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1. Johdanto 

Hiihto on fysiikan kannalta varsin monipuolinen ja mielenkiintoinen tapahtuma, ja sitä 

voidaan tutkia monelta kannalta. Siihen liittyy oleellisesti mm. mekaaninen, termofysi-

kaalinen ja fysikaaliskemiallinen ulottuvuus. Nykyisin, kun hiihto on kilpaurheilulaji, 

hiihtäjillä, heidän valmentajillaan ja huoltajillaan on paljon käytännön tietoa. Tätä tie-

toa on kuitenkin vaikea saada, koska kaikki haluavat pitää tiedon itsellään. Hiihtoa on 

kuitenkin tutkittu ja tutkitaan edelleen paljon.  

Hiihtolajeiksi voidaan laskea murtomaahiihto, alppihiihto, umpihankihiihto jne. Tässä 

työssä keskitytään kuitenkin ainoastaan murtomaahiihtoon. Kappaleessa kaksi esitel-

lään lyhyesti murtomaahiihdon historia, tekniikat ja välineet. Olen rajannut tutkimuk-

sen käsittämään pääasiassa suksen ja lumen välistä vuorovaikutusta ja siihen vaikutta-

via tekijöitä. Varsinaisiin hiihtotekniikoihin tai voiteluvinkkeihin ei tässä työssä paneu-

duta, vaan käsitellään niiden fysikaalisia perusteita. Myöskään hiihtoon liittyvää fysio-

logiaa ei käsitellä. 

Lumi toimii hiihdossa ”pelialustana”, joten lumen synty, ominaisuudet ja lumessa ta-

pahtuvat muutokset vaikuttavat ratkaisevasti hiihtoon. Kappaleessa kolme käsitellään 

lumen fysiikkaa. Siinä esitellään veden ja lumen rakennetta, olomuodonmuutoksia, 

lumen syntymekanismia ja muodonmuutoksia eli metamorfoosia. Kolmannen kappa-

leen lopussa käsitellään tekolumen tekemistä ja sen ominaisuuksia, jotka poikkeavat 

luonnonlumesta huomattavasti.    

Hiihdon mekaniikkaa tässä työssä tarkastellaan käsittelemällä hiihtoon vaikuttavat 

voimat. Eteenpäin vievä voima tasamaalla hiihdettäessä on peräisin potkuista ja työn-

nöistä [1]. Potkun suoritus on erilainen perinteisessä ja luisteluhiihdossa, mistä johtuu, 

että luisteluhiihto on yleensä nopeampi hiihtotapa. Liikettä vastustavia voimia hiihdos-

sa ovat kitka ja ilmanvastus. Kitka on suksen ja lumen vuorovaikutuksesta johtuen var-

sin monitahoinen ilmiö, johon vaikuttaa monet eri asiat. Hiihdon mekaniikkaa tarkas-

tellaan kappaleessa neljä. Kappaleen alussa käsitellään eteenpäin vievät voimat, työn-

tö- ja potkuvoimat, ja sen jälkeen liikettä vastustavat voimat. Neljännen kappaleen 

lopussa esitetään hiihtäjän liikeyhtälö alamäen laskussa. 
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Kappaleessa viisi tarkastellaan suksen liukumista ja pitämistä, jotka riippuvat suoraan 

kitkasta. Suksen liukumisen helppous, verrattuna esimerkiksi liukumiseen hiekalla, pe-

rustuu ohuen vesikalvon muodostumiseen suksen ja lumen väliin [2]. Suksen luisto ja 

pito riippuvat varsin monista tekijöistä, joita myös tarkastellaan kappaleessa 5. 

Voitelun avulla voidaan osaltaan vaikuttaa luistoon ja pitoon. Voitelu on nykyisin rat-

kaisevassa osassa erityisesti kilpahiihdon maailmassa. Kappaleessa kuusi käsitellään 

luisto- ja pitovoitelun fysikaalisia ja fysikaaliskemiallisia perusteita. 
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2. Maastohiihto 

Maastohiihto on etenemistapa, jossa lumella liu’utaan eteenpäin suksilla ja vauhtia 

hiihtoon saadaan potkuista ja työnnöistä [3]. Oleellisimmat välineet hiihdossa ovat 

sukset ja sauvat. Maastohiihdosta käytetään myös nimitystä murtomaahiihto tai yksin-

kertaisesti hiihto.  

 

2.1 Hiihdon historia ja sen tutkimus 

Hiihdolla on hyvin pitkä historia, sillä se on keksitty vähintään 4000–5000 vuotta sitten 

[4].  Hiihto on alun perin kehitetty, jotta liikkuminen pehmeässä upottavassa lumessa 

olisi helpompaa.  Sittemmin hiihdosta on tullut myös kilpaurheilu- ja harrastustoimin-

taa. Hiihtotapana on ollut alun perin vain perinteinen hiihto. Vasta 1970-luvulla kehi-

tettiin luisteluhiihto ja lopullisesti se valloitti hiihdon 1980-luvun loppupuolella. [3] 

Hiihtoa ja sen fysiikkaa on tutkittu aina vuodesta 1939 lähtien, jolloin Bowden ja 

Hughes julkaisivat ensimmäisen tutkimuksen siitä, mihin suksen liukuminen perustuu. 

Sen jälkeen hiihtoa, sen mekaniikkaa, suksen ja lumen välistä kitkaa, voiteita jne. on 

tutkittu paljon. Helsingin yliopistossa tutkimusryhmä Erik Springin johdolla teki 1980-

luvulla monia merkittäviä tutkimuksia hiihdosta ja siihen liittyvästä suksen ja lumen 

välisestä kitkasta [5]. Nykyisin hiihtoa tutkitaan edelleen, joskin kilpaurheilun maail-

massa saatu tieto ja tutkimus pyritään pitämään omissa käsissä.  

 

2.2 Hiihdon tekniikat 

Maastohiihto jakaantuu kahteen eri hiihtotapaan: perinteiseen hiihtoon ja luisteluhiih-

toon. Perinteisessä hiihdossa sukset kulkevat latu-uralla yhdensuuntaisesti ja potku 

suoritetaan paikallaan olevaan sukseen.  Luisteluhiihto muistuttaa nimensä mukaisesti 

luistelua, siinä sukset liikkuvat viistosti eteenpäin. Perinteinen ja luisteluhiihto jakaan-

tuvat vielä eri tekniikoihin. Perinteisen tekniikoita ovat vuorohiihto, yksipotkuinen ta-
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satyöntö ja tasatyöntö. Luisteluhiihdon tekniikoita ovat perusluistelu eli kuokka (V1), 

mogren eli kaksivaiheinen luistelu, wassberg eli yksivaiheinen luistelu ja sauvoitta luis-

telu. Tekniikat on esitelty tarkemmin liitteessä 1. [6] 

 

2.3 Välineet 

Tärkeimmät välineet hiihdossa ovat sukset ja sauvat. Suksen rakenne ja sen osat on 

esitetty kuvassa 1. Suksen tärkein ominaisuus on hiihdettävyys. Sillä tarkoitetaan sitä, 

miten helposti suksen saa pitämään, suksen liukuominaisuuksia ja suuntavakautta, 

jotka vaikuttavat suoraan hiihtotekniikoihin ja hiihdon taloudellisuuteen [7]. Hiihdettä-

vyyteen vaikuttaa suksen jalkavuus, alkujäykkyys, loppujäykkyys ja värähtelyominai-

suudet [8]. Sukset valmistetaan nykyisin pääasiassa lasi- ja hiilikuidusta kennoraken-

teella, jolloin suksesta saadaan riittävän jäykkä, mutta kevyt.  

 

Kuva 1: Suksen rakenne. Jalkavuus tarkoittaa sitä, kuinka paljon suksen keskiosa on 

kantaa ja kärkeä korkeammalla. [8] 

Perinteisen suksi ja luistelusuksi poikkeavat hieman toisistaan. Perinteisen suksessa 

pitoalue on keskellä suksea. Pitoalue alkaa suksessa kantapään alta ja jatkuu 30–50 cm 

siteen etupuolelle [6]. Potkuvaiheessa pitoalueen tulee painautua lunta vasten. Sen 

sijaan luistelusuksessa ainoastaan liukupainealueet ovat kontaktissa lumen kanssa.  

Kuvassa 2 on esitetty suksen pohjan osat ja niiden tehtävät. Suksessa kärjen tehtävä on 

ottaa vastaan maaston epätasaisuudet. Pitoalueen tulee perinteisen hiihdossa saada 
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aikaan riittävä pito. Suksen kantaosan tehtävä on myötäillä latua ja estää suksen pom-

potus epätasaisuuskohdissa. [9] 

 

Kuva 2: Suksen rakenne ja sen eri osien tehtävät. [9] 

Suksen pohjamateriaalina käytetään yleensä erittäin korkean molekyylipainon poly-

eteeniä (ultra high molecular weight polyethylene eli UHMWPE) [10], jota valmistetaan 

polymeroimalla eteeniä. Reaktiossa eteenin kaksoissidos aukeaa ja eteenit liittyvät 

toisiinsa muodostaen polymeerin. UHMWPE:llä on erittäin pitkät molekyyliketjut ja sen 

moolimassa on 2 000 000 – 6 000 000 g/mol.  Sen etuja ovat hyvä sitkeys, leikkaus‐, 

kulumis‐ ja kemiallinen kestävyys. Lisäksi UHMWPE:llä on pieni kitkakerroin. Kuvassa 3 

on esitetty polyeteenin rakenne. Usein suksen pohjamateriaaliin lisätään grafiittia ja 

muita lisäaineita. Näillä vaikutetaan mm. pohjan sähkön- ja lämmönjohtavuuteen. 

[10,11] 

 

 

Kuva 3: Polyeteenin rakenne. Polyeteeniä valmistetaan polymeroimalla eteeniä. [11] 
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3. Lumi 

Lumi toimii murtomaahiihdossa hiihtoalustana. Sen koostumus ja rakenne vaikuttavat 

muun muassa suksien ja voiteiden valintaan. Tässä kappaleessa käsitellään veden ra-

kennetta sekä lumen syntymistä, rakennetta ja muokkautumista. Lisäksi käsitellään 

tekolumen valmistusta. 

 

3.1 Veden ja jään rakenne 

Vesimolekyylissä on yksi happiatomi ja kaksi vetyatomia. Vesimolekyylissä on kuusi 

elektronia hapesta ja molemmista vedyistä yksi elektroni. Vetyatomit ovat liittyneet 

happiatomiin kovalenttisella sidoksella. Vetyatomien sidosten välinen kulma vesimole-

kyylissä on 104,5 0. Vesimolekyylissä varaukset ovat jakautuneet epätasaisesti. Vety-

atomeilla on positiivinen ja happiatomilla negatiivinen osittaisvaraus. Tällöin vesimole-

kyylit voivat liittyä toisiinsa sidoksilla, joita kutsutaan vetysidoksiksi. Vesimolekyylin 

rakenne vaikuttaa lumikiteiden rakenteeseen ja lumessa tapahtuviin prosesseihin. 

Vesi voi esiintyä kolmessa eri olomuodossa; kiinteänä, nesteenä ja kaasuna. Kiinteässä 

olomuodossa, jota lumikin on, vesimolekyylit ovat järjestyneet säännölliseen kuusi-

kulmaiseen muotoon. Rakennetta, jossa atomit tai molekyylit ovat järjestyneet sään-

nölliseen muotoon, kutsutaan kiderakenteeksi. Jään kiderakenteesta johtuu, että ve-

den tilavuus kasvaa sen muuttuessa nestemäisestä muodosta kiinteäksi. Kuvissa 4 ja 5 

on esitetty jään kiderakenne. Jään kuusikulmainen rakenne välittyy myös lumikiteisiin. 

[12, 13] 

 

Kuva 4: Kiinteässä olomuodossa vesimolekyylit asettuvat kuusikulmaiseen muotoon. 

