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Tiivistelmä 

Puettavalla teknologialla haetaan urheilussa dataa tarpeellisista urheilijan eri 

kehityskohteista. Kilpailun ollessa kovaa ja koska urheilubisneksessä liikkuu isot rahat, 
on urheiluorganisaatioiden käytettävä resursseja tällaisen datan esille kaivamiseen. Tarve 
olla paras on kova ja kilpailullista etulyöntiasemaa on tarve saavuttaa kaikilla 

mahdollisilla keinoilla. 

Puettava teknologia alkaa yleistyä urheilussa myös huippu-urheilun ulkopuole l la. 

Laitteita on tullut jo vuosia saataville myös kuluttajille kohtuulliseen hintaan. Puettava 
teknologia ei myöskään enää rajaudu vain urheilukelloihin ja sykemittareihin, vaan sitä 
on saatavilla nykyään monissa eri muodoissa aina vaatekappaleista erilaisiin sensoreiden 

ja muiden oheislaitteiden kombinaatioihin.  

Puettavan teknologian hyödyntäminen ei enää rajoitu ainoastaan liikkujan tai urheilijan 

käyttöön vaan myös urheilufanit saavat niistä nykyään osansa. 

Tässä tutkielmassa tutkittiin puettavan teknologian hyödyntämistä urheilussa . 
Minkälaista puettavaa teknologiaa on olemassa ja miten sitä pystyy urheilussa 

hyödyntämään. 

Tutkielmassa havaittiin, että puettavaa teknologiaa löytyy nykyään monena eri muotona 

ja käyttökohteita on useita niin suoritusten parantamisesta ja katsojalle viihdearvon 
luomisesta aina loukkaantumisten ennakointiin asti. 

Avainsanat 
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1. Johdanto 

Puettavasta teknologiasta on tullut kiinteä osa urheilua. Laitteiden tuottama data 

mahdollistaa urheilijoiden ja heidän valmentajien tarkkailla suorituskykyä, kuten 
sydämen pulssia, kuljettua matkaa, sekä nopeutta. Tämä antaa mahdollisuuden tunnistaa 
kohtia, joita pitää kehittää. Datan luotettavuus on urheilijoille tärkeää, sillä heidän 

harjoittelunsa onnistuminen voi riippua siitä (Page, 2015). Puettavat laitteet tarjoavat 
monia hyötyjä niin huippu-urheilijoille, amatööreille kuin kuntoilijoillekin. Erilais ia 

hyötyjä ovat esimerkiksi loukkaantumisten ehkäisy ja fyysisen kunnon sekä 
suorituskyvyn tarkkailu ja mittaaminen (Anzaldo, 2016). Rugbyssä ja NFL:ssä 
(Yhdysvalloissa toimiva amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga) onkin ollut 

käytössä aivotärähdyssensoreita, joita on myös ollut aikomuksena ottaa käyttöön 
muihinkin kontaktilajeihin. Toimintamalliltaan sensori toimii niin, että se tallettaa ottelun 

aikana tulevia iskuja ja niiden tulokulmia, ja tämä data sitten ladataan ja analysoidaan 
ottelun jälkeen (Page, 2015). 

Huippu-urheilijat ja ammattilaisurheilujoukkueet etsivät jatkuvasti uusia keinoja kehittää 

urheilullista suoritusta saavuttaakseen kilpailullisen edun. Ennen videointi toimi isossa 
roolissa suoritusten tarkastelussa ja analysoinnissa, mutta nykyään puettavilla GPS:ää 

hyödyntävillä laitteilla saadaan tarkempaa ja reaaliaikaisempaa dataa (Seshadri ym., 
2017). Myös vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoissa teknologialla on iso rooli. 
Esimerkiksi yhdessä ottelussa jalkapallon sisällä olevalla sensorilla pystyttiin 

varmistamaan oikea maalintekijä epäselvässä tilanteessa Portugalin ja Uruguayn 
välisessä ottelussa (Burton, 2022). 

