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Tässä esitetyt tiedot perustuvat tunnettuihin tutkimuksiin.  

Lisätietoja löydät tutkimusyhteenvedosta ’Melun vaikutus Terveydenhoidossa ’ 
osoitteesta ecophon.fi/terveydenhoito.

Osastoilla, joissa on hyvä 
akustiikka, potilaat pitävät 
henkilökunnan asennetta 
parempana kuin tiloissa, 
joiden ääniympäristö on 

huono. 

Yhdysvalloissa tehty tutkimus 
osoittaa, että hyvin

 ääntävaimentavat katto- ja 
seinäakustiikkalevyt

sairaalassa maksavat itsensä 
takaisin kolmessa vuodessa.

Toisten potilaiden, hoitotoimien
ja teknisten laitteiden

äänet koetaan häiritsevinä.
Meluisat tilat

hidastavat toipumista
ja hyvinvointia.

Vanhuuden huonokuuloisuus aiheuttaa
 kommunikointivaikeuksia arviolta 37%:lle 

ihmisiä ikäryhmässä 61-70 vuotta. 
Ikäryhmässä 71-80 vuotta huonokuuloisten 

osuus nousee 60 %:iin. Kaikuisat tilat
vaikeuttavat puheen ymmärrettävyyttä.

Tässä esitetyt tiedot perustuvat tunnettuihin tutkimuksiin. Lisäteitoja löydät tutkimusyhteenvedosta 
’Melun vaikutus Terveydenhoidossa ’ osoitteesta ecophon.fi/terveydenhoito.

Akustiikka, terveys ja talous

$
$



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 3 — #3

Luonnollista 
viihtyvyyttä
 
•  akustoiva

•  turvallinen

•  iskunkestävä seinä- tai 
 kattopinta saumattomasti
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www.lumir.fi
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www.gyproc.fi

GYPSTEEL XR™

VÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ

Entistä paremmin ääntä eristävä väli- 
seinäjärjestelmä, optimioitu R’w 44-52 
dB:n ääneneristystason ratkaisuihin 
kuten luokka-, potilas-, hotelli- ja 
kokoushuoneisiin.

Jopa 15% säästöä kustannuksissa 
tarjoamalla samalla enemmän huonealaa.

Gypsteel XR™-rangassa on leveät laipat, 
jotka nopeuttavat ja helpottavat 
asennustyötä.
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AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2017 

ALKUSANAT  

 
Vuoden 2017 Akustiikkapäivät järjestetään juuri remontoidussa 
konferenssikeskuksessa Espoon Korpilammella. Konferenssi on ainoa suomen 
kielinen akustiikan alan konferenssi maailmassa ja tarjoaa laajan kattauksen 
ajankohtaista tietoa akustikasta. Kuten tästä kirjasta selviää, on maassamme todella 
korkeatasoista ja aktiivista tutkimusta ja toimintaa akustiikan alueella.  
 
Akustiikkapäivien esitelmissä nähdään ja kuullaan tänä vuonna erityisesti 
tuulivoimaloiden melusta, avokonttoreiden akustisista olosuhteista, kuulonsuojelusta 
sekä rakennusakustista.  Muita aiheita ovat muun muassa sali- ja huoneakustiikka, 
tärinä, audioteknologia sekä akustisten ilmiöiden mallinnus. Aiheiden kirjo kattaa siis 
monta käytännön kannalta erittäin tärkeää akustiikan osa-aluetta. Toivottavasti nämä 
esitelmät lisäävät ymmärrystä äänestä niin asiantuntijoiden kuin muidenkin lukijoiden 
keskuudessa. 
 
 
Tervetuloa Korpilammelle koko järjestelytoimikunnan puolesta 

Prof. Tapio Lokki, Aalto-yliopisto 
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NAUTI RAUHASTA

Huoneen akustiset ominaisuudet riippuvat mm. huoneen koosta, 
muodosta ja materiaaleista, ja asiaa voidaan havainnoida liiallisena 
tai liian vähäisenä kaiuntana, tai kaiunnan vääränä suuntautumisena. 
Huono akustiikka voi estää tehokkaan työskentelyn työpaikoilla, ja 
vähentää konserttien ja sosiaalisten tilaisuuksien nautinnollisuutta.  