[14] 
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Kuva 5: Jään rakenne. Happiatomit on kuvattu palloina ja vetysidokset tankoina niiden 

välillä. Vetyatomit on poistettu kuvasta, mutta ne sijaitsevat suunnilleen vetysidoslin-

joilla. Vetysidos syntyy kahden eri vesimolekyylin vety- ja happiatomin välille.  [13] 

 

3.2 Veden faasit ja niiden muutokset 

Vesi voi erilaisissa olosuhteissa esiintyä erilaisissa muodoissa: jäänä, nestemäisenä ja 

höyrynä. Näitä kutsutaan aineen olomuodoiksi, joista yleisimmät ovat kiinteä, neste-

mäinen ja kaasumainen faasi. Kuitenkin vedellä on havaittu suurissa paineissa useita 

erilaisia kiinteitä ja nestemäisiä olomuotoja, joiden kiderakenteet ja fysikaaliset omi-

naisuudet poikkeavat toisistaan. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kiinteä, neste-

mäinen ja kaasumainen faasi poikkeavat toisistaan siinä, miten vapaasti molekyylit 

pääsevät aineessa liikkumaan. Kaasussa molekyylien välillä ei ole juuri sidoksia, nes-

teessä molekyylit voivat liikkua toistensa suhteen jonkin verran, mutta kiinteässä ai-

neessa molekyylit eivät juuri liiku toistensa suhteen. Olosuhteiden, lämpötilan ja/tai 

paineen, muutosten seurauksena aine voi siirtyä faasista toiseen.  

Faasidiagrammi kuvaa aineen olomuodon riippuvuutta lämpötilasta ja paineesta. Ku-

vassa 6 on esitetty veden faasidiagrammi. Pisteessä P on kolmoispiste (lämpötila     

0,01 0C ja paine 0,006 bar), jossa kaikki faasit voivat esiintyä tasapainossa. Kolmoispis-

tettä korkeammissa lämpötiloissa esiintyvät ainoastaan neste- ja kaasufaasit, mutta 

kolmoispistettä alemmissa lämpötiloissa kaikki kolme faasia voivat esiintyä. [15] 
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Kuva 6: Veden faasidiagrammi. Pisteessä P on kolmoispiste. Käyrä a on sublimoitumis- 

tai härmistymiskäyrä, b höyrystymis- tai tiivistymiskäyrä ja c sulamis- tai jäätymiskäyrä. 

Pisteessä K on kriittinen piste. [16]  

 

Sulaminen on prosessi, jossa kiinteä aine muuttuu nestemäiseen olomuotoon. Sulamis-

lämpö kuvaa energiamäärää massayksikköä kohti, joka tarvitaan sulattamaan kiinteä 

aine nesteeksi. Vedelle sulamislämpö on 0 0C lämpötilassa ja yhden ilmakehän pai-

neessa              . Faasidiagrammista havaitaan, että veden sulamispiste laskee, 

kun paine kasvaa. Faasidiagrammissa sulamiskäyrän (kuvassa 6 käyrä c) alueella voi 

tapahtua sulamista ja jäätymistä. Puhdas vesi voi esiintyä nestemäisenä myös jääty-

mispisteen alapuolella. Tällaista vettä kutsutaan alijäähtyneeksi vedeksi.  

 Kiinteä aine voi muuttua myös suoraan kaasuksi. Tätä prosessia kutsutaan sublimoi-

tumiseksi ja siihen tarvittavaa lämpömäärää massayksikköä kohti sublimoitumisläm-

möksi. Härmistyminen tarkoittaa sitä, että kaasu muuttuu suoraan kiinteäksi. Sublimoi-

tumista ja härmistymistä voi tapahtua faasidiagrammissa sublimoitumiskäyrän alueella 

(kuvassa 6 käyrä a). Lumen syntyminen perustuu härmistymiseen. Nämä neljä faasi-

transitiota (sublimoituminen, härmistyminen, sulaminen ja jäätyminen) ovat tärkeitä 

prosesseja lumen syntyä ja ominaisuuksia tarkasteltaessa. [15] 
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Faasidiagrammissa faasien välisillä käyrillä kaksi eri olomuotoa on keskinäisessä faasi-

tasapainossa. Clausius-Clapeyronin yhtälön avulla voidaan tarkastella tapahtuvia faa-

simuutoksia. Yhtälö on yleisessä muodossaan seuraava:  

                                                             
  

  
 
  

  
                                                               (1) 

missä P on paine, T lämpötila, ΔS entropian muutos ja ΔV tilavuuden muutos.  Jos faa-

sin muutos tapahtuu vakiopaineessa ja -lämpötilassa, entropian muutos on  

                                                               
 

 
  (2) 

missä Q on faasinmuutokseen tarvittava lämpömäärä ja T on lämpötila. Tällöin       

Clausius-Clapeyronin yhtälö saa muodon   

                                                                    
  

  
 

 

   
   (3) 

[2, 15] 

 

3.2.1 Kaarevuussäteen vaikutus faasinmuutoksiin 

Molekulaarisella tasolla lumikide ei ole aivan tasainen. Lisäksi lumikiteessä tai vesi-

pisarassa vaikuttaa pintajännitysvoimia, jotka aiheuttavat muutoksia faasien välisille 

rajapinnoille. Pintajännitysvoimat aiheutuvat siitä, että kiteen uloimpiin molekyyleihin 

vaikuttaa erilainen voima, kuin kiteen sisällä oleviin. Tämä aiheuttaa sen, että pinta-

jännityksen tekemä työ muuttaa hieman faasinmuutoslämpöä, mikä täytyy huomioida 

Clausius-Clapeyronin yhtälössä.  Pintajännitys aiheuttaa pallomaisessa vesipisarassa 

lisäpaineen Pi, joka on 

                                                                        
  

 
  (4) 

missä   on pintajännitys ja r pisaran säde, joka on positiivinen kuperilla pinnoilla ja 

negatiivinen koverilla pinnoilla. Tällöin höyrystymiseen tai sublimoitumiseen tarvittava 

faasinmuutoslämpö Li on 
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                                                                               (5) 

missä L on höyrystymis- tai sublimoitumislämpö. Kun tämä huomioidaan Clausius-

Clapeyronin yhtälössä, havaitaan, että höyrynpaine on suurempi kuperilla pinnoilla ja 

pienempi koverilla pinnoilla. Tällöin vettä höyrystyy tai sublimoituu helpommin kupe-

rilta pinnoilta ja tiivistyy tai härmistyy koverille pinnoille. [2] 

Pintajännityksistä ja lumikiteiden epätasaisesta muodosta aiheutuu eroja myös kiinte-

än ja nestemäisen faasin rajapinnalle. Clausius-Clapeyronin yhtälöä voidaan muokata 

kuvaamaan sulamisprosessia kaarevilla pinnoilla, jolloin havaitaan kaarevuuden aihe-

uttavan muutoksia sulamislämpötilassa.  Tätä kuvaava yhtälö on seuraava: 

                                                     
      

       
                                                              (6)     

missä T0 on sulamislämpötila tietyssä paineessa, σsl on pintajännitys, Lsl on sulamisläm-

pö, ρs on lumikiteen tiheys ja rs jääkiteen kaarevuussäde. Kuperilla pinnoilla kaarevuus-

säde on positiivinen ja koverilla pinnoilla negatiivinen, joten kuperalla pinnalla sula-

mispiste laskee ja vastaavasti koverilla pinnoilla sulamispiste nousee. Tällöin jääkiteet 

sulavat ensin kuperilta pinnoilta. Yhtälöstä myös nähdään, että pienemmillä jääkiteillä 

on alempi sulamispiste kuin suuremmilla, joten juuri pienemmät jääkiteet sulavat lu-

mipeitteessä ensin. [2] 

 

3.3 Lumen syntymekanismi  

Lumella voidaan tarkoittaa kahta asiaa: joko taivaalta satavaa lunta tai jo maassa ole-

vaa lunta. Nämä eroavat kuitenkin fysikaalisesti toisistaan merkittävästi. Lumi syntyy 

pilvissä. Kun pilven ilmamassassa on riittävästi vesihöyryä, saavutetaan pieni ylikylläs-

tystila eli supersaturaatio. Tällöin vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi tai härmistyä jääki-

teiksi riippuen pilvessä vallitsevasta lämpötilasta. Pisara tai jääkide syntyy aina pienen 

hiukkasen ympärille, jota kutsutaan tiivistymis- tai härmistymisytimeksi. Mikäli ilmassa 

on pystyvirtauksia, pieni jääkide alkaa nousta ylöspäin. Ilman lämpötila laskee 

adiabaattisesti mentäessä ylöspäin. Kun jääkide nousee ilmavirtauksen ylöspäin, sen 

ympärille härmistyy lisää vettä. Pilven yläosissa vesihöyrypitoisuus laskee, joka aiheut-
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taa sen, että vesipisarat haihtuvat takaisin vesihöyryksi. Näin syntynyt vesihöyry här-

mistyy nopeasti jääkiteisiin. Kun jääkide on kasvanut riittävän suureksi, se alkaa pudota 

alaspäin. Jääkiteiden tarttuessa toisiinsa syntyy lumihiutale. Esimerkiksi Suomessa lä-

hes kaikki sateet syntyvät aluksi lumisateena ja riippuen ilman lämpötilasta sade tulee 

maahan joko vesi-, lumi-, räntä-, tai raesateena. [12, 17] 

Syntyneen lumihiutaleen muoto riippuu ilman lämpötilasta ja kosteudesta muodostu-

mishetkellä. Kuvassa 7 on esitetty, miten lumihiutaleen muoto riippuu lämpötilasta ja 

ilman kosteudesta. Kaikissa lumikiteissä voidaan havaita kuusikulmainen muoto, joka 

johtuu vesimolekyylien asettumisesta kuusikulmaiseen muotoon kiinteässä olomuo-

dossa. 

 

Kuva 7: Syntyvän lumihiutaleen muoto riippuu lämpötilasta ja ilman kosteuden ylikyl-

lästymisestä (supersaturaatio). [12] 
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3.4 Lumipeite 

Lumipeite muodostuu useista eripaksuisista lumikerroksista, joiden ominaisuudet voi-

vat vaihdella. Lumikiteiden rakenne ja sidostuminen on erilainen lumipeitteen eri ker-

roksissa. Myös lumen tiheys, lämpötila, vesipitoisuus, kovuus ja rakenne voivat vaih-

della lumipeitteen eri kerroksissa, mutta hiihdon kannalta nämä ominaisuudet lumen 

pinnalla ovat merkittäviä. Kuitenkin nämä ominaisuudet kytkeytyvät toisiinsa. Vesipi-

toisuus kuvaa lumessa nestemäisenä vetenä olevan veden määrää, mitä kutsutaan 

usein myös vapaaksi vedeksi. Alle -5 0C lämpötilassa lumessa ei ole vapaata vettä juuri 

lainkaan [18]. Mikäli ilman lämpötila on 0 0C tai korkeampi, lumen pintakerroksissa on 

runsaasti vapaata vettä. Lumi on huokoinen materiaali, joten vesi voi olla vapaana lu-

mikiteiden välissä. Kosteuden mukaan lumi jaotellaan yleensä viiteen ryhmään: kuiva, 

kostea, märkä, hyvin märkä ja loska. Lumen rakenne kuvailee sitä, millaisia ovat jääki-

teiden muodot, koot ja kiteiden väliset sidokset. Lumen tiheys kuvaa sen massan suh-

detta tilavuuteen. Vasta sataneen kuivan ”puuterilumen” tiheys on noin 50–100 kg/m3 

ja luonnollisesti pakkautuneen vanhan lumen tiheys noin 300 kg/m3. [2] 

Hiihtoladut on yleensä koneellisesti muokattuja, jolloin lumi on niissä hyvin tiiviiksi 

tampattu. Tällöin lumen tiheys on suuri (n. 500 kg/m3 [10]), ja usein ladun pinta on 

kova. Hiihdon ja voitelun kannalta ladun pinta jaetaan tavallisesti viiteen kategoriaan, 

jotka ovat uusi pakkaslumi, hienorakenteinen lumi, vanha muuttunut lumi, märkä lumi 

ja jäätynyt märkä lumi.  

