla, kuten synteettisellä nahalla. Näiden kerrosten sisällä on kuminen 

”rakko”, joka täytetään ilmalla standardien mukaisesti. Alkujaan pallon koko, massa ja paine 

pallon sisällä ovat lähteneet kehittymään vain kokeilemalla. Nykyiset standardit pallon 

koolle, paineelle ja massalle ovat seuraavanlaiset: pallon halkaisijan tulee olla 22-23cm, 

ympärysmitan 69-71cm, massan 400-450g ja pallon sisäisen ilmanpaineen n. 58-108 kPa. 

Jalkapallopiireissä tämä standardikoko tunnetaan kokona 5. Jalkapalloja valmistetaan 

lapsesta aikuiseen sopiviksi, ja sopiva koko valitaan riippuen lapsen fyysisestä kehityksestä. 

Esimerkiksi pienemmille lapsille pallon koko on huomattavasti pienempi kuin aikuisilla. Pallot 

on jaoteltu kokoihin 1-5 siten, että pienimmällä 1 koon pallolla pelaavat aloittelevat pelaajat 

ja koolla 5 pelaavat aikuiset. Palloista halutaan siis saada mahdollisimman virtaviivaisia, 

aerodynaamisia sekä helposti kontrolloitavia, jotta jalkapallosta pelinä tulisi mahdollisimman 

sulavaa ja helppoa fyysisesti ja pelillisesti parhaassa kunnossa oleville pelaajille. [1,3] 

 

1.1 Jalkapallon pomppiminen teoriassa 

 

Jalkapallon pomppimiseen tarvitaan pallolta kahta ominaisuutta: pallossa käytetty materiaali 

täytyy elastisuudeltaan olla sellainen, että pomppaaminen on mahdollista. Lisäksi pallon 

sisäisen ilmanpaineen täytyy olla edellisessä kappaleessa mainitun painevälin 

suuruusluokkaa. Pallon ”kotelon” elastisuus ja ominaisuudet eivät siis yksin riitä 

pomppaamiseen, vaan pallon sisäinen paine ja pallon koostumus yhdessä mahdollistavat 

sen pomppaamisen. Pelin kannalta pomppaaminen on tärkeää, sillä pallon halutaan 

noudattavan tiettyjä liikeratoja ja pomppaamisia, jotta peli olisi kaikille tasapuolista ja pallon 

liikkeitä pystyttäisiin ennakoimaan. [1,2]                                            - 
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Kuva 1.1 a) ja b). Jalkapallo iskeytyy kovaa pintaa vasten. [1]. 

Kuvaajassa 1.1 a) näkyy, kuinka pallon osuessa maahan, ajatellaan maan ensin hidastavan 

palloa ja sitten aiheuttavan sille kiihtyvyyden. Toisin sanoen maan ja pallon välinen 

vuorovaikutus aiheuttaa sen pomppaamisen. Ilmanpaine tasoittuu tässä tasaisesti pallon 

sisälle. Kuvaajassa 1.1 b) puolestaan kuvataan pallon sisällä olevan ilman käyttäytymistä. 

Pallon osuessa kovaan pintaan, pallon sisällä yläosassa oleva paine on pienempi kuin 

alhaalla. Paine-ero pyrkii tasaantumaan ja vastustamaan maan palloon kohdistavaa 

voimaa, jonka seurauksena pallo pomppaa. [1;2;3]. 

Kun siirrytään kohti todellisempaa tilannetta, jolloin pallo osuukin kovan pinnan sijasta 

yleisimpään pelialustaan, nurmikkoon, voidaan pallon pomppimista suoraan kovaa alustaa 

ja nurmikkoa vasten havainnollistaa kuvan 1.2 avulla.  

Kuva 1.2 Pallon pomppiminen a) kovalla alustalla ja b) nurmella. [1] 

Kuva 1.2 a) esittää jalkapallon pomppimista kovalla alustalla, mistä nähdään pallon 

pomppujen korkeuden pienevän tasaisesti ja vähän kerrallaan. Nurmella pallon pomput 

pienenevät huomattavasti nopeammin eli peräkkäisten pomppujen nopeus ja korkeus 

muuttuvat paljon verrattuna toisiinsa, sillä nurmen pehmeys ei saa aikaan yhtä suurta 
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palloon kohdistuvaa voimaa kuin kova alusta. Peräkkäisten pomppujen palautumista 

kuvataan palautumiskertoimella e: 

 𝑒 =
𝑝𝑜𝑚𝑝𝑢𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠

𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑝𝑢𝑎 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠
 .    (1) 

Täydellisen elastisella pallolla, joka pomppaa kovalla alustalla e = 1, kun taas sellaisella 

pallolla, joka ei pomppaa ollenkaan e = 0. Kovalla alustalla peräkkäisten pomppujen nopeus 

ja korkeus pienenee jokaisella pompulla n. 20% eli e ≈ 0,8 kun taas lyhyellä nurmella e on 

n. 0,6 luokkaa [1]. 