Puettavan laitteen voi määritellä tarkoittamaan pientä elektronista laitetta, joka pystyy 
keräämään dataa sensoreillaan. Tämän datan pystyy lähettämään langattomasti toisille 
laitteille datan arviointia varten (Iervolino ym., 2017). Suosituimmat paikat, joihin 

kuluttaja mieluiten puettavan laitteen haluaa ovat ranne, käsivarsi, vyötärö ja kaula. 
Vähiten suosittuja kohtia laitteille kehossa ovat muualle vartaloon kiinnitettävät, laseiksi 

laitettavat tai päähän puettavat. Kaikki haluaisivat tarkastella puettavan teknologian 
avulla terveyttään, mutta vain reilu 40 % haluaisi käyttää sitä kuntoilunsa seurantaan.  
Tämä osoittaa, että ihmiset ovat valmiita käyttämään puettavaa teknologiaa terveyden 

seurantaan, mutta moni ei koe, että puettavasta teknologiasta saisi tarpeellista hyötyä 
jokapäiväisen hyvinvoinnin kehittämiseen (Page, 2015). 

Aihe on ajankohtainen, sillä puettava teknologia on miljardien bisnes ja lisää kasvua on 
odotettavissa (Luczak ym., 2020). Puettavan teknologian markkina-alue on kasvanut 
vuoden 2014 25 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuosittaiseen 50 miljard i in 

Yhdysvaltain dollariin vuonna 2019 (Fritsch, 2019). Uusien puettavaa teknologiaa 
olevien laitteiden kehittämisen ongelmakohdaksi muodostuu monesti rahoituksen 

saaminen ja varmistaminen. Ongelmaksi voi myös tulla tuotteen saaminen esille isolle 
yleisölle, vaikka olisikin todistettavissa, että kyseinen laite voi merkittävästi auttaa 
urheilijaa suoriutumaan paremmin (Page, 2015). 

Puettava teknologia on epäsuosittua vanhusten keskuudessa. Tähän syinä ovat vanhusten 
kokema pelko puettavista laitteista koituvia mahdollisia vaaroja kohtaan, mutta jotkut 

tutkimukset ovat osoittaneet, että huolet yksityisyyttä kohtaan, sekä puettavan 
teknologian kallis hinta ovat suurimmat syyt. Kallis hinta on puettavan teknologian 
käyttämättä jättämisen suurin syy myös muissa ikäluokissa (Page, 2015). 
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Puettavien laitteiden tarjoamat mahdollisuudet eivät kuitenkaan jää ainoastaan käyttäjän 
itsensä kehittämiseen, vaan ne mahdollistavat myös urheilussa kannattajan kokemuksen 
viemisen uudelle tasolle. Käyttämällä langattomia sensoreita pelaajien varusteissa tai 

pelipaidoissa katsojan on mahdollista saada reaaliajassa dataa pelaajan liikkeistä ja 
suorituksista (Anzaldo, 2016). Puettavat laitteet ovat jo pystyneet luomaan paljon arvoa 

käyttäjille, mutta niissä on silti paljon potentiaalia käyttämättä (Xue, 2019). 

Urheilussa huippusarjoissa puettavan teknologian avulla kerättyyn dataan liittyy myös 
ongelmia. Kysymyksenä onkin, että kuka omistaa kerätyn datan, onko se liiga vai 

joukkue, jonka pelaajalla laitteet ovat olleet päällä? Aiheeseen liittyy myös muita 
kysymyksiä ja ongelmia, kuten että voiko yksittäisestä pelaajasta jakaa tietoa ilman sen 

suurempaa suojausta esimerkiksi TV-kanaville, kommentaattoreille, analyytikoil le, 
videopeleihin tai voiko dataa myydä esimerkiksi fantasiaurheilupeleihin (Socolow, 
2016). 

Puettava teknologia ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan urheilijoiden tai kuntoilijo iden 
käyttämiin laitteisiin, vaan on myös olemassa erilaisia teknologiaa sisältäviä vaatteita ja 

asusteita, kuten esimerkiksi väriä vaihtavia mekkoja, käsilaukkuja, joissa syttyy valo 
sisällä avatessa sen tai vaikkapa sotilaiden käyttämät pimeänäkölaitteet tai automaattiset 
elimistön veren määrää tarkkailevat älylaitteet (Anusha ym., 2022). Suurimpana 

tarkoituksen kuluttajat käyttävät puettavaa teknologiaa urheilun ja terveyden seuraamisen 
apuna (Spil ym., 2019). Tämä tutkielma painottuukin juuri liikkumisessa ja urheilussa ja 

sen parissa käytettäviin puettaviin teknologiaa sisältäviin laitteisiin. 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1) Mitä puettavaa teknologiaa on olemassa? 

2) Miten puettavaa teknologiaa voi hyödyntää urheilussa? 