 

3.5 Metamorfoosit 

Maassa oleva lumi muuttaa muotoaan koko ajan, aina lumen satamisesta maahan sen 

sulamiseen asti. Tätä kutsutaan lumen metamorfoosiksi. Metamorfoosia tapahtuu 

pääasiassa kahdella eri tavalla, toisaalta yksittäiset lumikiteet pienenevät ja pyöristyvät 

ja toisaalta lumikiteet liittyvät yhteen ja muodostavat suurempia kiteitä. [2] 

Maahan sataneiden lumihiutaleiden ja jääkiteiden muodot muuttuvat melko nopeasti. 

Isot hiutaleet hajoavat pienemmiksi ja hiutaleiden terävät muodot pyöristyvät. Tämä 
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johtuu mekaanisen muokkautumisen lisäksi siitä, että lumikiteet pyrkivät lämpötasa-

painoon ympäristönsä kanssa. Tämän takia kiteet pyrkivät minimoimaan pinnan va-

paan energian määrän eli käytännössä minimoimaan kiteen pinta-alan suhteessa sen 

tilavuuteen. Kuvassa 8 on esitetty yksittäisen lumikiteen muuttuminen viiden vuoro-

kauden aikana. 

 

Kuva 8: Yksittäisen lumihiutaleen rakenteen muuttuminen viiden ensimmäisen vuoro-

kauden aikana. [8] 

Kiteet myös muodostavat keskenään sidoksia, mikä tekee lumipeitteestä vahvemman 

ja kovemman. Vesihöyrynpaine kiteiden välissä voi vaihdella. Tämä johtuu pääosin 

siitä, että kuperilla pinnoilla on suurempi höyrynpaine kuin koverilla pinnoilla, kuten 

kappaleessa 3.2.1 osoitettiin. Tällöin kuperilla pinnoilla tapahtuu sublimoitumista ja 

diffuusion takia vesihöyry kulkeutuu koverille pinnoille. Tällöin vesihöyry härmistyy 

lumikiteiden väliin eräänlaiseksi kaulaksi, jolloin lumikiteiden välille syntyy jääsidos. 

Tämä tekee lumihangesta vahvemman. Kuvassa 9 on esitetty edellä kuvailtu prosessi. 

Tämä prosessi aiheuttaa osaltaan myös lumikiteiden pyöristymistä. [2, 4, 13] 
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Kuva 9: Jääkiteiden pyöristyminen ja jääsidosten muodostuminen kiteiden välille. +  -

merkit tarkoittavat kohtia, joissa on keskimääräistä suurempi vesihöyrynpaine ja - -

merkit kohtia, joissa on keskimääräistä pienempi vesihöyrynpaine. Nuolet kuvaavat 

vesihöyryn kulkeutumista kiteiden välissä. [2] 

Kiteet voivat muodostaa sidoksia myös, jos ne koskettavat valmiiksi toisiaan (sintraus). 

Lisäksi lumipeitteen ylemmät kerrokset aiheuttavat suuremman paineen alempiin ker-

roksiin, mikä myös osaltaan muokkaa lumipeitettä. Tällöin lumi tiivistyy, jolloin yhä 

useammat lumikiteet joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa, jolloin sidoksia kiteiden 

välille muodostuu enemmän ja lumipeitteestä tulee vahvempi. Metamorfoosia aiheu-

tuu myös siitä, että lumipeitteen eri kerroksissa vallitsee hieman eri lämpötila. Tällöin 

lumipeitteessä vesihöyrynpaine vaihtelee. Paine-erot pyrkivät tasoittumaan, jolloin 

vesihöyry liikkuu alempaan paineeseen. Tämän seurauksena vesihöyryä sublimoituu 

jääkiteiden pinnalle. Tätä prosessia kutsutaan rakentavaksi metamorfoosiksi. [2, 4, 13] 

 Eräs, erityisesti hiihdon kannalta merkittävä, metamorfoosilaji on sulamis-jäätymis-

metamorfoosi, joka on huomattavasti nopeampi prosessi kuin muut metamorfoosilajit. 

Nestemäinen vesi lumessa aiheuttaa suuria muutoksia lumipeitteen rakenteeseen ja 

vahvuuteen. Lumen pintaan voi muodostua vettä monin eri tavoin, esimerkiksi vesisa-

teen seurauksena tai ilman lämpötilan noustessa sulamispisteen yläpuolelle. Pienem-

pien kiteiden sulamispiste on yhtälön (6) mukaan alhaisempi kuin suurempien kiteiden. 

Tästä syystä pienimmät kiteet sulavat ensin. Usein vapaa vesi jäätyy suurempien kitei-

den pinnalle, jolloin vapautuu lämpöä, joka kulkeutuu kohti pienempiä kiteitä. Tästä 

syystä vesikelillä lumi on erittäin karkeaa. Jos vesi uudelleenjäätyy lumeen, lumipeit-
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teestä tulee erittäin kova ja lumen pinnan rakenne voi muistuttaa enemmän jäätä kuin 

lunta. [2,4,13] 

 

3.6 Tekolumi  

Lunta voidaan tehdä keinotekoisesti. Tämä on tärkeää, sillä monissa paikoissa, joissa 

hiihdetään, ei ole riittävästi tai lainkaan luonnonlunta. Näin ollen tekolumen avulla 

saadaan tehtyä hiihtoladut ja myös hiihtokautta saadaan jatkettua. Tekolumen eli tyk-

kilumen fysikaaliset ominaisuudet kuitenkin poikkeavat huomattavasti luonnonlumes-

ta, mikä johtuu lähinnä syntymekanismin eroista. 

Tekolunta valmistetaan suihkuttamalla ilmaan hyvin pieniä vesipisaroita. Luodaan siis 

keinotekoinen tiheä sumupilvi. Se saadaan luotua lumitykillä, joka paineilman avulla 

sumuttaa veden pisaroiksi, joiden halkaisija on yleensä 100–700 µm. Kun ilman lämpö-

tila on alle veden jäätymispisteen, vesisumu jäätyy ilmassa. Jotta jäätyminen tapahtuu, 

tarvitaan jäätymisydin, jonka ympärille jääkide voi muodostua. Jos jäätymisydintä ei 

ole, kylmässä ilmassa vesipisaran lämpötila laskee jäätymispisteen alapuolelle. Tällöin 

vesi on alijäähtynyttä, joka jäätyy välittömästi osuessaan maahan ja muodostaa levy-

mäisen jääkuoren, mikä ei ole hyvä hiihdon kannalta. Tämän takia lunta ei voida tehdä 

täysin puhtaasta vedestä, sillä jo melko puhtaan luonnonveden jäätymispiste voi olla    

-8 0C. Tästä syystä vedessä on oltava riittävästi humusaineista. Toisinaan veteen lisä-

tään jäätymisytimiksi bakteereja (Pseudomonas syringae), joiden avulla jäätymispistet-

tä saadaan nostettua. [2] 

Sumupisaroiden täytyy ehtiä jäähtyä ja jäätyä ilmassa. Lumitykillä ammuttuna sumu-

pisarat leijailevat noin 15 s. Kun sumupisarat ehtivät jäätyä ilmassa, muodostuu jääki-

teitä, joiden rakenne poikkeaa huomattavasti luonnonlumesta. Ero johtuu siitä, että 

tekolumi syntyy veden jäätyessä, mutta luonnonlumi syntyy härmistymällä. Tekolumen 

kiteet ovat valmiiksi pyöristyneitä ja ne muodostavat maahan vahvan lumipeitteen. 

Lumi on rakenteeltaan ryynimäistä. Kiteet ovat hyvin tiheitä ja ne pakkautuvat maahan 

tiiviisti. Tämän takia tekolumen tiheys on huomattavasti suurempi kuin luonnonlumen. 

Sen tiheys on noin 500 kg/m3. Tekolumi kestää myös kulutusta esim. hiihtoladuilla 
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huomattavasti paremmin kuin luonnonlumi, eivätkä metamorfoosit vaikuta siihen yhtä 

paljoa kuin luonnonlumeen. Tekolumi asettaa kuitenkin haasteita suksille ja voitelulle. 

[2] 
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4. Hiihdon mekaniikka  

Hiihto voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri osaan: potkuun, liukuun ja työntöön, jotka 

hiihtosuorituksessa kytkeytyvät sulavasti toisiinsa.  Potkun ja työnnön aikana hiihtäjä 

tekee työtä saadakseen liike-energiaa, kun taas liu’un aikana liike-energiaa kuluu vas-

tusvoimien seurauksena. Tässä kappaleessa käsitellään hiihtoon liittyvää mekaniikkaa 

tarkastelemalla hiihtäjään vaikuttavia voimia Newtonin lakien perusteella. Newtonin 

lait ovat seuraavat: 

1. laki (Jatkavuuden laki): Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettään nopeuttaan 

muuttamatta, jos siihen ei vaikuta ulkoisia voimia tai niiden summa on nolla. [1] 

2. laki (Mekaniikan peruslaki): Kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima aiheuttaa kap-

paleelle kiihtyvyyden. Kappaleen saama kiihtyvyys on suoraan verrannollinen siihen 

vaikuttavaan kokonaisvoimaan ja kääntäen verrannollinen kappaleen massaan. Tämä 

voidaan esittää muodossa 

                                                                        ̅    ̅   (7) 

missä ΣF on hiihtäjään vaikuttavien voimien summa, m on hiihtäjän massa ja a hiihtä-

jän saama kiihtyvyys.  Kokonaisvoima koostuu kaikista hiihtäjään vaikuttavista voimis-

ta. Hiihtäjään vaikuttavat voimat voidaan jakaa komponentteihin ja tarkastella voimia 

erikseen liikesuunnassa ja liikesuuntaa vastaan kohtisuorissa suunnissa. Jos hiihtäjään 

vaikuttava kokonaisvoima on nolla, hiihtäjä jatkaa Newtonin jatkavuuden lain perus-

teella liikettään nopeuttaan muuttamatta. [1] 

3. laki (Voiman ja vastavoiman laki): Jos kappale A vaikuttaa jollakin voimalla kappalee-

seen B, niin kappale B vaikuttaa yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla 

kappaleeseen A. [1] 

Hiihtäjään liikesuunnassa vaikuttavia voimia ovat sauvatyöntöjen ja potkujen voimat. 

Liikettä vastustavia voimia hiihdossa ovat ilmanvastus ja kitka. Muita vaikuttavia voi-

mia ovat painovoima ja pinnan tukivoima. Kuvassa 10 on esitetty hiihdossa vaikuttavat 

voimat. [1] 
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Kuva 10: Hiihtosuorituksessa vaikuttavat voimat ovat painovoima, ilmanvastus, kitka, 

sekä sauvatyöntöjen ja potkujen aiheuttamat voimat. [1] 

 

4.1 Sauvojen työntövoima  

Hiihtäjä työntää sauvoilla lunta, jolloin lumi työntää Newtonin kolmannen lain mukai-

sesti sauvoja yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla sauvoja ja sitä kautta 

hiihtäjää. Työntö suuntautuu viistosti lumeen, jolloin kokonaisvoima voidaan jakaa 

kahteen komponenttiin: horisontaaliseen ja vertikaaliseen. Horisontaalinen voima ai-

heuttaa hiihtäjälle kiihtyvyyden liikesuunnassa. Horisontaalisen ja vertikaalisen voimi-

en suuruudet riippuvat siitä, miten voimakkaasti sauvoja työnnetään ja sauvojen kul-

masta lumen pinnan suhteen. Mitä pienempi on sauvojen ja lumen pinnan välinen 

kulma, sitä suurempi on propulsiivinen (liikesuunnassa vaikuttava) työntövoima.  Sau-

vatyöntöä hyödynnetään jokaisessa hiihtotekniikassa (lukuun ottamatta sauvoitta luis-

telua), mutta työnnöissä on pieniä eroja. Työntövoiman syntymekanismi on kuitenkin 

kaikissa tekniikoissa sama.  Kuva 11 esittää sauvatyöntöä ja siinä esiintyviä voimia. [1] 
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Kuva 11: Sauvatyönnössä esiintyvät voimat. Kuvassa esitetty myös, miten sauvan re-

sultanttivoima jakaantuu komponentteihin. Jos sauvaan vaikuttava resultanttivoima on 

200 N ja sauvan ja lumen välinen kulma 70 0, niin vertikaalinen voima on 188 N ja pro-

pulsiivinen voima 68 N. [1]  

Kaikissa hiihtotekniikoissa sauvatyöntö pyritään suuntaamaan suoraan taakse [6]. 