 

1.2 Jalkapallon pomppiminen pelissä 
 

Aikaisemmissa luvuissa on tarkasteltu tilannetta, jota pelissä harvemmin näkee. Pallon on 

kuviteltu pomppivan suoraan paikallansa, mitä ei pelissä käytännössä tapahdu juuri 

koskaan. Sen sijaan pallo tulee kentän pintaan tietyssä kulmassa tietyllä nopeudella, ja 

siihen vaikuttaa monia voimia. Esimerkiksi ilmanvastus sekä kentän ja pallon välinen kitka 

hidastavat pallon liikettä. 

 

Kuva 1.3. Pallon pomppaaminen pelitilanteessa. [1]. 

Kuvassa 1.3 näkyy, kuinka pallo käyttäytyy sen tullessa tietyssä kulmassa tietyllä 

nopeudella pelikenttään. Pelikenttä eli nurmi, jolla pelataan, ei pysäytä palloa täysin, vaan 

se ainoastaan hidastaa palloa. Pallo liukuu hetkisen pelikenttää pitkin ja pallon alaosaan 

vaikuttava kentän ja pallon välinen kitka hidastaa palloa. Tällöin osa pallon liike-energiasta 

siirtyy lämpö- ja äänienergiana kenttään sekä pieni osa myös ilmaan, jolloin pallon vauhti 

hidastuu ja pallo ei enää pomppaa niin korkealle [1]. 
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Kun pelikenttä on tarpeeksi karhea eli normaalitilanteessa, pallo käyttäytyy pompatessaan 

Kuvan 1.4 mukaisesti. Pallo tulee kenttään suurella kulmalla ja pallon alaosa osuu maahan 

ensimmäisenä. Pallo liukuu hetken, kunnes kentän ja pallon välinen kitka hidastaa palloa ja 

pallo alkaa pyörimään. Pallo jatkaa pyörimisliikettään pompatessaan takaisin ylös kentän 

pinnasta. [1] 

 

Kuva 1.4. Pallon pomppaamisen eri vaiheet. [1]. 

Pallo käyttäytyy eri tavalla riippuen esimerkiksi kentän kosteudesta. Jos nurmikenttä on 

märkä, kitka pallon ja pelikentän välillä pienenee huomattavasti. Koska pallon ja kentän 

välinen kitka on huomattavasti pienempi kuin kuivalla kelillä, pallo liikkuu nopeammin kentän 

pintaa pitkin. Tämä nopeuttaa peliä huomattavasti ja vaikeuttaa näin pelaamista.  

Matemaattisesti pallon pomppaamista voidaan mallintaa seuraavilla tavoilla. Pallon 

hitausmomentti on muotoa 

 𝐽 =
2

3
𝑚𝑟2,      (2) 

missä m on pallon massa ja r on pallon säde. [1,7,9] 

Pompun jälkeinen nopeus on riippuvainen pelikentästä riippuvasta palautumiskertoimesta e 

ja pystysuorasta nopeudesta 𝑣𝑜, jolla pallo tulee maahan: 

𝑣1 = 𝑒𝑣𝑜,      (3) 

missä 𝑣1 on pallon pystysuora nopeus pompun jälkeen ja 𝑣0 pallon pystysuora nopeus 

ennen pomppua. Nopeuden muutos pomppaamistilanteessa on siis: 

∆𝑣 =  𝑣1 − (−𝑣𝑜) = 𝑣0 + 𝑣1 = (1 + 𝑒)𝑣0.                      (4) 
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Pallon liukuessa hetkellisesti kentän pinnalla, palloon vaikuttaa myös pallon ja pelikentän 

välinen hidastava kitkavoima 

 𝐹ℎ = 𝜇𝐹𝑣,                     (5) 

joka saa pallon pyörimisliikkeeseen. Yhtälössä (5) Fh on vaakasuora kitkavoima, 𝜇 on kentän 

ja pallon välinen kitkakerroin, ja Fv on pallon ja kentän välinen pystysuora voima. Pystysuora 

ja vaakasuora voima voidaan esittää Newtonin toisen lain 

∑ 𝐹 = 𝑚𝑎,      (6) 

avulla. Yhtälössä (6) ∑ 𝐹 on palloon vaikuttavien voimien summa, m on pallon massa ja a 

on pallon kiihtyvyys. Kun kiihtyvyys esitetään vaaka- ja pystysuoran nopeuden 

aikaderivaattana, saadaan liukumiseen vaikuttavien voimien suhde 

𝑑𝑢

𝑑𝑣
= −

𝐹ℎ

𝐹𝑣
.      (7) 