Brüel & Kjær:in pitkälle kehitetyillä työkaluilla voit optimoida äänen 
laatua ko. tiloissa. Työkaluihin kuuluvat eri äänilähteet ja äänitasomit-
tarit analysointi- ja raportointiohjelmistoineen. Voit myös varmistaa, 
että tilaratkaisu soveltuu tarkoitukseensa, ja parantaa sen akustisia 
ominaisuuksia.

LUO MUKAVUUTTA TILAAN
OPTIMOIMALLA AKUSTIIKKAA

www.movetec.fi

Movetec Oy
Suokalliontie 9, 01740 VANTAA
Puh. +358 9 5259 230 
Fax +358 9 5259 2333
info@movetec.fi

more than components
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Nor150
ANALYSAATTORIEN  
REFERENSSI MIPILTÄ!
Äänen ja värähtelyn analysaattori Nor150 
on uudistunut Norsonicin 50-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi. Nor150 asettaa uuden 
standardin analysaattoreille käyttäjä- 
ystävällisyydessä ja mittausvaihtoehtojen 
monipuolisuudessa.

4,3″ tuuman kosketusnäyttö,  
jossa tahroja hylkivä pinnoite  
ja naarmun kestävä lasi. 
Käytä kuin älypuhelinta!

Kaksi kuvaajaa samanaikaisesti, 
4 eri muokattavaa näkymää,  
60 mitattavaa suuretta, markke-
reiden helppo hallinta, muistiin-
panot.

Nor150 voidaan liittää Nor850 
Distributed Multichannel System 
-monikanavaiseen mittausjärjes-
telmään. Saatavilla myös oma 
applikaatio, jonka avulla mittaria 
voidaan seurata tietokoneesta 
tai älypuhelimesta.

Kattavat perusominaisuudet 
ovat laajennettavissa useilla 
eri laajennusoptioilla, ohjelmis-
toilla ja lisälaitteilla.

Lisätiedot ja sovellukset: 
www.mip.fi/nor150

MIP Electronics Oy    |    mip.fi    |    aanitasomittarit.fi    |    mikrofonit.fi

Mittaamisen asiakasratkaisut   •   Mittarit ja laitteet   •   Tuki ja koulutus   •  Laitevuokraus
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AKUSTIIKKAPÄIVIEN	OHJELMA	24.-25.8.2017
Korpilampi,	Espoo

Torstai	24.8.2017

8:30 REKISTERÖINTI	ALKAA
8:55 TERVETULIAISSANAT

Avotoimistot,	oppimisympäristöt	ja	sairaalat pj.	Antti	Kuusinen
09:00-09:20 Ääniolosuhteet	avoimissa	oppimisympäristöissä Mikko	Kylliäinen	ja		Rauno	Pääkkönen
09:20-09:40 Kokeilu	häiritsevyyden	rajoittamiseksi	avoimessa	oppimisympäristössä Joose	Takala,	Jussi	Rauhala,	Jesse	Lietzén	ja	Mikko	Kylliäinen
09:40-10:00 Avotoimistojen	ääniolosuhteiden	vaikutukset	kognitiiviseen	suoriutumiseen	ja	

subjektiivisiin	kokemuksiin
Annu	Haapakangas

10:00-10:20 H2O Valtteri	Hongisto,		Annu	Haapakangas	ja	David	Oliva
10:20-10:40 Karttapaikannuksen	avulla	tehty	kyselytutkimus	toimistotilojen	ääniympäristöstä Arto	Rauta	ja	Maarit	Kahila