Muutoin sauvatyönnön resultanttivoima jakaantuisi kolmeen komponenttiin, jolloin 

eteenpäin vievä työntövoima pienenisi. Sauvat tuodaan työnnön alussa maahan lähes 

pystysuorassa, mutta työnnön aikana sauvojen ja lumen välinen kulma pienenee, jol-

loin propulsiivinen voima kasvaa.  

 

4.2 Potkuvoimat 

Hiihdossa eteenpäin vievä voima on pääasiassa peräisin potkusta. Perinteisen hiihdon 

ja luisteluhiihdon potkut eroavat merkittävästi toisistaan. Potkutekniikoissa oleva ero 

tekee luisteluhiihdosta 20-25 % nopeampaa kuin perinteinen hiihto [1]. Tässä kappa-

leessa käsitellään potkuihin liittyvää fysiikkaa. 
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4.2.1 Potkuvoima perinteisen hiihdossa  

Perinteisen hiihdossa potku tehdään paikallaan olevaan sukseen [6]. Toinen suksi py-

sähtyy hetkellisesti liu’un loppuvaiheessa, jolloin potku suoritetaan. Potkuvaiheen 

alussa sukseen kohdistuu suuri vertikaalinen voima, joka painaa suksen pitoalueen 

kiinni lumeen. Pitoalueen kitkakerroin on suuri, jolloin voidaan hyödyntää lepokitkaa. 

Kun suksi on paikallaan, siitä ponnistetaan viistosti eteenpäin. Lepokitka pyrkii estä-

mään suksen liukumisen taaksepäin, jolloin se kohdistaa sukseen voiman eteenpäin ja 

aiheuttaa näin hiihtäjälle kiihtyvyyden eteenpäin. Vuorohiihdossa potkun kestoaika on 

100–200 ms, joskin ylämäissä potkun kestoaika on pidempi kuin tasamaalla [14]. Pro-

pulsiivisen voiman suuruus riippuu kulmasta, johon potku suoritetaan, lepokitkaker-

toimen suuruudesta sekä itse potkun voimakkuudesta. Potkun vertikaalinen voima 

vuorohiihdossa voi olla kahdesta kolmeen kertaa hiihtäjän paino, mutta propulsiivinen 

voima huomattavasti pienempi (noin 10–25 % hiihtäjän painosta). [1] 

Perinteisen hiihdossa potkua hyödynnetään vuorohiihdossa ja yksipotkuisessa tasa-

työnnössä. Potkun on oltava nopea ja oikein ajoitettu, mikä on haastavaa, sillä suksi 

pysähtyy potkussa hetkeksi, vaikka muuten hiihtäjä liikkuu koko ajan eteenpäin. Oikea 

ajoitus on kuitenkin tärkeää, sillä jos potku myöhästyy, potku suuntautuu liikaa taakse. 

Tällöin pitoa on vaikea saada. Vuorohiihdossa pidon saavuttamiseksi on myös tärkeää, 

että potkun aikana paino on kokonaan yhdellä suksella. [6]   

 

4.2.2 Potkuvoima luisteluhiihdossa 

Luisteluhiihdossa potku suoritetaan aina liu’un loppuvaiheessa. Potkun kestoaika on 

huomattavasti pidempi kuin perinteisen hiihdossa [6] ja potkua sanotaankin ”purista-

vaksi”. Liu’un alussa suksen koko pohja on lunta vasten ja paino on jakautunut sukselle 

tasaisesti. Liu’un aikana ja erityisesti sen loppuvaiheessa suksea käännetään kantilleen, 

jolloin se pureutuu lumeen. Potku suoritetaan kohtisuorasti suksea vasten. Potkussa 

suksi kohdistaa lumeen työntövoiman. Newtonin kolmannen lain mukaisesti lumi koh-

distaa tällöin sukseen vastavoiman, joka on yhtä suuri, mutta vastakkaissuuntainen, ja 
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se aiheuttaa hiihtäjälle kiihtyvyyden liikesuunnassa. Kuvassa 12 on esitetty luistelupot-

kun suoritus.  [1] 

 

 

Kuva 12: Kuvassa (a) on esitetty luistelupotkuun vaikuttavat kulmat α ja β. Kulma α on 

suksen kulma lumen pintaan nähden ja kulma β suksen kulma etenemissuuntaan näh-

den. Kuvassa (b) on esitetty sukseen vaikuttavan resultanttivoiman jakaantuminen 

komponentteihin, jotka ovat propulsiivinen voima, sivuttaisvoima ja vertikaalinen voi-

ma (kuvattu katkoviivalla). [1] 
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Sukseen aiheutuva resultanttivoima on voima, jonka lumi kohdistaa sukseen ja se ja-

kaantuu kuvan 12 mukaisesti kolmeen komponenttiin. Propulsiivinen työntövoiman 

suuruus riippuu resultanttivoiman eli potkuvoiman suuruudesta sekä suksen kulmasta 

pinnan suhteen ja suksen kulmasta liikesuuntaan nähden.  Työntövoiman Fprop suuruus 

voidaan lakea seuraavasti: 

                                                                                   (8) 

missä α on suksen kulma lumen pintaan nähden ja β suksen kulma etenemissuuntaan 

nähden. Työntövoima kasvaa α:n tai β:n kasvaessa. Tasamaalla hiihdettäessä kulmat 

ovat kuitenkin melko pienet, sillä vastusvoimat ovat suhteellisen pienet ja saavutettu 

nopeus pidetään vakiona pienellä voimantuotolla. Vastaavasti ylämäessä, jossa vastus-

voimat kasvavat, kulmat suurenevat, jolloin saadaan tuotettua suurempi eteenpäin 

vievä työntövoima. [1] 

Maaston muodot, keli ja hiihtäjän nopeus ratkaisevat sen, mitä hiihtotekniikkaa kan-

nattaa käyttää ja kuinka paljon hiihtäjä tuottaa voimaa yhteen potkuun. Ylämäissä lii-

keradat ja liuku lyhenevät, jolloin hiihdon frekvenssi kasvaa. Tällöin yksittäisessä pot-

kussa ei tarvitse käyttää liikaa voimaa. Vastaavasti tasamaalla liukumatkat pitenevät, ja 

yksittäiseen potkuun voi käyttää enemmän voimaa. Myöskään pehmeällä lumella pot-

kuun ei voi käyttää liikaa voimaa, jotta alusta ei petä suksen alla. [6] 

 

4.2.3 Suksen jousiominaisuus ja kimmoisuus 

Suksi toimii rakenteensa takia jousen tavoin. Tämä ominaisuus tuo lisävoimaa potkui-

hin. Hiihdon ja suksen hiihdettävyyden kannalta on tärkeää, että suksen värähtelyajat 

ja värähtelyn vaimeneminen ovat sopusoinnussa potkun kestoajan kanssa. Tutkimus 

on osoittanut, että hyvin toimivissa suksissa värähtelytaajuus on hieman suurempi ja 

vaimeneminen nopeampi kuin huonommin toimivissa suksissa. Hyvin hiihdettävässä 

suksessa myös suksen kimmoisuus on suurempi kuin heikommalla suksella. Tosin eri-

laiset alustat vaativat sukselta hieman erilaisen kimmoisuuden. Pehmeä alusta vaatii 

kimmoisan, kevyen ja nopealiikkeisen suksen. Alusta itsessään toimii silloin vaimenti-
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mena. Kova alusta vaatii sukseen vaimentavan rakenteen liiallisten värähtelyiden vai-

mentamiseksi ja tasaisen luiston aikaansaamiseksi. [14, 19] 

 

4. 3 Kitka  

Kitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikettä tai sen lähtemistä liikkeelle. Kitka on 

ehdoton edellytys liikkumiselle.  Usein kitkasta on haittaa, mutta usein myös hyötyä. 

Näin on myös hiihdossa. Liukuvaiheen aikana kitkan pitäisi olla mahdollisimman pieni, 

mutta perinteisen potkun aikana suuri. Kitka aiheutuu kahden epätasaisen pinnan 

hangatessa toisiaan vasten. Molekyylitasolla myös lumen ja suksen pinta ovat epäta-

saisia.  Hiihdossa kitkan syntyminen on erittäin monen tekijän summa. Niin sanottu 

kuivakitka muodostuu kahdesta eri tekijästä: suksi voi painautua hieman lumeen, jol-

loin suksi auraa (työntää lunta edestään), ja toisaalta suksen pohjan ja lumikiteiden 

hankauksen seurauksena. [1,4,8]  

Kappale voi olla paikallaan, vaikka siihen vaikuttaa ulkoinen voima, joka pyrkii saamaan 

sen liikkeelle. Tällöin kappaleeseen täytyy vaikuttaa voima, joka estää sitä lähtemästä 

liikkeelle. Tätä voimaa kutsutaan lepokitkaksi. Kun kappaleeseen vaikuttava ulkoinen 

voima on riittävän suuri, kappale nytkähtää liikkeelle. Tällöin lepokitka saavuttaa suu-

rimman arvonsa, mitä kutsutaan lähtökitkaksi. Kappaleen ollessa liikkeessä, siihen vai-

kuttaa liikettä vastustava kitkavoima, jota kutsutaan liukukitkaksi. Liukukitka on yleen-

sä pienempi kuin lepokitka. Kuvassa 13 on esitetty kitkan kehittyminen ajan funktiona. 

[8] 
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Kuva 13: Kitkan kehitys ajan funktiona. Kitkan saavuttaessa huippuarvon saavutetaan 

lähtökitka, jolloin kappale nytkähtää liikkeelle. [8] 

 Liukukitka  ̅   voidaan määrittää matemaattisesti seuraavasti: 

                                                                  ̅      ̅  (9) 

missä μ  on liukukitkakerroin ja  ̅ pinnan tukivoima. Lepokitka  ̅   voidaan määrittää 

vastaavasti: 

                                                                     ̅      ̅   (10) 

missä μ   on lepokitkakerroin ja  ̅ pinnan tukivoima. Kitkakerroin on hankaaville pinta-

pareille ominainen vakio. [8] 

Lumen painautumisesta suksen alla aiheutuu liikettä vastustava voima Fc, joka voidaan 

laskea seuraavasti: 

                                                                         
  

 
    (11) 

missä    on lumen painautuminen vertikaalisessa suunnassa, l suksen pituus ja N pin-

nan tukivoima. [10] 

Hiihtoon vaikuttaa myös ns. kostea kitka, sillä suksen pohjan ja lumen välille syntyy 

ohut vesikerros (tarkemmin luvussa 5). Vesikerroksen viskositeetin aiheuttama kitka Fw 

voidaan laskea seuraavasti:  
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  (12) 

missä   on veden viskositeetti, A on vesikerroksen pinta-ala, v on nopeus ja h vesiker-

roksen paksuus [2].   

Suksen ja lumen välisen kitkan suuruuteen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon. Ilmiö 

on fysikaalisesti varsin monimutkainen ja tutkimuksessa on havaittu, että monet eri 

tekijät vaikuttavat kitkakertoimen suuruuteen. Luistoon ja kitkakertoimen suuruuteen 

vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.  