Kun otetaan huomioon pallon ja kentän välinen kitkakerroin, ja sovelletaan yhtälöitä (4), (5) 

ja (7), saadaan vaakasuoran nopeuden muutokselle kaava: 

 ∆𝑢 = −𝜇(1 + 𝑒)𝑣0,     (8) 

missä ∆𝑢 on vaakasuoran nopeuden muutos. [1,5,7] 

Kulmanopeuden muutos tilanteessa, jossa pallo pomppaa pyörähtäen kentälle, riippuu 

kitkakertoimesta, pallon hitausmomentista sekä pomppaamiskertoimesta, jolloin 

kulmanopeuden muutos noudattaa kaavaa 

 ∆𝜔 = 𝜇(1 + 𝑒)
𝑚𝑟

𝐽
𝑣0.     (9) 

Käyttämällä yhtälöitä (2), (3), (4) ja (8) saadaan tulokseksi lopullinen vaakasuora nopeus 

pallolle: 

𝑢1 =  𝑢0 − 𝜇(1 + 𝑒)𝑣𝑜,                   (10) 

missä 𝑢1 ja 𝑢0 ovat vaakasuoria nopeuksia, ja 𝑣0 on pystysuora nopeus. Pallon 

kulmanopeudeksi saadaan 

𝜔1 = 𝜔0 +  
3

2
𝜇(1 + 𝑒)

𝑣𝑜

𝑟
,                (11) 

missä 𝜔0 on kulmanopeus alussa ja 𝜔1lopussa ja r on pallon säde [1]. 
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Pallon lähtiessä pyörimään pelikentän ja pallon välisen kitkan vaikutuksesta, yhtälöt hiukan 

muuttuvat. Pyörivän pallon tilanteessa lähdetään yhtälön (3) sijaan tilanteesta, jolloin pallo 

pyörähtää, ja yhtälöstä  

 𝑢1 =  𝜔1𝑟,                  (12) 

nähdään pompatessa pyörähtävän pallon lineaarisen nopeuden ja kulmanopeuden välinen 

suhde [1].  

Kun tarkastellaan kulmanopeuden ja lineaarisen nopeuden muutosten välistä yhteyttä 

pallolle, saadaan pallon kulmanopeuden muutos 

∆𝜔 = 𝜔1 − 𝜔0 =  −
3

2

𝑢1−𝑢0

𝑟
= −

3

2

∆𝑢

𝑟
.    (13) 

Yhtälöistä (12) ja (13) saadaan pyörähtäen pomppaavalle pallolle lineaarinen nopeus 

  

 𝑢1 =
3

5
𝑢0 + 

2

5
𝜔0𝑟                (14) 

ja kulmanopeus 

 𝜔1 =
2

5
𝜔0 + 

3

5

𝑢0

𝑟
.                (15) 

Lisäksi pyörähtävän pallon pompatessa pätee pystysuoralle nopeudelle yhtälön (3) 

mukainen nopeus. [1] 

 

 

1.3 Jalkapallon ilmalento 
 

 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan ilmanvastus vaikuttaa jalkapallossa siten, että pallo ei 

lennä ilmassa niin pitkälle, kuin se lentäisi, jos siihen ei vaikuttaisi ilmanvastusta. Lyhyillä 

matkoilla, kuten syöttäessä ja läheltä tulevissa laukauksissa ilmanvastus on kuitenkin 

merkityksetön ja pallon lentorata on lähes paraabelin muotoinen. Paraabelin muoto riippuu 

täysin siitä, millaisessa kulmassa pallo lähtee liikkeelle. [1]. 
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Kun siirrytään pidempiin pallon lentomatkoihin, kuten maalivahdin potkaisemaan 

maalipotkuun tai vaikkapa topparin puolenvaihtoon, täytyy ilmanvastus ottaa huomioon. 

Muuten potkujen lentomatkat vääristyvät. [1] 

 

Kuva 1.5. Pallon liikkuminen ilman kierrettä ilmassa kaksi- ja kolmiulotteisena. [1]. 

Pallon ilmalennossa ilma käyttäytyy teoriassa kuvan 1.5 mukaisesti. Sivustakatsottuna 

virtausviivat näyttävät, kuinka ilma käyttäytyy pallon ympärillä. Kolmiulotteisessa 

kuvauksessa voidaan nämä virtausviivat ajatella ”virtauspintana”. Pallon hidastuminen 

selittyy todellisessa tilanteessa pallon taakse muodostuvilla turbulenssipyörteillä kuvan 1.6 

mukaisesti. 

 

Kuva 1.6. Pallon taakse muodostuvat turbulenssipyörteet. [1]. 