10:40-11:00 KAHVI	JA	REKISTERÖINTI	JATKUU

Ympäristömelu pj.	Henri	Penttinen
11:00-11:20 Wärtsilä	ja	akustiikka	-	Katsaus	ajankohtaisiin	haasteisiin Sami	Oksanen,	Kari	Saine,	Esa	Nousiainen,	Virpi	Hankaniemi,	

Mikko	Matalamäki,	Peter	Sundström	ja	Pasi	Kalamo
11:20-11:40 Hankkeiden	meluvaikutusten	arviointikriteerit Olli	Kontkanen
11:40-12:00 CNOSSOS-EU-laskentamallin	kansallinen	implementointi	sekä	käytännön	

kokemuksia	uudesta	laskentamenettelystä
Jarno	Kokkonen

12:00-13:00 LOUNAS

Rakennusakustiikka pj.	Olli	Santala
13:00-13:30 Asetus	rakennuksen	ääniympäristöstä Ari	Saarinen
13:30-13:50 Ilmaääneneristävyyden	round	robin	-testi	2016 Jesse	Lietzén	ja	Mikko	Kylliäinen
13:50-14:10 Optimoitu	ilmaääneneristävyyden	painotusspektri	naapurimelua	vastaan Petra	Virjonen	ja	Valtteri	Hongisto
14:10-14:30 Asuntoon	kuuluvan	kapeakaistaisen	melun	sanktiointi	-	laboratoriotutkimus David	Oliva	ja	Valtteri	Hongisto
14:30-14:50 Lasitettujen	parvekkeiden	ääneneristävyyden	suunnitteluohje Ville	Kovalainen,	Mikko	Kylliäinen	ja	Timo	Huhtala

14:50-15:10 TAUKO

Rakennusakustiikka pj.	Robert	Albrecth
15:10-15:30 Puuvälipohjien	askelääneneristävyyteen	vaikuttavat	tekijät Pekka	Latvanne	ja	Mikko	Kylliäinen
15:30-15:50 Pientalojen	ääneneristävyys	ympäristömelua	vastaan	taajuuksilla	5	-	5000	Hz	-	

infraäänitutkimus
Jukka	Keränen,	Jarkko	Hakala	ja	Valtteri	Hongisto

15:50-16:10 Spektripainotustermin	CI,50-2500	vaikutus	askelääneneristävyyden	arviointiin Joni	Kemppainen	ja	Mikko	Kylliäinen
16:10-16:30 Nurkkapistemenetelmän	vaikutus	ääneneristävyysmittauksissa	-	havaintoja	

kenttämittauksista
Olli	Santala

16:30-16:50 KAHVI	+	PIENTÄ	PURTAVAA

Tuulivoimamelu pj.	Esa	Nousiainen
16:50-17:10 Tuulivoimaloiden	infraääni Panu	Maijala
17:10-17:30 Tuulivoimamelun	pitkäaikaismittaus Valtteri	Hongisto	ja	Jukka	Keränen
17:30-17:50 Tuulivoimamelun	häiritsevyyden	riippuvuus	äänitasosta Valtteri	Hongisto,	David	Oliva	ja	Jukka	Keränen
17:50-18:10 Tuulivoimamelun	immissiomittausohje.	Kokemuksia	ja	kehitysehdotuksia Denis	Siponen,	Hannu	Nykänen,	Vesa	Viljanen	ja	Tapio	Lahti
18:10-18:30 Huomioita	tuulivoimamelun	mallinnusohjeesta	ja	sen	soveltamisesta Hannu	Nykänen,	Denis	Siponen,	Vesa	Viljanen	ja	Tapio	Lahti
18:30-18:50 Tuulivoimamelun	leviämisen	mallintaminen Tapio	Lahti