 

4.4 Ilmanvastus 

Ilma on kaasujen seos, joka koostuu pääosin typestä ja hapesta. Ilmanvastus syntyy, 

kun hiihtäjä liikkuessaan törmää ilman hiukkasiin. Tällöin hiukkaset Newtonin kolman-

nen lain mukaisesti aiheuttavat vastavoiman, joka kohdistuu hiihtäjään. Tutkimusten 

mukaan [18] 10–40 % hiihtäjän energiankulutuksesta menee ilmanvastuksen voittami-

seen. Ilmanvastuksen suuruus FD voidaan laskea seuraavasti: 

                                                                   
 

 
         

   (13) 

missä CD on ilmanvastuksen muotokerroin, A on pinta-ala, ρ on ilman tiheys ja v hiihtä-

jän nopeus. Muotokerroin CD riippuu hiihtäjän koosta, muodosta, vaatemateriaalista ja 

turbulenssista. Muotokertoimen arvo on hiihtäjällä asennosta riippuen 1,0–1,6. Ilman-

vastus pystyasennossa on noin kaksinkertainen verrattuna etukumaraan, alamäen las-

kuasentoon. Turbulenssi syntyy, kun paine-erot hiihtäjän eri puolilla pyrkivät tasoittu-

maan. Hiihtäjän etupuolelle syntyy suurempi ilmanpaine kuin takapuolelle. Paine-ero 

pyrkii tasoittumaan, jolloin syntyy ilmavirta etupuolelta takapuolelle, jonne syntyy 

pyörteitä. [5,8] 

Hiihtäjät pyrkivät aina, kun on mahdollista, hiihtämään toistensa perässä eli peesaa-

maan. Peesaaminen pienentää ilmanvastusta perässä hiihtäjillä. Tutkimusten mukaan 

ilmanvastus vähenee jopa 25 %. Myös edellä hiihtäjä hyötyy hieman peesauksesta, sillä 

se vähentää turbulenssia. [8]                                           
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4.5 Liikeyhtälö alamäessä 

Tasaista alamäkeä laskettaessa hiihtäjään vaikuttaa painovoima, pinnan tukivoima, 

kitkavoima ja ilmanvastus. Näin ollen tässä yksinkertaisessa erikoistapauksessa voidaan 

helposti muodostaa hiihtäjän liikettä kuvaava yhtälö yhtälöiden (7), (9) ja (13) perus-

teella. Lisäksi oletetaan kitkan muodostuvan ainoastaan kuivakitkasta eli epätasaisten 

pintojen hankauksesta. 

 

 Newtonin toisen lain perusteella: 

                                                

 
     

            (14) 

missä m on hiihtäjän massa ja a hiihtäjän saama kiihtyvyys. Ensimmäinen termi yhtälön 

oikealla puolella on painovoiman aiheuttama mäen suuntainen voima, missä g on 

maan putoamiskiihtyvyys ja α mäen kaltevuuskulma; toinen termi kuvaa ilmanvastus-

ta, missä CD on ilmanvastuksen muotokerroin, A on pinta-ala, ρ on ilman tiheys ja v 

hiihtäjän nopeus; kolmas termi on liikettä vastustavaa kitkavoimaa kuvaava termi, mis-

sä µk on suksen pohjan ja lumen välinen liukukitkakerroin, jossa on otettu huomioon 

ainoastaan kuivakitka. Yhtälöstä voidaan päätellä, että mikäli hiihtäjien ilmanvastus ja 

liukukitkakerroin (eli luisto) ovat samat, he saavat saman kiihtyvyyden alamäessä riip-

pumatta hiihtäjien massasta. Todellisuudessa kuitenkin mäkeä laskettaessa liukukitka-

kertoimet ovat erilaiset, mikä voi aiheuttaa suuriakin eroja hiihtäjien välillä mäkeä las-

kettaessa. Lisäksi peesauksen merkitys korostuu alamäissä, sillä nopeudet kasvavat 

suuriksi ja ilmanvastus riippuu neliöllisesti nopeudesta yhtälön (13) mukaisesti. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että alamäessä peesistä voi helposti laskea edellä mene-

västä ohi.  

 

4.6 Suksen lumeen kohdistama paine  

Hiihdettäessä hiihtäjän paino ja potkuvoima jakaantuvat suksen alueelle aiheuttaen 

paineen lumen pintaan. Suksen jäykkyydellä ja voiman jakautumisella suksen eri osiin 
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on suuri merkitys suksen hiihdettävyyden kannalta. Mikroskooppisella tasolla suksi on 

kontaktissa lumen pinnassa olevien lumikiteiden kärkien kanssa. Suksen aiheuttama 

paine jakautuu tälle kosketuspinta-alalle.  

Tutkimuksen mukaan [20] yhteen lumikiteeseen kohdistuva voima pysyy melko vakio-

na riippumatta suksen lumeen kohdistamasta voimasta. Tämä johtuu siitä, että suksen 

lumeen kohdistaman voiman kasvaessa yhä useammat lumikiteet ovat kontaktissa 

suksen pohjan kanssa. Suurempi voima siis jakaantuu suuremmalle kosketuspinta-

alalle. Paine suksen pohjassa on kahden suksen liu’ussa noin 0,3-0,4 N/cm2, yhden suk-

sen liu’ussa noin kaksinkertainen ja potkussa noin kolminkertainen [18]. [20] 

 

4.6.1 Perinteisen suksen painejakautuminen 

Perinteisen hiihdossa liu’un aikana vain liukupainealueet ovat kontaktissa lumen kans-

sa ja paine kohdistuu näille alueille. Potkun aikana sukseen vaikuttaa suurempi voima. 

Tällöin suksen pitoalue painautuu lumeen ja suksen lumeen aiheuttama paine jakaan-

tuu suuremmalle alueelle. Kuvassa 14 on esitetty erään perinteisen suksen lumeen 

kohdistaman paineen jakautuminen suksen eri kohdissa. 

 

Kuva 14: Erään perinteisen suksen painejakauma. BW tarkoittaa kehon painoa. 

Liu’ussa vain liukupainealueet ovat kontaktissa lumen kanssa, mutta potkun aikana 

pitoalue painautuu kiinni lumen pintaan.  [1] 
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4.6.2 Luistelusuksen painejakautuminen  

Luistelusuksessa ainoastaan liukupainealueet ovat kontaktissa lumen kanssa. Suksen 

jäykkyydestä johtuen potkuvaiheessa paine jakautuu vain hieman laajemmalle alueelle 

kuin liu’un aikana. Oikein ja riittävän kauas toisistaan sijoittuvat painealueet tekevät 

suksista helposti hiihdettävät erityisesti kovalla lumella [6]. Pehmeällä lumella suksi on 

yleensä löysempi, jolloin liukupainealueet ovat pidemmät. Kuvassa 15 on esitetty 

erään luistelusuksen lumeen kohdistaman paineen jakautuminen suksen eri kohdissa.  

 

Kuva 15: Erään luistelusuksen painejakauma. Suksen aiheuttama voima lumeen ja-

kaantuu liukupainealueille. Potkun aikanakaan suksen keskikohta ei ole kontaktissa 

lumen kanssa. [1] 
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5. Suksen liukuminen ja pitäminen 

Suksen liukuminen lumella on varsin monimutkainen ilmiö. Yleisesti voidaan todeta, 

että mitä pienempi on lumen ja suksen välinen kitkakerroin, sitä parempi on luisto ja 

liukuminen helpompaa. Jo 1939 Bowden ja Hughes osoittivat tutkimuksessaan, että 

kitka kasvaa merkittävästi kylmässä, alle -25 0C:n lämpötilassa ja toisaalta hyvin märällä 

lumella [21]. Kitka riippuu yhtälön (9) mukaan kitkakertoimesta ja pinnan tukivoimasta, 

joten juuri kitkakertoimen täytyy muuttua merkittävästi edellä mainituissa tapauksissa. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan suksen liukumisen ja pitämisen perusteita, sekä liuku-

kitkakertoimen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

5.1 Suksen liukumisen perusteet  

Suksen ja lumen välinen kitka on sekoitus kuivaa ja kosteaa kitkaa. Kuiva kitka tarkoit-

taa jääkiteiden ja suksen pohjan hankausta. Kostea kitka tarkoittaa puolestaan sitä, 

että lumen pinnan ja suksen pohjan välissä on vesikerros.  Suksen liukuminen ja alhai-

nen kitkakerroin perustuu juuri kosteaan kitkaan eli ns. vesivoiteluun [21]. Tämä tar-

koittaa sitä, että suksen ja lumen väliin syntyy ohut vesikerros. Kuvassa 16 on esitetty 

periaatteellinen kuva suksen luistosta lumella.  

 

Kuva 16: Periaatteellinen kuva suksen luistosta lumella. Suksen ja lumen väliin syntyy 

ohut vesikerros. [5] 

 Vesikerros syntyy lumen sulaessa liikkuvan suksen alla. Suksen pohjan ja lumikiteiden 

hankauksen seurauksena syntyy kitkalämpöä, joka nostaa lumikiteiden kärkien ja suk-
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sen pohjan lämpötilaa. Kun lämpöä muodostuu riittävästi, se nostaa lumen lämpötilan 

sulamispisteeseen. Kun sulamispiste on saavutettu, lämpö alkaa sulattaa lunta vedeksi. 

Tämän jälkeen lumen lämpötila pysyy sulamispisteessä ja kaikki lämpö kuluu veden 

olomuodon muutokseen. Olomuodon muutokseen tarvittavaa energiaa kutsutaan su-

lamislämmöksi. [2] 

Kuten faasidiagrammista (kuva 6) voidaan havaita, veden sulamispiste laskee paineen 

kasvaessa. Kuitenkin suksen aiheuttama paine lumeen on niin pieni, että se ei voi olla 

tärkein tekijä lumen sulamisessa suksen alla. Mayr (1979) on arvioinut, että sulamispis-

te laskee 0,00021 0C, jos hiihtäjän paino on 75 kg ja suksien pohjapinta-ala 2700 cm2. 

Näin ollen painesulaminen ei ole merkittävä tekijä hiihdossa vesivoitelun aikaansaami-

sessa, vaikka suksien todellinen pohjapinta-ala on huomattavasti pienempi kuin em. 

2700 cm2. [10] 

Kitkalämmön lisäksi suksen pohja absorboi hieman lumesta heijastuvaa auringon sätei-

lyä, mikä osaltaan edistää lumen lämpenemistä sulamispisteeseen. Muodostuvan 

lämmön määrä riippuu kosketuspinta-alasta ja siitä, kuinka kauan lumikiteet ovat kos-

ketuksissa suksen pohjan kanssa eli suksen nopeudesta. Suksen ja lumen välille voi-

daan esittää lämpötasapainoyhtälö, jossa otetaan huomioon kitkan ja auringonsäteilyn 

aiheuttama lämpö, joka kuluu lumen sulamiseen ja lämmönjohtumiseen sekä lumeen 

että suksen rakenteisiin. Lämpötasapainoyhtälö voidaan esittää seuraavassa muodos-

sa: 

                                       (   )          ̇       
         (15) 

Yhtälön vasemmalla puolella olevat termit kuvaavat sitä, mistä lumi saa lämpöenergi-

aa. Ensimmäinen termi (   ) on liukukitkan tekemä mekaaninen työ aikayksikössä eli 

teho, missä N on pinnan tukivoima, v hiihtäjän nopeus ja µ kitkakerroin. Toinen termi 

yhtälön vasemmalla puolella (  (   ) ) kuvaa suksen pohjan lämpenemistä, joka 

aiheutuu lumesta heijastuneen auringon säteilyn absorboitumisesta suksen pohjaan. 