 

Pallon ollessa ilmalennossa ja ilmavirtausten mennessä vasemmalta oikealle, pallon 

oikeassa reunassa sanotaan olevan erottumispiste. Siinä ilmavirtaus hieman poikkeaa 

normaalilta reitiltään ja muuttuu epävakaiseksi. Tämä muodostaa pallon taakse ilman 

turbulenssipyörteitä, joihin siirtyy pallon liike-energiaa, jolloin pallo hidastuu. [1] 
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Kuva 1.7. Vektoriesitys pallon lentoradalle. [6] 

Koska pallon liike vaakasuoraan on tasaista, se kulkee matkan 

 𝑥 =  𝑢0𝑡,      (16) 

missä t on kuljettu aika ja 𝑢0 on pallon lineaarinen nopeus alussa. Kiihtyvässä liikkeessä 

pallo kulkee matkan 

 𝑥 = 𝑢0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2,     (17) 

missä a on vaakasuora kiihtyvyys. Pystysuoraan kuljetussa matkassa tulee ottaa huomioon 

painovoima, jolloin yhtälö (18) saadaan muotoon 

 𝑦 =  𝑣0𝑡 −  
1

2
𝑔𝑡2

,     (18) 

missä g on alaspäin vaikuttavan painovoiman gravitaatiovakio. Pystysuuntaisessa 

liikkeessä painovoima ensin hidastaa palloa sen ylösnousun ajan, kunnes pallo saavuttaa 

lentoratansa korkeimman kohdan ja pallo pysähtyy. Tämän jälkeen painovoima kiihdyttää 

palloa alaspäin. Kuvassa 1.7 on pallon paraabelin muotoinen lentorata, jossa pallon liikettä 

kuvataan vektoreilla. Vektoreista nähdään pallolla olevan lakipisteessä ainoastaan 

vaakasuoraa nopeutta. [1] 

Sijoittamalla yhtälöstä (13) ratkaistun ajan kaavaan (14), ja ratkaisemalla kuljetun matkan, 

saadaan pallon kulkemaksi kantamaksi: 

𝑅 =  
2𝑢0𝑣0

𝑔
,      (19) 

missä 𝑢0 on vaakasuora nopeus alussa, 𝑣0 pystysuora nopeus ja g on gravitaatiovakio. 
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Kuvan 1.7 mukaisessa tilanteessa ilmanvastuksen ajatellaan olevan merkityksetön. 

Matemaattinen kaava pallon kantamalle saadaan komponentteihin jakamisen ja 

trigonometrian avulla: 

 𝑢0 =  𝑉0𝑐𝑜𝑠𝜃0 𝑗𝑎 𝑣0  =  𝑉0𝑠𝑖𝑛𝜃0,    (20) 

missä 𝑉0 on pallon alkunopeus ja 𝜃0 on lähtökulma. Alkunopeus voidaan ilmaista käyttäen 

komponentteja ja trigonometriaa: 

 𝑉0
2 =  𝑢0

2 + 𝑣0
2.      (21) 

Sijoittamalla yhtälön (16) mukaiset nopeudet kaavaan (15), ja koska 2sin𝜃cos𝜃 = sin2𝜃, 

saadaan pallon kantamaksi: 

 𝑅 =
𝑉0

2𝑠𝑖𝑛2𝜃0

𝑔
 ,     (22) 

missä 𝑉0 on pallon alkunopeus ja 𝜃0 on lähtökulma. Suurin kantama saadaan, kun 𝑠𝑖𝑛2𝜃0 =

1. Tällöin kulmaksi 𝜃0 saadaan 45o.  [1;6;7] 

Ilmanvastus aiheuttaa vastustavan voiman 

 𝐹𝑑 =
1

2
𝐶𝐷𝜌𝐴𝑉2 ,     (23) 

missä Fd on vastustava voima, Cd on pallon nopeudesta riippuva vastuskerroin, 𝜌 on ilman 

tiheys, V on pallon nopeus ja A on poikkipinta-ala, joka pallon tapauksessa on 𝜋r2. 

 

Kuva 1.8. Pallon kantama vapaassa lennossa ja ilmanvastuksen vaikuttaessa. [15] 
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Kuva 1.8 havainnollistaa pallon lentorataa sekä vastusvoimat huomioon otettaessa että 

ilman. Sininen käyrä kuvaa tilannetta, jossa vastusvoimia ei oteta huomioon ja punainen 

käyrä ilmanvastuksen vaikutuksessa. Pallo on molemmissa tilanteissa potkaistu 45 asteen 

kulmassa alkunopeudella 20 m/s. Jo näin pienellä alkunopeudella potkaistun pallon 

kantaman ero on merkittävä. Vapaassa lennossa kantama R ≈ 40m kun taas 

ilmanvastuksen kanssa R ≈ 30m. [1,15] 

 

2. Syöttäminen ja maalinteko 
 

Mielestäni kiinnostavimmat jalkapallon tarkastelukohteet ovat ehdottomasti laukominen ja 

syöttäminen. Hienojen syöttökuvioiden päätteeksi tehdyt upeat laukaukset, jotka johtavat 

maaliin, ovat mielestäni yksi koko lajin hienouksista. Tässä luvussa tarkastellaan fysiikkaa 

maalinteon ja syöttelyn takana. 