Tutkielman tarkoitus on selvittää puettavan teknologian hyötyjä niin huippu-urheilussa, 

kuin myös amatööri ja harrastetasolla. Tarkoitus on selvittää käytön lisäämää arvoa ja 
hyötyjä urheiluseurojen ja urheilijoiden näkökulmasta. Huippu-urheilun lisäksi on 
tarkoitus myös paneutua siihen, miten tavallisen kuluttajan tai harrastajan on mahdollista 

käyttää puettavaa teknologiaa. 

Toisena tavoitteena on selvittää mitä kaikkea puettavaa teknologiaa on olemassa, eli 

minkälaisia laitteita on yleisesti käytössä ja mitä on saatavilla. Puettavan teknologian 
avulla on mahdollista tarkkailla niin montaa erilaista aktiviteettia aina sijainnista, 
nopeudesta, kuljetusta matkasta, sydämen sykkeestä aina hien pH-arvoon asti, eli 

tarkoitus on myös selvittää, miten tätä kaikkea tietoa pystyy ottamaan hyötykäyttöön. 

Tarkoitus on myös tarkastella puettavan teknologian tuomia hyötyjä urheilun katsojille 

eli faneille. Esimerkiksi, että mitä puettavaa teknologiaa hyödyntämällä kerättyä dataa 
tuotetaan katsojille, kuten tilastoja pelaajien suorituksista ja fyysiset aktiviteetit kuten 
nopeus ja matka. 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa käytettiin lähteinä pääsääntöisest i 
tieteellisiä artikkeleita. Tämä kirjallisuuskatsaus tarkastelee tehtyjä tutkimuksia ja pyrkii 

vastaamaan niiden avulla tutkimuskysymyksiin. 

Tutkielman näkökulma on nimenomaan tarkastella olemassa olevaa puettavaa 
teknologiaa ja sen käyttökohteita, eli tässä tutkielmassa sivutaan myös hieman teknistä 

puolta, mutta se on sivuosassa. 
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Kirjallisuushaku toteutettiin Scopucsen, Google Scholarin ja IEEE:n avulla. Scopusta ja 
IEEE.tä käytin englanniksi. Google Scholarista hain tietoa suomeksi ja englanniks i, 
mutta aiheeseen sopivat hakutulokset rajautuivat lopulta ainoastaan englanninkielis i in 

lähteisiin. Rajasin hakutuloksia koskemaan niin ammattilais- kuin harrasteurheiluak in. 
Lisäksi hain tietoa myös suoraan Googlesta, sillä yhdestä aiheesta, jota käsittelin ei ollut 

mahdollista löytää tieteellisiä teoksia. Eniten etsin tietoa suoraan hakusanoilla ”wearable 
technology” ja ”wearables in sports”. Lisäksi hain tietoa myös puettavan teknologian 

yleisyydestä ja markkinaosuudesta. 
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2. Puettava teknologia 

Godfreyn ym. (2018) mukaan puettava teknologia pitää sisällään laitteet, jotka ovat joko 

suoraan kiinni tai löysästi kiinnitettynä henkilöön. Jälkimmäinen määritelmä laskee 
mukaan myös älypuhelimet, vaikkakin se ei suoranaisesti ole puettavaa vaan sisältää 
sellaisia toiminnallisuuksia. Puettavan teknologian voi jakaa kahteen osaan: itsenäises t i 

toimiviin laitteisiin, esimerkiksi urheilukello ja älypuhelin, sekä tiettyjä toimintoja 
tarkkaileviin sensoreihin, esimerkiksi päälle puettava sykevyö, joka lähettää dataa jostain 

laitteesta luettavaksi. (Godfrey ym., 2018). 

Aroganamin ja kumppaneiden (2019) mukaan laitteiden pitää olla sellaisia, että ne eivät 
häiritse pelaajan liikettä, eikä niiden paino saa myöskään olla haitaksi. Nämä seikat voivat 

määrittää laitteen paikan ihmiskehossa. Materiaalit vaikuttavat myös laitteen sijoitteluun. 
Akun kesto on sidoksissa mahdolliseen käytettävään aikaan. Sensoreiden tarkkuus on 

tärkeä (Aroganam ym., 2019).  

Puettavat älylaitteet koostuvat useimmiten virtalähteestä, aktuaattorista, 
mikrokontrollerista, erilaisista sensoreista (esimerkiksi GPS, liikesensori, biometrinen 

sensori) ja langattomasta yhteydestä, kuten esimerkiksi Bluetooth (Qiu ym., 2017). 