Termissä w on kohtisuora suksen lumeen osuvan alueen leveys ja l sen pituus, 1-α on 

suksen pohjan absorptiokerroin, missä α on albedo, ja R on aurinkovakio                       

(n. 1340 W/m2). [2] 
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Yhtälön oikealla puolella olevat termit kuvaavat sitä, mihin lämpö kuluu. Ensimmäinen 

termi (        ̇) kuvaa vesikalvon muodostumista. Siinä n on suksen kanssa kontak-

tissa olevien jääkiteiden lukumäärä, πr2 niiden pinta-ala, kun kiteet on mallinnettu lie-

riömäisiksi, ρi on lumikiteiden tiheys, L on sulamislämpö ja  ̇ vesikerroksen paksuuden 

muutos suksen matkalla. Toinen termi (     
 ) kuvaa lämmön johtumista lumikitei-

siin, missä qi on jääkiteisiin johtuvan lämmön määrä, joka oletetaan tunnetuksi jään 

termofysikaalisten ominaisuuksien ja lämpötilan perusteella. Viimeinen termi (     ) 

kuvaa suksen rakenteisiin johtuvaa lämpöä. Siinä qsl on suksen rakenteisiin johtuvan 

lämmön määrä. Se riippuu suksen termofysikaalisista ominaisuuksista ja suksen raken-

teiden lämpötilasta. On kuitenkin huomattava, että edellä esitetty lämpötasapainoyh-

tälö on idealisoitu malli, sillä siinä oletetaan painon jakautuvan koko suksen pohjalle 

tasaisesti sekä sukseen ja lumeen johtuvat lämpöenergian määrät vakioiksi. [2] 

Syntyneen vesikalvon paksuus muuttuu suksen matkalla. Suksen kärjessä muodostunut 

lämpö kuluu lumen lämpötilan nostamiseen sulamispisteeseen. Jossain kohdassa kär-

keä lämpöä on muodostunut riittävästi, jolloin lumi sulaa. Tällöin lämpöä johtuu 

enemmän alempiin lumikerroksiin ja lumen sulaminen kiihtyy. Vesikalvo on siis pak-

suimmillaan suksen takaosassa. [2] 

 

5.2 Liukukitkakertoimen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä  

Bowden osoitti tutkimuksissaan [22], että kitkan suuruuteen suksen ja lumen välillä 

vaikuttaa mm. lumen kovuus, lämpötila, kosketuspinta-ala ja hiihtäjän paino. Myö-

hemmin kitkakertoimen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon ja on ha-

vaittu, että muita kitkan suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa vesiker-

roksen paksuus suksen ja lumen välissä, kapillaari-ilmiö, hankaussähkön aiheuttama 

vastus ja suksen painuminen lumeen. Näistä kosketuspinta-ala ja vesikerroksen pak-

suus vaikuttavat eniten kitkan suuruuteen, ja ne puolestaan riippuvat monista muista 

tekijöistä [23].  

Hiihdossa liukukitkakerroin kuvaa sitä, miten hyvin suksi luistaa. Mitä pienempi liuku-

kitkakerroin on, sitä parempi on luisto. Vastaavasti lepokitkakerroin kuvaa suksen pi-
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toa. Mitä suurempi lepokitkakerroin on, sitä parempi on pito. Suksen ja lumen välinen 

liukukitkakerroin voi olla pienimmillään 0,01 ja suurimmillaan jopa 0,3 [20]. Seuraavis-

sa kappaleissa käsitellään tärkeimpiä liukukitkakertoimeen vaikuttavia tekijöitä. [8] 

  

5.2.1 Kosketuspinta-ala 

Vesikerrosta ei välttämättä synny koko suksen pohjan alueelle. Mikroskooppisella ta-

solla suksi liukuu lumikiteiden kärkien päällä. Suksen ja lumen välinen kosketus muo-

dostuu näistä kosketuspisteistä. Kosketuspisteiden yhteenlaskettua pinta-alaa kutsu-

taan kosketuspinta-alaksi. Kuvassa 17 on esitetty suksen kosketus lumeen. Kitkalämpö 

sulattaa kosketuspisteissä lumikiteiden kärkiä vedeksi. Liukukitkakerroin on pienimmil-

lään silloin, kun lumen ja suksen pohjan välinen kosketuspinta-ala on mahdollisimman 

pieni. Mitä suurempia ja pyöristyneempiä lumikiteet lumen pinnassa ovat, sitä pie-

nempi on kosketuspinta-ala. Esimerkiksi lämpötilassa -5 0C kosketuspinta-alan on to-

dettu olevan 10 - 25 % suksen pohjan pinta-alasta [23]. Toisaalta lämpötilan noustessa 

ja lumen sulaessa kosketuspinta-ala kasvaa. [8] 

 

Kuva 17: Suksen ja lumen välinen kontakti. Suksi liukuu lumikiteiden kärkien päällä, 

johon myös kitkalämmön sulattama vesi muodostuu. [8] 
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5.2.2 Lämpötila 

Bowden ja Hughes [21] osoittivat vuonna 1939, että liukukitkakerroin riippuu merkit-

tävästi lämpötilasta. Mikäli lumen pinnan lämpötila on alle -25 0C, kitkalämpöä ei muo-

dostu riittävästi, jotta lumikiteiden kärjet sulaisivat [8]. Tällöin vaikuttaa ainoastaan 

kuiva kitka ja liukukitkakertoimen arvo voi olla jopa 0,3. 

Kostealla kelillä, lumen lämpötilan ollessa 0 0C, lumessa on runsaasti vapaata vettä. 

Tällöin kosketuspinta-ala on suuri ja vesikerros suksen ja lumen välillä on liian paksu 

(yli 1 µm). Kosketuspinta-ala voi kasvaa jopa lähelle 100 %:ia [23]. Lisäksi tällöin vesi-

kerrokset hankautuvat vastakkain ja viskositeetti (veden sisäinen kitka) alkaa vaikuttaa. 

Kun vettä on liikaa, myös kapillaari-ilmiön aiheuttama vastus vaikuttaa. Kun suksen 

pohjan ja veden välinen adheesiovoima on suurempi kuin veden koheesiovoima, alkaa 

muodostua vesisiltoja jääkiteiden ja suksen pohjan välille. Sillat ovat aluksi kallistunee-

na ja suksen liikkuessa vesisillat venyvät, mikä aiheuttaa suksen liikettä vastustavan 

voiman. Tästä ilmiöstä on kyse, kun puhutaan vesikelillä suksiin aiheutuvasta imusta. 

[2] 

Kuvassa 18 on esitetty kitkakertoimen riippuvuus lämpötilasta. Siitä voidaan havaita, 

että parhaimmillaan luisto on, kun lumen pinnan lämpötila on muutamia asteita sula-

mispisteen alapuolella (n. -30C – -4 0C) [24]. Tällöin suksen pohjan ja lumen välille syn-

tyvä vesikerros on optimaalinen. Sen paksuus on 30nm-250nm [21].  



 

36 
 

 

Kuva 18: Liukukitkakertoimen riippuvuus lumen pinnan lämpötilasta. Liukukitkakerroin 

on pienimmillään, kun lumen pinnan lämpötila on noin -3 0C. [24] 

 

5.2.3 Suksen pohja 

Suksen pohjamateriaalilla ja rakenteella voidaan vaikuttaa syntyvän vesikerroksen pak-

suuteen. Tutkimuksissa on havaittu, että matalissa lämpötiloissa parempi lämmönjoh-

tavuus johtaa suurempaan kitkakertoimeen ja ohuempaan vesikerrokseen suksen ja 

lumen välille [23]. Sen sijaan lumen sulamispisteen lähellä suksen lämmönjohtavuudel-

la ei ole havaittu olevan merkitystä. Suomisen mukaan [18] matalissa lämpötiloissa, 

joissa kaikki muodostuva lämpö tarvitaan sulattamaan lumikiteiden kärkiä, suksen poh-

jan pitäisi olla lämpöä eristävä, jotta lämpöä ei johtuisi suksen rakenteisiin. Vastaavasti 

lauhalla kelillä (-2 0C - -5 0C), jolloin lumessa on muutenkin vettä, muodostuva kitka-

lämpö pitäisi saada johdettua tehokkaasti suksen rakenteisiin. Tällöin tarvitaan hyvin 

lämpöä johtavaa suksen pohjamateriaalia. [18, 23]  

Suksen pohjan värillä voidaan myös vaikuttaa liukukitkakertoimen suuruuteen. Musta 

suksen pohja absorboi enemmän lumen pinnasta heijastuvaa auringon säteilyä kuin 

vaalea suksen pohja, jolloin lämpöä muodostuu enemmän yhtälön (15) mukaisesti. 

Näin ollen musta suksen pohja on parempi kylmillä keleillä ja vastaavasti vaalea pohja 
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lauhalla kelillä, sillä kylmällä kelillä lumen sulattamiseen tarvitaan enemmän lämpö-

energiaa. [25] 

Liukukitkakerroin riippuu suksen ja veden adheesiovoimasta. Tähän vaikuttaa suksen ja 

veden välinen kontaktikulma. Kontaktikulmalla tarkoitetaan materiaalin ja sen pinnalle 

pudotetun vesipisaran leikkauspisteeseen piirretyn tangentin välistä kulmaa (kuva 19).  

Mitä suurempi on kontaktikulma, sitä pienempi on liukukitkakerroin. Kontaktikulma 

riippuu materiaalin pintajännityksestä: mitä pienempi pintajännitys, sitä suurempi kon-

taktikulma. Materiaalit, joilla on pieni pintajännitys hylkivät voimakkaasti vettä eli ovat 

hydrofobisia aineita. Näin ollen suksi, jossa on hydrofobinen pohja luistaa paremmin. 

Pohjan karhennuksella voidaan vaikuttaa kontaktikulmaan. Karhennuksen avulla kon-

taktikulma suurenee, jos sileän pinnan kontaktikulma on yli 900, ja toisaalta pienenee, 

jos sileän pinnan kontaktikulma on alle 900. Jos materiaalille pudotettu pisara alkaa 

levitä, kontaktikulma lähestyy arvoa nolla. Tätä kutsutaan materiaalin vettymiseksi. [5] 

 

 

Kuva 19: Kuvassa a kontaktikulma   on yli 900, kuvassa b tasan 900 ja kuvassa c alle 

900.     tarkoittaa materiaalin ja veden välistä pintajännitystä,       materiaalin ja il-

man välistä pintajännitystä ja      veden ja ilman välistä pintajännitystä. [5] 

Erityisesti vesikelillä suksen pohjan tulisi olla hyvin vettä hylkivää. Vettähylkivän poh-

jamateriaalin kontaktikulma on siis suuri, jolloin suksen pohja ei vety, ja vesisiltoja suk-

sen ja lumen väliin ei synny niin helposti. Tällöin kapillaari-ilmiöstä johtuva kitka piene-

nee. Usein käytetty hydrofobinen pohjamateriaali on polytetrafluorieteeni (PTFE), 

kauppanimeltään Teflon. Pohjan rakenteella voi myös vaikuttaa hydrofobisuuteen. 

Joillakin mikro- ja nanorakenteilla voidaan saada aikaan superhydrofobisia pintoja.  