Posterit	ja	yritysten	ständit pj.	Tapio	Lokki
19:00-19:30 Lyhyet	esittelyt	postereista	ja	yrityksistä
19:30-22:00 Postereihin	ja	yrityksiin	tutustumista	sekä	ruokaa	ja	juomaa	klo	20:00	

alkaen
Hoitohenkilökunnan	kokemukset	ääniympäristöstä	Tampereen	yliopistosairaalassa Riikka	Helenius,	Valtteri	Hongisto	ja	Isto	Nordback
Tieliikennemelun	häiritsevyystutkimuksen	suunnitelma Henna	Maula,	Valtteri	Hongisto,	Annu	Haapakangas	ja	Pekka	

Saarinen
Kelluvan	lattian	värähtely	runkomelualueella Pekka	Taina	ja	Tommi	Saviluoto
Saliakustiikan	vaikutus	musiikin	konsonanssiin Jukka	Pätynen
Konserttisaliakustiikan	ympyrä Tapio	Lokki	ja	Antti	Kuusinen
Hitsausäänen	ja	sitä	vaimentavien	kuulonsuojaimien	kuunneltava	malli Marko	Antila	ja	Jari	Kataja
Äänituntumasoittimen	akustinen	mallintaminen	ja	simulointi Jukka	Linjama,	Seppo	Uosukainen,	Tommi	Immonen	ja	Timo	

Avikainen
Kapselikuormamenetelmä	moottorin	akustisten	lähdeominaisuuksien	
määrittämiseen

Antti	Hynninen,	Jukka	Tanttari,	Heikki	Isomoisio,	Virpi	
Hankaniemi	ja	Mikko	Matalamäki
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AKUSTIIKKAPÄIVIEN	OHJELMA	24.-25.8.2017
Korpilampi,	Espoo

Perjantai	25.8.2017

Tapaustutkimuksia pj.	Timo	Huhtala
08:00-08:20 Tampere-talon	laajennus	ja	tilamuutokset Jussi	Rauhala,	Mikko	Kylliäinen,	Jesse	Lietzén,	Ilkka	Valovirta,	

Joose	Takala	ja	Mikael	Ruohonen
08:20-08:40 Pienen	esitystilan	huoneakustiset	ratkaisut Sakari	Tervo,	Jaakko	Kestilä,	Tapio	Ilomäki,	Jukka	Pätynen	ja	

Tapio	Lokki
08:40-09:00 Arvo	2	–	nykyaikaisen	kampuksen	akustiset	ilmiöt Antti	Mikkilä,	Ilkka	Valovirta,	Joose	Takala,	Jesse	Lietzén	ja	

Mikko	Kylliäinen
09:00-09:20 Äänimaan	elokuvastudioiden	tila-aika-analyysi Janne	Riionheimo
09:20-09:40 Objektiivinen	konserttisalin	dynamiikan	arviointi Tapio	Lokki	ja	Jukka	Pätynen

09:40-10:00 KAHVI

Audio-	ja	mittaustekniikka pj.	Jukka	Pätynen
10:00-10:20 Tuulen	vaikutus	huutajan	suuntakuvioon Ville	Pulkki,	Ilkka	Huhtakallio	ja	Timo	Lähivaara
10:20-10:40 Yksilöllinen	HRTF Tomi	Huttunen	ja	Antti	Vanne
10:40-11:00 Pienen	koaksiaalisen	kolmitiekaiuttimen	suunnittelu Juha	Holm	ja	Aki	Mäkivirta
11:00-11:20 Äänitason	mittalaitteiden	määräaikaiskalibrointi Sakari	Tervo,	Timo	Peltonen	ja	Henri	Penttinen
11:20-11:40 Työpistekokonaisuuksien	ja	puhelinkoppien	äänenvaimennuksen	uusi	

mittausmenetelmä
Jarkko	Hakala,	Jukka	Keränen,	Petra	Virjonen	ja	Valtteri	
Hongisto

11:40-12:00 Äänen	sivutiesiirtymän	mittaaminen	puurakenteisten	tilaelementtien	välillä Mikko	Roininen,	Jukka	Ahonen,	Henri	Penttinen	ja	Lauri	
Vikström