Puettavaa teknologiaa voidaan käyttää useissa eri ruumiinosissa. Erilaisia puettavia 

laitteita ovat esimerkiksi ranteeseen laitettavat älykellot ja urheilurannekkeet, joita voi 
käyttää esimerkiksi GPS-paikannukseen, unen laadun seurantaan tai sydämen sykkeen 
seurantaan. Lisäksi on olemassa älylaseja, joita voi käyttää visuaalisen informaa tion 

esittämiseen (Xue, 2019). Ihmisen askellusta on myös tutkittu erilaisilla jalkoihin 
kiinnitettävillä sensoreilla (Tao ym., 2012). 

Älyvaatteet ja -korut ovat myös yleisiä puettavan teknologian muodollistumia. Puettava 
teknologia on myös luokiteltavissa käyttötarkoitusten mukaisesti. Yksi yleisimmistä 
kohteista, johon puettavaa teknologiaa hyödynnetään, on terveyteen liittyvät asiat, kuten 

esimerkiksi terveydenhuolto. Terveyteen liittyy myös yksilön oman terveellisten 
elämäntapojen seuranta, esimerkiksi älykelloilla ja -rannekkeilla. Nämä antavat palautetta 

omasta edistyksestä (Xue, 2019). 

Suunniteltaessa puettavia laitteita kuten takkia, paitaa ja matkapuhelinta esiin nousi, että 
paidan tärkein ominaisuus olisi olla mukavan tuntuinen, matkapuhelimen pitäisi olla 

mahdollisimman toiminnallinen ja takin tärkeimpänä ominaisuutena esteettisyys, eli sen 
ulkonäkö (Hurford ym., 2006). Tulevaisuudessa laitteiden on tärkeä olla mahdollisimman 

kustomoitavissa yksilön omia elämäntyyliä tukeviksi, koska jokainen käyttäjä on yksilö 
ja kaikilla on omanlaiset elämäntyylit. Esimerkiksi vanhukset voivat tarvita laitte ita 
terveyden seurantaan, kun taas nuoret voivat pitää harjoittelun ja ravinnon seuraamista 

tärkeämpänä (Qiu ym., 2017). 

Puettavia sensoreita voi käyttää ihmiskehossa fyysisen harjoittelun seurauksena 

tapahtuvien reaktioiden seuraamiseen. Jotta se olisi luonnollista, sensorit pitää pystyä 
saamaan mukavasti puettaviksi ja helppokäyttöisiksi. Sensorin integrointi itse 
kankaaseen voi täydentää toiminnallisuutta säilyttäen kuitenkin vaatteen normaalit 

ominaisuudet tuntuvuuden osalta. (Coyle ym., 2009). Yleisimmin puettavissa laitte issa 
käytettävät materiaalit ovatkin joustavia polymeerejä, sillä ne kestävät hyvin taivutusta 

ja eri lämpötiloja (Liu ym., 2021). 
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Puettavan teknologian käyttöön liittyy myös riskejä. Koska puettavia laitteita käytetään 
usein suoraan kehoon kiinnitettynä pitkiäkin aikoja, on mahdollisia riskejä säteilystä 
aiheutuvat haitat ja sähköiskut. Itse laitteiden toiminnan kannalta riskinä on, ettei tuote 

toimi oletetulla tavalla. Tärkeä toiminnallisuus laitteissa on jatkuvasti seurata ihmisen 
aktiviteetteja, joten jos tuote ei pysty tarkasti toimittamaan virkaansa se on iso riski 

suorituskyvyn kannalta (Xue, 2019). Jotkut tutkimukset osoittavat myös, että nuoria 
aikuisia huolettaa puettavan teknologian tallettaman datan yksityisyys (Papic & 
Durdevic, 2021). 
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3. Puettavan teknologian hyödyntäminen 
urheilussa 

Luczakin ja kumppaneiden tutkimus (2020) selvittää puettavan teknologian käytön 
yleisyyttä. Haastatteluun osallistui 113 voima- tai kuntovalmentajaa. Niistä 82 käytti 

aktiivisesti puettavaa teknologiaa laitoksissaan. Kaikki haastateltavat kertoivat olevansa 
turhautuneita datan epätarkkuudesta ja epäluotettavasta toiminnasta. Haastateltavista 
kaikki olivat jollain lailla tekemisissä huippu-urheilun kanssa (Luczak ym., 2020). 

Sharman ja kumppaneiden (2020) mukaan puettavien laitteiden on kyettävä tunnistamaan 
erilaisia aktiviteetteja ja niiden on oltava hyödyksi urheilusuorituksen parantamisessa. 