[18, 26] 

Suksen pohjan urituksella ja kuvioinnilla voidaan vaikuttaa liukukitkakertoimen suuruu-

teen. Kuviointi voidaan tehdä esim. kivihionnalla. Uritusta käytetään erityisesti kosteil-
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la keleillä pienentämään kapillaarikitkaa. Mitä kosteampi keli on, sitä karkeampaa hi-

ontaa käytetään. Uritus pienentää kosketuspinta-alaa, jolloin luisto paranee. Lisäksi 

kuvioinnin avulla kontaktikulma suurenee, jolloin kitkakerroin pienenee. Suksen jalka-

vuudella voidaan vaikuttaa myös kitkakertoimeen. Kylmillä keleillä suksen jalkavuus on 

yleensä suuri, jolloin kosketuspinta-ala saadaan pienemmäksi. Vastaavasti lämpimäm-

millä keleillä käytetään suksia, joiden jalkavuus on pieni. [5, 9, 26]  

 

 

5.2.4 Hiihtonopeus 

Suksen liukumisnopeus vaikuttaa myös liukukitkakertoimen suuruuteen. Tämä johtuu 

siitä, että suksen alle muodostuva vesikerroksen paksuus riippuu yhtälön (15) mukai-

sesti hiihtonopeudesta. Kuvassa 20 on esitetty liukukitkakertoimen riippuvuus liuku-

misnopeudesta. Kuvasta nähdään, että aluksi kitkakerroin kasvaa. Kun saavutetaan 

riittävä nopeus, jolloin vesikerros alkaa muodostua suksen ja lumen väliin, liukukitka-

kerroin alkaa pienentyä. Suuremmilla nopeuksilla liu’uttaessa syntyvä vesikerros on 

liian suuri, jolloin veden sisäinen kitka ja kapillaarikitka alkavat vaikuttaa. Jos suksen 

nopeus on alle 0,03 m/s, tilanne vastaa paikallaan olevaa suksea, jolloin lepokitka vai-

kuttaa. Liukukitkakerroin pienenee siihen asti, että nopeus on 5 m/s, jonka jälkeen se 

alkaa kasvaa. [18, 27] 
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Kuva 20: Kitkakertoimen riippuvuus liukumisnopeudesta. Pisteessä A saavutetaan riit-

tävä nopeus, jolloin sulamisvettä alkaa muodostua suksen ja lumen väliin. Osassa 1 

vaikuttaa ainoastaan kuivakitka, osassa 2 vaikuttaa kuivakitka ja kosteakitka, osassa 

kolme veden sisäinen kitka ja kapillaarivastus alkavat vaikuttaa. [27] 

 

5.2.5 Paino 

Kuivakitkaan vaikuttaa pinnan tukivoima (yhtälö (9)), joka riippuu hiihtäjän painosta. 

Painolla on kuitenkin havaittu olevan vaikutusta myös liukukitkakertoimeen. Kuvassa 

21 on esitetty kitkakertoimen riippuvuus painosta. Lämpimillä keleillä paino ei vaikuta 

merkittävästi kitkakertoimeen. Kuitenkin kylmemmillä keleillä kitkakerroin pienenee 

selkeästi painon lisääntyessä. Tämä johtunee siitä, että kylmällä kelillä kuiva kitka on 

dominoiva ja vesikalvoa suksen ja lumen välille ei juuri synny. Painavampi hiihtäjä tuot-

taa kuitenkin tehokkaammin lämpöä yhtälön (15) mukaisesti. Tällöin painavamman 

hiihtäjän suksien alle muodostuu paksumpi vesikalvo, jolloin liukukitkakerroin piene-

nee ja luisto paranee. [24] 
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Kuva 21: Liukukitkakertoimen riippuvuus painosta eri lämpötiloissa. Lämpötiloissa -5 0C 

ja -10 0C paino ei juurikaan vaikuta liukukitkakertoimeen, mutta alemmassa lämpöti-

lassa -15 0C liukukitkakerroin pienenee painon kasvaessa. [24] 

 

5.2.6 Muut tekijät 

Suksen pohjan ja jääkiteiden hangatessa toisiaan vasten syntyy hankaussähköä. Suksen 

pohja varautuu sähköisesti, mikä voi aiheuttaa sen, että suksen pohja vetää puoleensa 

lumen pinnassa olevia pieniä roskia ja pölyä. Tämä lisää kitkaa suksen ja lumen välillä 

[2]. Tästä syystä suksen pohjamateriaaliin lisätään usein grafiittia, joka on hyvä sähkön-

johde, jolloin varaus pohjasta purkaantuu helpommin [10]. Lumen kovuus vaikuttaa 

liukuun siten, että mikäli lumen pinta on pehmeä, suksi painautuu enemmän lumeen ja 

joutuu ”auraamaan”. Tällöin kitkakerroin kasvaa. Yksi tärkeimmistä kitkakertoimen 

suuruuteen vaikuttavista tekijöistä on suksen voitelu. Voitelua käsitellään erikseen 

luvussa 6.  

Kuten edellä olevista kappaleista voidaan päätellä, suksen ja lumen välinen kitka on 

hyvin monimutkainen ilmiö, johon vaikuttaa erityisesti kuivakitka, kosteakitka ja kapil-

laarivastus. Eri sääolosuhteissa ja erilaisissa lumen koostumuksissa eri kitkatyyppi on 
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dominoiva. Kuitenkin kokonaiskitkakerroin voidaan saada summana yksittäisistä kitka-

kertoimen komponenteista. Tätä voidaan kuvata seuraavalla yhtälöllä: 

                                                                         (16) 

missä µauraus tarkoittaa suksen auraamisesta johtuvaa kitkakerrointa, µkuiva kuivaa kit-

kaa, µkostea vesikalvon aiheuttamaa viskoosikitkaa, µkap kapillaarikitkaa ja µlika lumen 

likaisuudesta johtuvaa kitkaa. [10]  

 

5.3. Suksen pitäminen 

Perinteisen hiihdon suksessa on liukupainealueiden lisäksi suksen keskellä oleva pito-

alue (kuva 2). Perinteisen hiihdon potkun aikana suksen pitoalue painautuu lumen pin-

taa vasten ja suksi on hetkellisesti paikallaan. Potkun loppuvaiheessa potku suuntautuu 

yhä enemmän taaksepäin. Tässä vaiheessa suksen pitäminen on tärkeää. Suksen pitä-

minen tarkoittaa sitä, että suksen ja lumen välinen lepokitkakerroin on riittävän suuri 

estämään suksen liukumisen taaksepäin potkun aikana. Lepokitkakerroin on yleensä 

suurempi kuin liukukitkakerroin (kuva 13). Mikäli potkun aikana lähtökitka kuitenkin 

ylitetään, suksi lipsuu taaksepäin.  

Lepokitkan suuruuteen vaikuttaa kaksi tekijää yhtälön (10) mukaisesti: pinnan tukivoi-

ma ja lepokitkakertoimen arvo. Pitoalueella lepokitkakertoimen arvo pyritään saamaan 

huomattavasti suuremmaksi kuin liukupainealueilla. Tähän voidaan vaikuttaa suksen 

pitovoitelulla huomattavasti. Toisaalta hiihtopiirien sananlasku ”väsyneen suksi lipsuu” 

tarkoittaa sitä, että hiihtäjä ei tuota riittävän suurta vertikaalista voimaa, jotta suksi 

pitäisi. Suksen pitäminen perustuu siihen, että potkun aikana lumikiteiden kärjet tart-

tuvat kiinni pitoalueen voiteeseen ja potkun loppuessa, kun pitoalue irtoaa lumesta, 

lumikiteiden kärjet irtoavat voiteesta [6]. 

Vaikka suksen liukumista ja liukukitkakertoimeen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu pal-

jon, suoraan pitoa koskevia tutkimuksia ei ole saatavilla. Seuraavassa olen päätellyt 

edellisessä kappaleessa (5.2) esiteltyjen tulosten perusteella lepokitkaan vaikuttavia 

tekijöitä. Lepokitkakertoimen suuruuteen vaikuttavat pitkälti samat tekijät kuin liuku-
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kitkakertoimen suuruuteenkin, joskaan kitkalämmön aiheuttamaa vesikerrosta ei juuri 

synny, koska suksi on paikallaan. Kosketuspinta-ala on tärkeä tekijä pidon suhteen.  

Oletettavasti, mitä suurempi on lumikiteiden ja pitoalueen välinen kosketuspinta-ala, 

sitä suurempi on kitkakerroin ja sitä parempi pito. Toisaalta vesikeleillä kosketuspinta-

ala voi olla lähes 100 %, mutta silloin pito voi olla huono, koska kitka muodostuu nes-

temäisen veden ja suksen pohjan välille, jolloin kitka ei ole riittävä. Mahdollisesti kapil-

laarikitkan avulla voitaisiin märällä kelillä saada aikaan riittävä pito. Tällöin käytettävän 

pohjamateriaalin pitoalueella tulisi olla hydrofiilinen. Mitä hydrofiilisempi materiaali, 

sitä pienempi on kontaktikulma ja tällöin lepokitkakerroin on suuri. Tärkein tekijä pi-

don suhteen on kuitenkin voitelu ja erityisesti voiteen kovuus.  

Aikaisemmin pitoalueen lepokitkakerrointa suurennettiin pohjan kuvioinnilla (mm. 

suomukuviointi). Nykyisinkin on saatavilla ns. pitopohjasuksia. Niissä pitoalueen pohja 

on polymeerin ja kumirouheen seos. Näiden suksien pitäminen perustuu kumirouheen 

suurempaan kitkakertoimeen ja pohja voidaan myös karhentaa hiomalla, jolloin me-

kaaninen kitkakerroin kasvaa. Lisäksi nykyisin on saatavilla suksia joita, ei tarvitse voi-

della ollenkaan (ainakin Peltonen Nanogrip ja Karhu Optigrip -sukset). Voiteluvapaista 

suksista ei kuitenkaan ole saatavilla tutkimustietoa, mihin niiden pitäminen perustuu. 

Olettaisin sen perustuvan pohjan rakenteisiin, joissa hyödynnetään kapillaarikitkaa. 
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6. Voitelu  

Suksien voitelulla voidaan vaikuttaa erittäin paljon luistoon ja pitoon, vaikka nykyisin 

on tarjolla myös suksia, joita ei tarvitse voidella. Erilaisille keleille tarvitaan erilaisia 

voiteita. Voiteet eroavat toisistaan niiden koostumuksen, kovuuden ja ominaisuuksien 

perusteella. On selvää, että perinteisen hiihdossa luisto- ja pitovoiteilta vaaditaan var-

sin erilaisia ominaisuuksia. Voiteen valintaan vaikuttavat mm. lämpötila, lumen raken-

ne ja kosteus. Erityisesti perinteisen hiihdossa voitelu on haastavaa, sillä siinä tarvitaan 

sekä hyvä luisto että hyvä pito. 

 

6.1 Luistovoitelu  

Liukuminen lumella perustuu ohuen vesikalvon muodostumiseen suksen ja lumen vä-

liin. Vesikalvon on kuitenkin oltava sopivanpaksuinen, ei liian ohut, muttei liian paksu. 

Luistovoiteiden toiminta perustuu osittain siihen, että niillä pyritään kontrolloimaan 

syntyvän vesikerroksen paksuutta [28].  

Luistovoiteen alle suksen pohjaan laitetaan pohjustusvoide. Pohjamateriaali (usein 

UHMWPE) on hieman huokoinen materiaali, joten pohjavoiteen tarkoitus on kyllästää 

pohja. Voitelu tehdään sulattamalla voidetta voiteluraudalla suksen pohjaan, jonka 

jälkeen ylimääräinen voide siklataan pois. Tällöin myös kitkakerrointa suurentavat 

epäpuhtaudet ja nukka saadaan pois suksen pohjasta. Lopuksi pohja kiillotetaan har-

jaamalla. Pohjavoitelun avulla pohjasta saadaan tasoitettua epätasaisuudet, mikä on 

tärkeää erityisesti kylmillä keleillä. Luistovoitelu tehdään pohjavoitelun päälle. [2, 6, 

18] 

Luistovoiteet ovat yleensä hiilivetypohjaisia. Tavallisesti hiilivetyketju on luistovoiteissa 

muotoa CH3 - (CH2)n - CH3, missä n vaihtelee voiteesta riippuen välillä 10 – 80. Kuvassa 

22 on esitetty voiteissa yleisesti esiintyviä hiilivetymuotoja. Hiiliketju voi olla joko suo-

raketjuinen, haaroittunut tai rengasrakenteinen. Hiiliketjun pituus vaikuttaa voiteen 

kovuuteen. Mitä pidempi on hiiliketju, sitä kovempi voide on. Yleisesti hiihdossa käyte-

tään sitä kovempaa voidetta, mitä kylmempi on keli. Pitkiä hiilivetyketjuja sisältäviä 
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voiteita käytetään siten kylmillä keleillä ja lyhyitä hiilivetyketjuja sisältäviä voiteita 

lämpimillä keleillä. Kylmällä kelillä jääkiteet ovat erittäin kovia, jolloin ne helposti tun-

keutuvat voidekerroksen läpi, mikä aiheuttaa ylimääräistä kitkaa. Tästä syystä voide-

kerroksen on oltava kylmälle kelille riittävän ohut ja kova. Toisaalta paksukaan voide-

kerros ei merkittävästi vaikuta liukukitkakertoimeen, jos voide on riittävän kova ja se 

saadaan suksen pohjaan tasaiseksi kerrokseksi. Liian kova voide pehmeällä lumella 

aiheutuu sidostumista pohjan ja lumikiteiden välille, mikä lisää kitkaa. [2, 4, 18, 28] 

 

Kuva 22: Kuva a) on parafiinivoiteen ja kuvat b) ja c) mikrokiteisten vahojen rakenne-

kaavat. Valmistettaessa voiteita eri keleille, pyritään löytämään sopiva parafiinin ja 

mikrokiteisten vahojen yhdiste. 