 

2.1 Potku 
 

Jalkapallossa oleellinen asia on pallon liikuttaminen pelaajalta toiselle eri tavoilla. Yleisin 

tapa on, kuten lajin nimestäkin voi päätellä, potkaiseminen. Fysiikan näkökulmasta potkua 

voidaan havainnollistaa kuvan 2.1 a) avulla. 

 

Kuva 2.1 a). Jalan liike potkun aikana. [1]           b) Lionel Messi potkaisee. [8] 
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Kuvassa 2.1 on esitettynä potkun yksinkertainen malli, jossa reisi ja sääri ajatellaan 

sauvoiksi, sekä lonkka ja polvi saranoiksi. Lonkasta kiinni olevan reiden ajatellaan liikkuvan 

vakionopeudella, jolloin polvesta kiinni oleva sääri heilahtaa mukana. Tällöin 

keskipakoisvoiman ja liikkeen jatkavuuden lain vaikutuksesta jalkaterän nopeus kiihtyy 

suuremmaksi kuin ylemmän sauvan eli reiden nopeus. Tällöin alempi sauva heilahtaa 

jalkapallon ”läpi”, jolloin pallo lähtee liikkeelle tietyllä alkunopeudella. [1,4,5] 

Jos potkuliikkeessä ei otettaisi huomioon hidastavia tekijöitä, kuten kitkavoimia ja 

vastusvoimia (mm. pallon massa), voitaisiin pallon liikkeen ajatella seuraavan kahta lakia: 

energian siirtymistä jalasta palloon ja jalan kulmanopeuden säilymistä. Tällaisessa 

tilanteessa pallo lähtisi kaksinkertaisella nopeudella jalan nopeuteen verrattuna. 

Todellisessa tilanteessa jalan heilahdukseen ja palloon osumiseen vaikuttaa jalan ja pallon 

välinen kitka, ilmanvastus sekä esimerkiksi pallon uudelleenmuotoutuminen, jota käsiteltiin 

1. luvussa. Kun vastusvoimat otetaan huomioon, pallon nopeus on laskettu olevan n. 4/3 

pallon nopeudesta. [1] 

 

Kuvassa 2.2 on esiteltynä potkuhetkellä jalkaan vaikuttavat kolme voimaa. Voimat ovat 

jalkaa kiihdyttävä voima, joka antaa palloon osuessa pallolle alkunopeuden. Jalkaterässä 

tuntuva keskihakuvoima on näennäisvoima, joka tuntuu vain jalkaterässä. Lisäksi jalan ja 

pallon välillä on reaktiovoima, joka hidastaa jalan liikettä. [1,4,5] 

 

Kuva 2.2. Jalkaan vaikuttavat voimat potkuhetkellä. [1] 

Kuvassa 2.1 a) on potkuliikkeen kuvaus, jossa reisi ja sääri ajatellaan sauvana. Teoriassa 

oletetaan jalan olevan ohut sauva, jolle hitausmomentti J on: 
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 𝐽 =  
1

3
𝑚𝑙2,      (24) 

missä m on jalan massa ja 𝑙 on jalan pituus.  

Energian säilyessä jalasta palloon siirtyvä energia saadaan tällöin jalan pyörimisenergiana 

 𝐸 =  
1

2
𝐽𝜔2,      (25) 

missä hitausmomentti J on yhtälön (24) mukainen ja 𝜔 on jalan kulmanopeus. Toisaalta 

jalan ja pallon välinen vuorovaikutus voidaan ajatella törmäyksenä, jolloin jalan pallolle 

antama impulssi on 

𝐼 = 𝐹∆𝑡,      (26) 

missä F on jalan palloon kohdistama voima ja ∆𝑡 on voiman vaikutusaika. [1;7;9] 

Nyt tilanne on kuitenkin hieman erilainen, sillä jalka muodostaa yhdessä lonkan, reiden, 

polven ja säären kanssa systeemin, jossa on kaksi sauvaa kiinnitettynä toisiinsa ”saranoilla”. 