12:00-13:00 LOUNAS

Tärinä	ja	värähtely pj.	Heli	Koskinen
13:00-13:20 Työkoneohjaamoiden	monikerroslasien	vibroakustiikkaa Jukka	Tanttari
13:20-13:40 Stabilointirakenne	liikennetärinän	torjuntakeinona Timo	Huhtala,	Mikael	Ruohonen	ja	Mikko	Kylliäinen
13:40-14:00 Länsimetron	jatkeen	runkomeluselvitys	ja	erityisratkaisut Henri	Penttinen,	Timo	Peltonen	ja	Timo	Markula

Kuulonsuojelu pj.	Heli	Koskinen
14:00-14:20 Mitä	jokaisen	akustikon	tulee	tietää	kuulonsuojaimista Heli	Koskinen
14:20-14:40 Impulssimelu	ja	kuulonsuojelu Rauno	Pääkkönen	ja	Riitta	Sauni

14:40-15:00 KAHVI

Mallinnus	ja	optimointi pj.	Vesa	Välimäki
15:00-15:20 Muunneltavan	akustiikan	optimointi Henrik	Möller
15:20-15:40 Aero-vibro-acoustic	noise	prediction	for	high	speed	elevators Antti	Lehtinen,	Gabriela	Roivainen,	Jukka	Tanttari	ja	Jaakko	

Ylätalo
15:40-16:00 Pakoputken	pään	muodon	vaikutus	äänensäteilyyn Seppo	Uosukainen,	Virpi	Hankaniemi	ja	Mikko	Matalamäki
16:00-16:20 Huokoisen	väliaineen	ominaisuudet	-	jakaumia	ja	epävarmuuksia Timo	Lähivaara,	Matti	Niskanen,	Teemu	Luostari	ja	Tomi	

Huttunen
16:20-16:40 Photoacoustics	modeling	with	COMSOL	Multiphysics Patrick	Grahn
16:40-17:00 Ääntä	absorboivien	elementtien	mitoitus	parametrisoidulla	mallilla	

multiskaalamenetelmiä	käyttäen
Seppo	Uosukainen

17:00 LOPPUSANAT
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AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2017 

 
PALA HISTORIAA  

Akustiikkapäivät 1989 -julkaisussa kerrattiin lyhyesti Akustiikkapäivien syntyä 
seuraavin sanoin: 

”Kokoukset käynnistyivät maaliskuussa 1982 puolen päivän pituisella tilaisuudella. 
Seuraavan vuoden lokakuussa ohjelmaa jo koko päiväksi Akustisen Seuran 40-
vuotisjuhlan yhteyteen. Marraskuussa -84 ja toukokuussa -86 pidettyjen päivien 
jälkeen tahti hiljeni, vaikka Akustiikkapäivä-perinteestä toivottiin pysyvää ja 
vuotuista tapahtumaa… 

… Nyt Seuran jäsenet ja muutkin ovat tarjonneet runsaasti esitelmiä; niiden määrä 
osoittaa lupaavaa kasvua, ja joukossa on ilahduttavan paljon tuoreita voimia. Tällä 
kertaa ilmoittautui alunperin 22 esitelmänpitäjää, ja tähän julkaisuun asti pääsi 20, 
kun aiemmin määrä on liikkunut tusinan tienoilla. Jos kehitys jatkuu, on seuraavan 
kerran järjestelyissä totuttu yhden päivän kesto vaarassa ylittyä...”  