Jotta puettavat laitteet pystyvät tähän, sisältävät ne erilaisia komponentteja. Näitä ovat 
muun muassa sensorit, langaton teknologia ja kääntäjä. Nykyteknologia kuitenkin asettaa 
rajoituksia sille mikä on mahdollista toteuttaa (Sharma ym., 2020). 

Mataruna-Dos-Santosin ja kumppaneiden (2020) mukaan puettava teknologia voi auttaa 
sekä urheilijoita, että valmentajia ymmärtämään urheilusuorituksissa tapahtuvaa liikettä 

ja voimaa ja näin kehittämään urheilusuorituksia. Teknologia on viime isen 
vuosikymmenen aikana ottanut tärkeää roolia elämässämme. Teknologian 
mahdollistaminen yhä pienenpään kokoon, puettava teknologia ei enää rajoitu pelkkään 

urheilukelloon, vaan kuluttajan on jo mahdollista ostaa kohtuuhintaan esimerk iks i 
teknologiaa sisältäviä sukkia, t-paitoja, kenkiä ja muita vaatekappaleita (Mataruna-Dos-

Santos ym., 2020). 

Clermont ja kumppaneden (2020) tutkimuksen mukaan jotain puettavaa teknologiaa 
käyttävistä juoksijoista GPS:n sisältävää urheilukelloa käyttää kilpajuoksijoista 82.4 % ja 

tavalliseksi juoksijaksi itsensä luokittelevista 71.3 %. Seuraavaksi yleisimmät olivat 
matkapuhelin ja applikaatio (kilpajuoksijat 45.7 % ja muut 62.4 %) ja sykemitta r i 

(kilpajuoksijat 52.7 % ja muut 51.4 %). (Clermont ym., 2020).  

3.1 Puettavan teknologian hyödyntäminen jääkiekossa 

Hardegger ja kumppanit (2015) tarkastelivat puettavien sensoreiden avulla 

jääkiekkoilijoiden laukomista. Tarkasteluun otettiin sekä ranne- että lyöntilaukaus eli 
”lämäri”. Rannelaukaus suoritetaan kiekon ollessa mailan lavassa nopeasti eteenpäin 

kiihdyttäen. Lyöntilaukaus tapahtuu niin, että mailaa kohotetaan taaksepäin ja sitten 
huitaistaan kiekkoa niin, että maila osuu jäähän muutama sentti ennen kiekkoa. Näistä 
laukauksista rannelaukaus on tarkempi mutta huomattavasti lämäriä hitaamp i.  

Tutkimuksessa käytettiin jääkiekkomailaa, jossa oli kiinnitettynä sensoreita, jotka olivat 
Bluetoothin kautta yhteydessä älypuhelimeen (Kuva 1). Dataa kerättiin yhdeltäto ista 

amatööripelaajalta ja kahdeksalta ammattilaispelaajalta. Amatööripelaajilta kerättiin 
dataa 43 rannelaukauksesta ja 21 lämäristä, ammattilaisilta 26 rannelaukauksesta ja 10 
lämäristä.  
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Kuva 1. Jääkiekkomailassa käytetyt sensorit (mukaillen Hardegger ym., 2015) 

Tarkastellessa eroja ammattilaisten ja amatöörien laukausten välillä kävi ilmi, että 

ammattilaiset suorittavat lyöntilaukauksen laukaisuliikkeen paljon amatöörejä 
nopeammin ja pystyvät hyödyntämään mailan taipumista eli flexiä amatöörejä 

tehokkaammin (Kuva 2). Sekä lyöntilaukauksissa, että rannelaukauksissa alakäden 
sijainti oli ammattilaisilla amatöörejä alempana. 
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Kuva 2. Lyöntilaukauksen eroja amatöörien ja ammattilaisten välillä jääkiekossa 

(Hardegger ym., 2015) 

Samassa tutkimuksessa tutkittiin myös muita kentällä tapahtuvia tapahtumia laukausten 
lisäksi, kuten jäälläoloaikaa, taklauksia ja pelaajan liikettä. Tämä tapahtui asentamalla 

sensorit pelipaitaan ja hanskoihin, ja älypuhelin pelihousuihin datan talteen keruuta 
varten. Sensorit tunnistivat hyvin tarkasti pelaajien laukaukset ja taklaukset, mutta muun 
liikkumisen kannalta tulokset olivat epätarkempia (Hardegger ym., 2015). 

