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Voima on kenties epäintuitiivisin ja abstraktein aihe mekaniikan ja fysiikan perusteissa. Voiman ja 

liikkeen ymmärtäminen on ollut välttämätöntä fysiikan kehitykselle. Voima on tärkeä myös koulun 

penkillä.

Voima ei ole kappaleen ominaisuus kuten nopeus, paikka ja massa yms., joten sitä pitää 

havainnoida kappaleen liikkeen tai muodon kautta. Voiman tiedetään olevan toiminnassa kun 

kappaleen liike tai muoto ei ole ”luonnollista”. Käsitys tästä luonnollisesta pienimmän energian 

tilasta on vaihdellut historiassa. [1]

Aristoteleelle kappaleen luonnollinen tila oli pyrkimys kohti sen koostumukselle ominaista paikkaa. 

Putoavaan kiveen ei vaikuta voimia vaan se pyrkii sinne missä muu maa-aines on. Jos kivi heitetään 

yläviistoon, on voima varastoitunut kiven ympärillä olevaan ilmaan. Kun voima loppuu, kivi 

putoaa. Aristoteles luuli myös, että kun pyörä pyörii vaakatasossa, se pysähtyy, jos siihen ei vaikuta 

voimia. [1]

Aristoteleen fysiikka pysyi voimassa lähes 2000 vuotta. Descartesin aikalaiset 1600-luvulla 

määrittelivät luonnollisen liikkeen suoraviivaiseksi tasaiseksi liikkeeksi. Voima oli heille kuten 

potkaisu tai töytäisy, siis impulssi. Törmäyskokeet, keskipakoisvoiman määritys, Galilein 

painovoimakokeet ja differentiaalilaskenta antoivat Newtonille avaimet läpimurtoon. Newton 

oivalsi, että impulssi on suoraan verrannollinen liikemäärän muutokseen ja sillä on aina yhtä suuri 

vastaimpulssi. [2]

Newtonia seuranneet fyysikot muotoilivat klassisen mekaniikan uudelleen. Tämä synnytti 

useamman analyyttisen mekaniikan teorian. Kirchhoff yritti epäonnistuen luoda teorian, joka 

perustui vain liikkeelle. Yksi ongelma oli, että yksin liikkeestä ei voida päätellä voiman kaikkia 

komponentteja. Nykyisessä tutkimuksessa tärkein Hamiltonin mekaniikka tarkastelee voimien 

sijaan liike- ja potentiaalienergiaa sekä kappaleiden liikettä. Kehitys mahdollisti kvanttimekaniikan, 

jossa luonnollisen deterministisen liikkeen käsitys romuttui.  Termofysiikassa energia korvasi 

voimasanan 1800-luvun puolivälissä. [3]

Fysiikan opetuksessa on tärkeää, että korostetaan voiman hetkellisen voimakkuuden ja voiman 

impulssin eroa. Derivaatan ymmärrys auttaa voiman, impulssin, nopeuden ja kiihtyvyyden välisten 

yhteyksien ymmärtämisessä, mutta tähän pystyvät luultavasti vain edistyneet oppilaat.
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