Vesikeleillä, jolloin lumessa on valmiiksi vettä, suksen ja lumen väliin syntyy liian paksu 

vesikerros, mikä suurentaa kitkaa. Tällöin käytetään voiteita, jotka hylkivät vettä hyvin 

eli hydrofobisia voiteita. Tällaisissa voiteissa käytetään hiilivetyjä, jotka sisältävät fluo-

ria (perfluorihiilivedyt eli PFC:t). Näiden rakenne on yleensä muotoa CH3 – (CH2)m – 

(CF2)n – CH3, missä m on tavallisesti 14–20 ja n on 2–16. Näissä voiteissa perfluorihiili-

vetyjen alkaanipään tehtävä on tarttua kiinni suksen pohjaan ja fluorisoidun pään teh-

tävä on luoda suksen pohjasta vettähylkivä. Vaikka suksen pohjamateriaali (UHMWPE) 

on jo itsessään hydrofobinen, voidaan näillä voiteilla lisätä hydrofobisuutta. Kuten 

kappaleessa 5.2.3 mainittiin, hydrofobisuudella voidaan pienentää kapillaarikitkaa. 

Tällöin suksi ei myöskään pääse vettymään eikä lumen pinnassa oleva lika imeydy voi-

teeseen. Hydrofobisuutta voidaan lisätä sopivalla voiteen kuvioinnilla tai karhennuksel-

la. Voiteen kuvio kuitenkin kuluu pois melko nopeasti, joten kuvio tehdään yleensä 

suksen pohjaan ja se otetaan voitelun jälkeen esiin esim. harjaamalla. Tutkimusten 

mukaan lämpimän kelin pehmeät voiteet (lyhyet hiilivetyketjut) ovat hydrofobisempia 

kuin kylmän kelin kovat voiteet (pidemmät hiilivetyketjut). Lisäksi tutkimuksessa on 

osoitettu, että fluoripitoiset voiteet ovat hydrofobisempia kuin parafiinivoiteet. Kui-
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tenkaan fluorivoiteissa fluoripitoisuuden kasvu ei suoraan tarkoita hydrofobisuuden 

lisääntymistä. [4, 26, 28] 

Myös grafiittia käytetään nykyisin voiteena tai voiteiden lisäaineena.  Grafiitin alhainen 

kitkakerroin perustuu sen kiderakenteeseen. Kuvassa 23 on esitetty grafiitin rakenne. 

Siinä tasoilla olevat hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa vahvoilla kovalenttisilla sidoksilla. 

Sen sijaan tasojen välillä on huomattavasti heikompia Van der Waalsin sidoksia. Tämän 

takia tasot voivat liikkua toistensa suhteen helposti, mikä tekee grafiitin kitkakertoi-

men alhaiseksi. Molybdeenidisulfidin (MoS2) käyttö voiteissa perustuu samaan meka-

nismiin. [29]     

 

                      Molybdeenidisulfidi                    Grafiitti  

 

 

Kuva 23: Molybdeenidisulfidin ja grafiitin rakenne. Tasoissa atomit ovat sitoutuneet 

toisiinsa vahvoilla sidoksilla. Sen sijaan tasojen väliset sidokset ovat huomattavasti hei-

kommat, mikä saa aikaan pienen liukukitkakertoimen. [29] 
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6.2 Pitovoitelu 

Pitovoitelulla pyritään vaikuttamaan lepokitkakertoimen suuruuteen. Mitä suurempi 

on lepokitkakerroin, sitä parempi on pito. Aikaisemmin on jo mainittu, että pitovoite-

lua käytetään perinteisen hiihdossa ja se laitetaan suksen pitoalueelle (kuva 2). Kuten 

kappaleessa 5.3 ilmeni, kosketuspinta-alan vaikutus kitkakertoimen suuruuteen on 

oleellinen tekijä. Mitä suurempi on kosketuspinta-ala, sitä suurempi on lepokitkaker-

roin.  

Pidon aikaansaaminen perustuu siihen, että jääkiteiden kärjet tarttuvat potkun aikana 

kiinni pitovoiteeseen [6]. Tästä syystä pitovoiteen kovuus ja voidekerroksen paksuus, 

ts. kuinka hyvin kiteiden kärjet tarttuvat voiteeseen, ovat ratkaisevia tekijöitä pito-

voidetta tehtäessä [4]. Kuvassa 24 on esitetty kitkakertoimien riippuvuus voidekerrok-

sen paksuudesta. Siitä huomataan, että erityisesti lepokitkakerroin kasvaa merkittäväs-

ti voidekerroksen paksuuden kasvaessa. Mikäli voide on keliin nähden (lämpötila ja 

lumen rakenne) liian kovaa, sukset lipsuvat. Tällöin jääkiteiden kärjet eivät läpäise pi-

tovoiteen pintaa, jolloin mekaanista kitkaa ei synny riittävästi. Toisaalta, jos voide on 

liian pehmeä, jääkiteiden kärjet tarttuvat voiteeseen niin lujasti, että potkun loputtua 

kiteet eivät irtoakaan voiteesta, vaan kiteen kärki jää kiinni voiteeseen [6]. Tämä aihe-

uttaa voiteen jäätymisen. 
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Kuva 24: Kitkakertoimen riippuvuus voidekerroksen paksuudesta. Lepokitkakerroin 

kasvaa merkittävästi, mikäli voidekerroksen paksuutta kasvatetaan. [4] 

Kuivalla ja hienorakeisella pakkaslumella, käytetään kovempia voiteita, jotta voide ei 

jäädy. Uudella lumella ja kostealla kelillä kosketuspinta-ala on suuri. Metamorfoosia ei 

ole tapahtunut uudella lumella, joten lumi on hyvin huokoista ja kiteiden väliset sidok-

set heikkoja. Tällöin lumikiteen kärki katkeaa helposti pehmeään voiteeseen, jolloin 

lunta kertyy suksen pohjaan. Tämän takia pitovoitelu uudelle lumelle ja kostealle kelille 

on vaikeinta, ja tällöin voidaan käyttää pitopohjasuksia. Vanhalla ja karkealla lumella 

hyvä pitovoitelu on yleensä helppo tehdä, sillä tällöin voidaan käyttää pehmeitä voitei-

ta ja paksuja voidekerroksia. Vesikelillä ja karkealla jääkelillä käytetään hyvin pehmeitä 

ja sitkeitä voiteita riittävän suuren kosketuspinta-alan saamiseksi. Tällöin voiteelta 

vaaditaan myös hyvää kulutuskestävyyttä.    
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7. Yhteenveto 

Tässä työssä on perehdytty hiihdon fysiikkaan alan kirjallisuuden ja julkaistujen tutki-

musten perusteella. Tutkielma on rajattu käsittelemään suksen ja lumen välistä vuoro-

vaikutusta. Hiihtoa on tutkittu tieteellisesti ainakin vuodesta 1939 lähtien. Nykyisin 

hiihdon fysikaaliset perusteet tunnetaan melko tarkasti, mutta tutkimusta tehdään 

edelleen. 

Suksen liukumisen ja luiston on havaittu olevan varsin monimutkainen ilmiö. Tämä 

johtuu siitä, että lumikiteiden kärjet sulavat suksen alla kitkalämmön seurauksena. 

Tästä aiheutuu se, että suksen ja lumen välinen kitka on monimutkainen yhdistelmä 

kuivaa ja kosteaa kitkaa, joihin vaikuttavat monet tekijät. Niistä tärkeimmät ovat vesi-

kerroksen paksuus suksen ja lumen välissä sekä kosketuspinta-ala. Näihin, ja sitä kaut-

ta suksen luistoon, pyritään vaikuttamaan suksen rakenteella, suksen pohjan raken-

teella ja kuvioinneilla sekä voitelulla. 

 Vaikka luistoon vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon, on kuitenkin asioita, joihin en 

löytänyt tutkittua tietoa. Yksi tällainen asia on suksen lämpölaajenemisen vaikutus luis-

toon. Suksen painealueet määritetään usein sisätiloissa. Kun sukset viedään ulos, suksi 

ilmeisesti lyhenee hieman lämpölaajenemisen seurauksena. Vaikuttaako tämä suksen 

jännityksiin tai painealueisiin ja sitä kautta luistoon? 

Nykyinen hiihdon tutkimus keskittyy pääasiassa uusiin voiteisiin ja suksen pohjan ra-

kenteisiin. Viime vuosina suksi- ja voidevalmistajien tutkimustyö onkin johtanut moniin 

hiihtoa helpottaviin innovaatioihin kuten pitoteipin ja voitelemattomien suksien kehit-

tämiseen. Näistä ei kuitenkaan ole saatavilla tutkimustietoa.  

Tässä tutkielmassa käsiteltiin ainoastaan suksen ja lumen välistä vuorovaikutusta. Jat-

kossa olisi mielenkiintoista laajentaa tutkimusta koskemaan hiihdon tekniikkaa suh-

teessa tässä esitettyyn teoriaan. Myös ihmisen fysiologisten ominaisuuksien vaikutus 

hiihtoon on erittäin merkittävä, mitä olisi kiinnostavaa tutkia. Hiihdon mekaniikkaa 

voisi laajentaa tutkimalla esimerkiksi, miten hiihtäjän tuottama sauvojen työntövoima 

riippuu kyynärpäiden ja olkapäiden kulmanopeudesta. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, 
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voisiko teoreettisesti määrittää, mikä olisi optimaalinen voiman käytön ja frekvenssin 

suhde erilaisissa maastoissa. 
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Liitteet 

Liite 1: Hiihtotekniikat 

 

Kuva 1: Perinteisen vuorohiihto [1]. Vuorohiihto muistuttaa liikeradoiltaan paljon käve-

lyä tai juoksua. Vuorohiihtoa käytetään erityisesti ylämäissä. Potku suoritetaan aina 

pysähtyneeseen sukseen. [6] 

  

Kuva 2: Tasatyöntö [1]. Tasatyöntö on nopein perinteisen hiihtotekniikka, jota käyte-

tään erityisesti loivissa alamäissä ja tasamaalla. [6] 

 

Kuva 3: Yksipotkuinen tasatyöntö [1]. Yksipotkuista tasatyöntöä käytetään erityisesti 

loivissa ylämäissä ja raskailla keleillä. Myös tässä tekniikassa potku suoritetaan hetkel-

lisesti pysähtyneeseen sukseen. [6] 

 

Kuva 4: Kuokka eli perusluistelu [1]. Kuokka on erityisesti ylämäissä käytettävä tekniik-

ka. Suksien V-kulma on melko suuri, jolloin saadaan suuri eteenpäin työntävä voima.[6] 
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Kuva 5: Yksivaiheinen luistelu eli wassberg [1]. Tässä tekniikassa jokaiselle potkulle 

tehdään työntö. Wassbergia käytetään erityisesti loivissa ylämäissä ja raskailla keleillä. 

[6] 

 

Kuva 6: Kaksivaiheinen luistelu eli mogren [1]. Mogren on toiseksi nopein hiihtotek-

niikka. Vain sauvoitta luistelu on nopeampi tekniikka. Mogrenissa sauvatyöntö tehdään 

vain toiselle potkulle. [6] 