Suomessa jääkiekon Liigassa tilastoja ja analyysejä puettavan teknologian avulla tuottaa 
Wisehockey. Erilaista saatavilla olevaa statistiikkaa ovat pelaajan tekemiset, kuten 

kiekon hallussapito, luisteltu matka, syötöt, laukaukset ja maalit, laukausten nopeus, 
jäälläoloaika, aloitukset, jäähyt, +/- tilasto ja nopeus. Lisäksi Wisehockey tuottaa 
interaktiivisen kartan kentästä, jolle tapahtumat piirtyvät (Wisehockey, n.d.). 

Wisehockeyn toiminta perustuu siihen, että areenan tai hallin katossa on useita 
paikantimia ja ne ovat yhteydessä pelaajissa ja älykiekossa oleviin tageihin (Kuva 3). 

Nämä tagit mahdollistavat pelaajan liikkeen paikantamisen ja nopeuden mittaamisen ja 
seuraamisen reaaliajassa. Tagi on halkaisijaltaan noin kolme senttimetriä ja painaa vain 
kuusi grammaa. Älykiekko on kuin tavallinen kiekko, mutta sen sisään on laitettu pieni 

tagi, joka mahdollistaa kiekon nopeuden ja liikkeen seuraamisen reaaliajassa, sekä 
laukausten ja syöttöjen analysoinnin. Tagi ei vaikuta kiekon tuntumaan tai painoon. 

Kerättyä dataa käytetään esimerkiksi valmentamisen ja vedonlyönnin apuna, sekä 
tuomaan lisätietoa niin TV-katsojalle kuin paikan päällä oleville jumbotronin (Areenan 
katossa oleva iso näyttö) kautta. (Wisehockey, 2020). 
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Kuva 3. Wisehockeyn infrastruktuuri (mukaillen Wisehockey, 2020) 

3.2 Puettavan teknologian hyödyntäminen loukkaantumisten 
ennakoinnissa 

On olemassa useita tutkimuksia, joissa on tutkittu puettavan teknologian hyödyntämistä 

loukkaantumisten seuraamiseen ja niiden ennakointiin, sekä loukkaantuneen ja terveen 
välisten erojen tarkkailuun. Esimerkiksi sydämen leposyke on sekä levossa, että unessa 
loukkaantumisesta kärsivällä keskiarvollisesti hieman tervettä korkeampi (Reiner ym., 

2022). 

Zadehin ja kumppaneiden (2021) mukaan urheilijoiden loukkaantumiset muodostavat 
merkittävän osuuden terveydenhuollon kustannuksista Yhdysvalloissa. Aiemmat 

loukkaantumiset muodostavat suurimman riskin loukkaantua uudestaan. Zadehin ja 
kumppaneiden tuottama tutkimus käytti bayesialaista tilastotiedettä määrittelemään 
yhteyttä osallistujien ja muuttujien välillä ideana laskea loukkaantumisen 

todennäköisyyttä. Testattavia oli 31 ja he käyttivät Zephyrin sensoreita. Tutkimuksessa 
otettiin muuttujia ennusteiksi loukkaantumiseen, esimerkiksi painoindeksi ja 

mekaaninen kuormitus. Jos tutkittavalla oli painoindeksi yli 26.5 ja mekaanise lle 
kuormitukselle saatava arvo yli määritetyn rajan, riski loukkaantua oli 87.5 %. Jos 
tutkittavalla oli vain toinen tai ei kumpaakaan riski oli 39.1 % (Taulukko 1) (Zadeh ym., 

2021).  
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Taulukko 1. Ennustavien tekijöiden vaikutus loukkaantumisen todennäköisyyteen 

(mukaillen Zadeh ym., 2021) 
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4. Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tutkimuskysymyksiä oli kaksi; 1) mitä puettavaa teknologiaa on 

olemassa ja 2) miten puettavaa teknologiaa voi hyödyntää urheilussa. Tässä osassa 

esittelen niihin vastaukset. 

Yleisesti kun puhutaan puettavasta teknologiasta niin monelle tulee ensimmäisenä 
mieleen urheilukello. Puettava teknologia ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan tähän vaan 
puettavaa teknologiaa on nykyään myös saatavilla jo esimerkiksi paidoissa, sukissa, 

kengissä, eri urheilulajien varusteissa, kaikenlaisissa vaatekappaleissa ja vaikkapa 
käsilaukussa. Eikä pidä unohtaa, että myös matkapuhelin istuu puettavan teknologian 

määritelmään. Urheilun kannalta oleellisimpia puettavaa teknologiaa olevat laitteet ovat 
toki juuri esimerkiksi urheilukellot ja sykevyöt, mutta mitä ammattimaisemmaksi urheilu 
menee, sitä enemmän erilaisia laitteita on käytössä. Tämä johtuu siitä, että huipulla on 

pakko yrittää kaikkensa tullakseen paremmaksi kuin vastustajat ja jos jollain laittee lla 
saa hyötyä esimerkiksi harjoitteluun niin isojen rahojen muutenkin liikkuessa eri 

huippusarjoissa tuo investointi ei ole mitenkään merkittävä vaan se on melkein pakko 

tehdä, jos haluaa olla paras. 