Jotta tilanteesta saataisiin mahdollisimman totuudenmukainen ja yksinkertainen, voidaan 

jalka ajatella kaksiosaisena heilurina. Saranan ajatellaan olevan lonkassa, ja koko jalka 

muodostaa ainoastaan yhden sauvan. Kun ajatellaan jalkaterän nopeuden olevan 

riippuvainen jalan pituudesta ja kulmanopeudesta, saadaan jalan nopeuden ja pallon 

nopeuden välille yhteys: 

 𝐽(𝑣0 −  𝑣1) = 𝑚𝑙2𝑣𝑝,     (27) 

missä 𝑣0 ja 𝑣1ovat jalan nopeudet ennen ja jälkeen vuorovaikutusta pallon kanssa, 𝑣𝑝 on 

pallon nopeus vuorovaikutuksen jälkeen, J on jalan hitausmomentti, m on pallon massa ja 𝑙 

on jalan pituus. [1] 

Kun otetaan huomioon jalan ja pallon vuorovaikutuksen välillä pomppaamisen 

palautumiskerroin, saadaan jalan ja pallon nopeuden sekä pomppaamisen 

palautumiskertoimen välille yhteys:  

 (𝑣𝑝 − 𝑣1) = 𝑒𝑣0.     (28) 

Kun käytetään yhtälöä (22), saadaan eliminoitua 𝑣1 pois yhtälöstä (21), jolloin pallon 

lähtönopeudeksi saadaan: 

 𝑣𝑝 = 𝑣0
1+𝑒

1+ 
𝑚𝑙2

𝐽

.     (29) 
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Koska jalan massa on paljon suurempi kuin pallon massa, on termi  
𝑚𝑙2

𝐽
 pienempi kuin e. 

Tästä seuraa se, että pallon nopeus on suurempi kuin jalan nopeus. [1] 

Esimerkkilaskuna haluan esittää oman potkaisuni. Ihmisen jalan massa on keskimäärin n. 

10% koko kehon massasta, joka minun tapauksessani tarkoittaa n. 9kg [11]. Oman jalkani 

pituus on 0,96m. Arvojen avulla yhtälöä (19) hyväksi käyttäen saadaan hitausmomentiksi: 

 𝐽 =
1

3
∗ 9𝑘𝑔 ∗  (0,96𝑚)2 = 2,7648 𝑘𝑔𝑚2 

Potkaistessa jalan keskimääräinen nopeus on n. 80 km/h [1]. Pomppaamiskertoimeksi e 

valitaan kovan jalan ja pallon välille 0,8 [1]. Pallon massaksi m valitaan 0,425kg standardien 

mukaiselta väliltä [1;3]. Näiden tietojen avulla laskettuna keskimääräisesti pallo saa 

potkaistessani nopeuden yhtälön (23) mukaisesti: 

𝑣𝑝 = 80
𝑘𝑚

ℎ
∗

1+0,8

1+ 
0,425𝑘𝑔∗(0,96𝑚)2

2,7648𝑘𝑔𝑚2

= 103,4720625
𝑘𝑚

ℎ
≈  103

𝑘𝑚

ℎ
. 

Keskimääräiseksi jalkapallon lähtönopeudeksi suuruus on uskottava. Suurimmat 

ammattilaispelaajien laukausten nopeudet ovat usean lähteen mukaan jopa enemmän kuin 

210 km/h. [12;13] 

 

2.2 Syöttäminen 
 

Tässä tapauksessa, kun puhutaan syöttämisestä, tarkoitetaan pelikenttää pitkin potkaistua 

palloa. Esimerkiksi FC Barcelonan peli perustuu syöttöpelin osalta lyhytsyöttöpeliin, eli joka 

kentän alueella pyritään palloa liikuttamaan nopeasti pelaajalta toiselle lyhyillä pelaajien 

välisillä etäisyyksillä. Syöttämiseen liittyy lisäksi syötön vastaanottaminen, joka on 

tarkastelun kohteena luvussa 2.3. 

Fysiikan näkökulmasta katsottuna lyhytsyöttäminen tapahtuu seuraavasti: jalka heilahtaa 

kuten luvussa 2.1 tarkasteltiin, mutta palloon pyritään osumaan jalan sisäosalla eli 

sisäsyrjällä. Tällöin palloon saadaan kohdistettua mahdollisimman suuri pinta-ala, jolloin 

osumakohta saadaan lähelle pallon keskipistettä. Tällöin saadaan napakka kentän pintaa 

pitkin kulkeva syöttö. Toisinaan on hyödyllistä potkaista kierteinen syöttö, joka vaatii 

osumista muualle kuin pallon keskikohtaan. Kierteistä syöttöä ja laukausta tarkastellaan 

hieman tarkemmin luvussa 2.5. [1] 
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2.3 Syötön vastaanottaminen 
 

Jotta peli kulkisi mahdollisimman jouhevasti, pyritään jalkapallossa pelaamaan yhdellä tai 

kahdella kosketuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä kosketuksella pelatessa palloa ei 

oteta haltuun, vaan se syötetään suoraan seuraavalle pelaajalle. Kahdella kosketuksella 

pelatessa pallo otetaan mahdollisimman nopeasti haltuun oikeaan suuntaan ja sen jälkeen 

syötetään seuraavalle pelaajalle.  