Perinteisiä mitattavia ja tarkasteltavia asioita ovat sijainti, kuljettu matka, nopeus ja 
sydämen syke. Esimerkiksi urheilukellot voivat näyttää myös arviota kulutetu ista 

kaloreista, sekä unen laadusta ja määrästä.  

Puettavia laitteita suunniteltaessa esiin nousi mukavuus, ulkonäkö ja toiminnallisuus. 

Lisäksi materiaalien tulee valikoitua sellaisiksi, että ne kestävät urheilussa aiheutuvaa 

rasitusta, kuten esimerkiksi taipuminen tai iskut, sekä eri lämpötilat ja hien kastelu. 

Yhdysvaltalaistutkimus käytön yleisyydestä (Luczak ym., 2020) antaa hyvää kuvaa siitä, 
kuinka laajalti puettava teknologia on otettu urheilussa käyttöön, vaikka otanta ei suuri 
olekaan. Tulos on kuitenkin mahdollista yleistää, sillä yksi valmentaja valmentaa 

monesti useampaa urheilijaa, joten isossa kaavassa urheilijoiden, jotka näitä laitte ita 

käyttävät, lukumäärä on näin ollen myös iso.  

Puettava teknologia on ylettynyt jo laajalle alueelle, eikä sillä oikein tunnu olevan 
lajirajoja. Sitä voidaan käyttää niin juoksussa kuin vaikkapa jääkiekossa. Erilaiset 

sensorit ja puettavan teknologian jatkuvan pienenevän koon ansiosta sitä on mahdollista 
hyödyntää hyvinkin vaativissa tilanteissa ja olosuhteissa. Sensoreita on olemassa moniin 
eri tarkoituksiin ja niiden ja muiden laitteiden välisellä kommunikaatiolla on mahdollista 

kerätä dataa monista eri asioista.  

Tutkielman isona osana oli puettavan teknologian hyödyntäminen jääkiekossa.  
Jääkiekossa mitattavia asioita ovat nopeus, vaihdon pituus, luisteltu matka, laukauksen 
nopeus, taklaukset, aloitusvoitot ja muut aktiviteetit. Löydöksenä sieltä on, että 

amatööripelaajan ja huippujääkiekkoilijan välillä olevia eroja on oikeastaan joka osa-
alueella, vaikka ne eivät välttämättä teknisesti niin suuria olekaan. Huippupelaajan 

tekniikkaa tarkastelemalla voisikin esimerkiksi ottaa oppia valmennuksellisesti nuoria 

pelaajia kehittäessä, jotta oikeaoppinen tekniikka muodostuisi pelaajalle jo nuorella iällä. 

Puettavan teknologian hyödyntäminen jääkiekossa ei ainoastaan rajaudu pelaajien ja 
valmennuksen käyttöön. Suomessa toimiva Wisehockey tuottaa analyysejä ja 
statistiikkaa Suomen pääsarjataso Liigasta. Tätä samaa kerättyä dataa näytetään myös 

maksavalle yleisölle lisäämään viihdearvoa. Onkin mielenkiintoista nähdä, koska 
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tällaista samaa systeemiä pystytään kehittämään ja tuomaan muihinkin lajeihin. 
Rajoituksia toki löytyy, sillä esimerkiksi pesäpallo ja jalkapallo ovat ulkoilmape lejä 
lukuun ottamatta kauden ulkopuolella pelattavia halliotteluita, joten samanlaista 

infrastruktuuria puettavan teknologian datan keräämiseen ja pelaajien ja kiekon 
paikantamiseen ei ole mahdollista toteuttaa pesäpallo- ja jalkapallostadionille kuin 

jääkiekkohalliin.  