Kuva 2.3. Pallon haltuun ottaminen. 

Pallon haltuun ottaminen silloin, kun pallo tulee kentän pintaa pitkin, tapahtuu kuvan 2.3 

mukaisesti. Pallo tulee tietyllä nopeudella, jolloin jalan on törmäyksen yhteydessä annettava 

hiukan periksi. Tällöin jalan on liikuttava hiukan siihen suuntaan, mihin pallo on menossa. 

Nopeus, jolla jalkaa täytyy liikuttaa, riippuu kengän ja pallon välisestä 

pomppaamiskertoimesta. Jalan nopeus pallon liikkumissuuntaan törmäyshetkellä voidaan 

laskea kaavalla: 

 𝑣𝑗 =  𝑣𝑝
𝑒

1+𝑒
,     (30) 

missä 𝑣𝑗 on jalan nopeus, 𝑣𝑝 on pallon nopeus ja e on pomppaamisen palautumiskerroin. 

[1] 
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2.4 Suora laukaus 
 

Laukominen tapahtuu teoriassa täysin samalla tavalla, kuin kuvassa 2.1 on esitelty. Usein 

pallolle halutaan saada todella kova, jopa maksimaalinen nopeus, jolloin jalasta palloon 

täytyy siirtyä mahdollisimman suuri energia. Jalka heilautetaan kuvan 2.1 mukaisesti ja 

kiihdytetään vauhtiin, jolloin jalkaterä saa mahdollisimman pitkän liikeradan, ja pallo 

saadaan liikkeelle suurella nopeudella. Jalka pyritään ojentamaan lopussa täysin suoraksi, 

varpaat mukaan lukien. Tämän jälkeen tulee todella lyhyt vuorovaikutus jalan ja pallon 

välillä, joka lyhimmillään kestää vain sadasosasekunnin ajan. [1] 

 

2.5 Kierteinen laukaus 
 

Yksi hienoimmista tavoista toimittaa syöttöjä ja ennen kaikkea tehdä maaleja on kierteisen 

potkun käyttäminen. Tällä tarkoitetaan tilannetta pelikentällä, jossa pallo ei kuljekaan 

suoraan ilmassa, vaan potkuhetkellä pallolle potkaistaan kierre. Tästä aiheutuen pallo pyörii 

akselinsa ympäri. Yksinkertaisesti selitettynä kierteinen potku tapahtuu samalla tavalla kuin 

suora potku, mutta osumakohta palloon on muu kuin pallon keskikohta. 

 

Kuva 2.4 a) ja b). Kierteisen pallon potkaiseminen. 

Kuvassa 2.4 on havainnollistettu kierteisen pallon potkaiseminen. Osumakohta on 

keskikohdasta poikkeava, jolloin pallo lähtee pyörimään akselinsa ympäri. Kierteisessä 

potkussa osumakohdan lisäksi suuri vaikuttava tekijä on nappulakengän ja pallon välinen 

kitka. Verrattuna suoraan potkuun, kierteisessä potkussa lentorata on kaareva. [1,2]  
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Osittain kierteeseen vaikuttaa myös aerodynaaminen vastus eli ilmanvastus.  

 

Kuva 2.5. Ilmanvirtaukset kierteisessä potkussa. [1] 

Pallon pyöriessä oman akselinsa ympäri ilmanvirtaukset käyttäytyvät hieman eri tavalla kuin 

verrattuna kuvassa 1.5 esitettyyn suoraan potkuun. Pallon pyöriessä pallon toisella puolella 

kulkevat ilmanvirtaukset eroavat pallosta viivästyneesti verrattuna suoraan kulkevaan 

palloon. Vastaavasti vastakkaisella puolella olevat ilmanvirtaukset eroavat aiemmin, jolloin 

pallo kiertyy pyörimissuuntaansa. [1;2] 

Erityisesti kierteisiä laukauksia käytetään vapaapotkujen antamisessa. Koska pallon ja 

maalin välissä on pelaajista koostuva muuri sekä maalivahti, käyttävät monet vapaapotkun 

antajat kierrettä hyväkseen. Yksi tunnetuimmista ja tutkituimmista on Roberto Carloksen 

vuonna 1997 Ranskan MM-kisojen esiturnauksessa laukoma vapaapotkumaali. 

 

 

Kuva 2.6. Roberto Carloksen vapaapotku. [10] 
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Yllä olevassa kuvassa näkyy Carloksen antama vapaapotku, joka oli 35 metrin etäisyydellä 

maalista. Carloksen laukaisema potku oli poikkeuksellisen kova ja pallolla oli sekä sivu- että 

yläkierre. Kuvassa näkyvät kolme viivaa havainnollistavat pallon liikeratoja eri tilanteissa. 