Tutkielmassa selvisi, että puettavaa teknologiaa voi hyödyntää myös 

loukkaantumisriskin ja loukkaantumisen ennustamisen laskemiseen. Tutkimuksesta 
selvisi myös, että mitattaessa urheilusuorituksia ja käytettäessä puettavaa teknologiaa 
urheillessa on tärkeää, että kaikki laitteeseen liittyvät ominaisuudet ja laitteen kokoon, 

ulkonäköön, tuntumaan ja jopa akun kestoon on mietitty etukäteen. Laitteen kuuluu 
kestää erilaiset olosuhteet ja käytön ei tule häiritä urheilusuorista millään lailla. Tämä 

rajoittaa monella tapaa laitteiden valmistusta, joten suunnitteluvaiheessa on jo paljon 

mietittäviä asioita.  

Yhtenä isona löydöksenä oli myös jo aiemminkin mainittu, että puettavaa teknologiaa on 
mahdollista myös soveltaa yhdistämällä sitä vaatteisiin. Tämä antaa tulevaisuude lle 

paljon mahdollisuuksia, sillä mikäli laitteet voi integroida tavallisiin vaatteisiin, ne 

kulkisivat mukana automaattisesti eikä tarvetta näin ollen olisi erillisille laitteille.  

Kävi myös ilmi, että teknologian epäluotettava toimintavarmuus aiheuttaa närää 
valmentajissa. Huonosti toimiessa ei pysty tietenkään hyödyntämään kerättyä dataa ja 
näin ollen tavoiteltavaa hyötyä ei pysty saavuttamaan. Laitevalmistajille tämä voisi 

tarkoittaa, että toimiville laitteille on varmasti kysyntää ja bisneksen ja buumin ollessa 
todella iso voi valmistaja olla hinnoittelunkin kohdalla hyvän laitteen kanssa tiukka. 

Tämä tutkielma tutki puettavan teknologian käyttöä urheilussa. Havaintoina oli, että 
puettavaa teknologiaa käytetään ja voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen ja monella 
eri tavalla. Puettava teknologia palvelee myös monen eri käyttäjäryhmän etuja, kuten 

huippu-urheilijoiden, että tavallisen liikkujan tai harrastajan. Dataa on saatavilla tarkasti 
monista kehon eri toiminnoista ja niitä pystyy hyödyntämään niin urheilussa, joka tämän 

tutkielman pääpainopisteenä olikin, kuin vaikkapa muuten vain elintoimintojen ja 
terveyden seuraamisessa. 

Tutkielmaa rajoitti melko vähäiset määrät aiheeseen liittyviä löytyneitä lähteitä, sekä 

laadukkaiden suomenkielisten lähteiden puuttuminen. Jollain muulla tietokannalla olisi 
toki ollut mahdollista saavuttaa enemmän lähteitä, mutta päätin pysyä suunnitelmassani 

ja käyttää ainoastaan Scopusta, IEEE:tä ja Google Scholaria. Näistä eniten laadukkaita 
lähteitä löytyikin Scopuksesta ja IEEE:stä. Google Scholaria käytin ainoastaan, jos ei 
ollut lukuoikeutta muualta. 

Tulevaisuuden kannalta tärkeää olisi mielestäni tutkia enemmän mahdollisuuks ia 
hyödyntää puettavaa teknologiaa ja loukkaantumisten ennakointia, sillä siitä aiheesta 

tuntui löytyvän hyvin rajallisesti laadukasta tietoa. Lisäksi olisi mielenkiintoista nähdä, 
miten puettavaa teknologiaa voisi hyödyntää kansallislajimme pesäpallon saralla, voisiko 
esimerkiksi nämä kaksi asiaa yhdistämällä saada jotain konkreettista hyötyä pelaajien 

kehityksen kannalta tai vaikkapa nykyään jokaisen ottelun ollessa televisioitu, pystyis ikö 
pesäpalloonkin tuomaan lisäarvoa kuluttajan kannalta viihdepuolelle. Tässä tapauksessa 

se olisi vaikkapa lyöntien ja heittojen nopeuksia, sekä juoksunopeuksia eri pesien välillä.  
Lisäksi jääkiekon kannalta olisi hienoa, jos tätä olemassa olevaa systeemiä pystyis i 
kehittää ja lisätä siihen esimerkiksi maalivahdin saamaa reaktioaikaa per laukaus 

huomioiden laukaisuetäisyyden ja laukauksen nopeuden. Se toisi hyvin lisämaustetta jo 
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valmiiksi melko pitkällä olevaan viihdepakettiin. Puettava teknologia onneksi kasvaa 
koko ajan ja onkin melko turvallista sanoa, että näitä asioita tullaan varmasti 
tulevaisuudessa toteuttamaan. 
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