Alin viiva esittää pallon liikerataa, jos pallo ei olisi ollutkaan kierteinen vaan mennyt suoraan. 

Tällöin maali olisi jäänyt tekemättä ja pallo olisi mennyt neljä metriä ohi maalista. 

Keskimmäinen viiva kuvaa tilannetta, jossa pallolla olisi ollut pelkästään sivuttainen kierre ja 

maali olisi jäänyt tekemättä. Ylin viiva taas kuvastaa tilannetta, jolloin pallossa oleva kierre 

kaarsi pallon maaliin saakka. [1;10] 

 

2.6 Puskeminen 
 

Pallon puskeminen päällä on jokaisella kentän alueella yleinen tapahtuma. Puskemista 

käyttävät niin hyökkääjät kuin puolustajatkin tehdäkseen maaleja ja estääkseen maalien 

tekemisen. Puskeminen tapahtuu yleisimmin niin, että siinä käytetään otsaa, joka osuu 

mahdollisimman keskelle palloa. Koska pään massa on vain jonkin verran suurempi kuin 

pallon massa (pään massa keskimäärin n. 3.5kg [14]) ja päälle ei saada läheskään niin 

suurta liikerataa kuin esimerkiksi jalan heilahdukselle potkussa, jää pallon lähtönopeus 

puskiessa usein huomattavasti pienemmäksi kuin potkaistessa. [1]  

Puolustuksessa pallo pyritään puskemaan mahdollisimman kauas ja korkealle vastustajan 

ulottumattomiin ja mieluiten omalle joukkueelle. Pallo voi näissä tilanteissa lentää jopa yli 30 

metriä. Hyökkäyspäässä pallo halutaan puskea maaliin, jolloin pusku usein suunnataan 

kovaa ja alas.  
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3. Yhteenveto 
 

 

Oman kandidaatintutkielman aiheekseni valikoitui jalkapallo ja sen taustalla esiintyvät 

fysikaaliset ilmiöt. Ajatuksenani oli ensin käsitellä vähän kaikkea mahdollista aina 

pelikentistä ja varusteista kohti itse kentällä tapahtuvia asioita, kuten potkaisemista ja 

vaikkapa pallon ja jalan välistä kontaktia. Kirjoittaessani huomasin, varsinkin 

loppuvaiheessa, että asiaa tulee pienistä asioista yllättävänkin paljon. Siispä päädyin 

tarkastelemaan eniten itseäni kiinnostavia aiheita: maalintekoa ja syöttämistä. Tätä varten 

täytyi tutkia pallon pomppaamista ja miten pallo käyttäytyy vuorovaikutuksessa erilaisten 

pintojen ja väliaineen kanssa. Fysiikasta mekaniikka oli olennainen osa tutkimustani, vaikka 

kentällä tapahtuu asioita, joiden fysikaaliseen selittämiseen tarvitsisi laajaa, monialaista 

näkökulmaa. Toimiva kokonaisuus, jossa lajia ja peliä todellisuudessa voitaisiin viedä 

eteenpäin, saataisiin koottua esimerkiksi fysiikan, kemian, matematiikan ja fysiologian 

yhteistyöllä. 

Alkaessani kirjoittamaan, ajattelin, ettei fysiikan ymmärtäminen jalkapallon yhteydessä 

välttämättä parantaisi omaa pelaamistani tai ymmärrystäni lajista. Tutkielman tekemisen 

aikana itselleni heräsi kuitenkin paljon mietittävää. Suurimpana ongelmakohtana nousi esille 

tilanne, jossa minun täytyy perustella toiselle jalkapalloon liittyviä asioita. Miksi palloon pitää 

osua isolla kengän pinnalla? Miten lauotaan kierteinen laukaus ja miksi se lähtee 

kiertämään?  Esimerkiksi omasta nuoruudestani en muista kuulleeni koskaan muita kuin 

urheilullisia perusteluita liittyen vaikkapa potkutekniikkaan. Jos tulevaisuudessa aloitan 

valmentamisen, aion tietysti ensimmäisenä selittää urheilun kannalta, miten asiat 

käytännössä tehdään. Väitteideni tueksi voin myös esittää fysiikan näkökulman, jolloin 

erilaiset oppijat voivat saada nopeammin ja enemmän irti jalkapallon pelaamisesta. 

Jalkapallon fysiikasta jäi todella paljon asioita käsittelemättä, ja tutkielmani raapaisee vain 

pintaa. Olisikin mielenkiintoista tutkia yksittäisiä tilanteita, esimerkiksi vastapalloon 

potkaisemista ja erilaisia harhautuksia. Myös perehtyminen volley- ja saksipotkuihin voisi 

antaa arvokasta tietoa korkealta ilmasta potkaistaviin palloihin. 
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