Lähde: Toimitus Akustiikkapäivät 1989 (Tapio Lahti, Jukka Linjama, Jussi Pekkarinen) 

 

AKUSTIIKKAPÄIVÄT KAUTTA AIKOJEN 
 
 1. Akustiikkapäivä 16.3.1982 Espoo  (9 esitelmää) 
 2. Akustiikkapäivä 21.10.1983  Helsinki  (13 esitelmää) 
 3. Akustiikkapäivä 16.11.1984  Espoo (14 artikkelia) 
 4. Akustiikkapäivä 14.5.1986 Helsinki  (11 artikkelia) 
 5. Akustiikkapäivä 28.9.1989   Vantaa  (20 artikkelia) 
 6. Akustiikkapäivä 10.10.1991 Vantaa (17 artikkelia) 
 7. Akustiikkapäivä 20.10.1993 Helsinki  (14 artikkelia) 
 9. Akustiikkapäivä 25.-26.10.1995 Tampere  (15 artikkelia) 
 10. Akustiikkapäivät 8.-9.10.1997 Espoo  (23 artikkelia) 
 11. Akustiikkapäivät 4.-5.10.1999 Tampere  (24 artikkelia) 
 12. Akustiikkapäivät 8.-9.10.2001 Espoo  (21 artikkelia) 
 13. Akustiikkapäivät 6.-7.10.2003 Turku  (26 artikkelia) 
 14. Akustiikkapäivät 26.-27.9.2005 Kuopio  (27 artikkelia) 
 15. Akustiikkapäivät 27.-28.9.2007 Espoo  (27 artikkelia) 
 16. Akustiikkapäivät 14.-15.5.2009 Vaasa  (42 artikkelia) 
 17. Akustiikkapäivät 11.-12.5.2011 Tampere  (64 artikkelia) 
 18. Akustiikkapäivät 22-23.5.2013 Turku (42 artikkelia) 
 19. Akustiikkapäivät 1-2.9.2015 Kuopio (51 artikkelia) 
 20. Akustiikkapäivät 24-25.8.2017 Espoo (53 artikkelia) 
 

Lähde: Akustiikkapäivät -julkaisujen 1984 - 2013 sisällysluettelot ja ”Arkistojen kertomaa Seuran 50-
vuotistaipaleelta”, Eero Lampio, 1993 
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PARAFON Step tuo uutta tyyliä akustiikkalevyihin. 
Asennus käy helposti ja mahdollisuudet yhdistellä
värejä sekä tasoja ovat loputtomat. 

              Kokeile  ja inspiroidu 
             PAROC.FI/STEP

PARAFON® STEP™ 

TUNNELMA ON KATOSSA
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AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2017 
 

 
SEURAN TOIMINTA LYHYESTI 

Akustinen Seura ry. toimii yhdyssiteenä akustiikasta kiinnostuneiden eri alojen 
henkilöiden, kuten foneetikkojen, fysiologien, fyysikkojen, insinöörien, muusikkojen 
ja opiskelijoiden välillä. Yhdistys kehittää akustiikan tutkimusta, koulutusta, julkaisu-
toimintaa ja suomenkielistä sanastoa. 

Kokouksista, esitelmätilaisuuksista, teemapäivistä, opintoretkeilyistä ja yhteis-
matkoista tiedotetaan jäsenille kirjeillä tai sähköpostilla. Tutkimusta edistetään 
tukemalla suomalaisten esitelmöitsijöiden kokousmatkoja sekä ylläpitämällä 
yhteyksiä ulkomaisiin opetus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdistys antaa lausuntoja, 
tiedottaa kansainvälisistä kokouksista ja osallistuu kotimaisten asiantuntijaelinten 
toimintaan. Se tukee alan oppikirjojen julkaisua ja sen piirissä on laadittu suomen-
kielinen akustiikan sanasto. 

Yhteistyötä harjoitetaan useiden kotimaisten yhdistysten kanssa, ja seura on jäsenenä 
seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: 

EAA European Acoustics Association 
I-INCE International Institute of Noise Control Engineering 
ICA International Commission on Acoustics 
NAA Nordic Acoustics Association 

Akustisessa seurassa oli vuoden 2016 lopussa henkilöjäseniä 238 ja kannattajajäseniä 
15. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä akustiikasta kiinnostunut henkilö. 
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa, johon kuuluu mm. Acta 
Acustica united with Acustica -lehden online -palvelu. Kannattajajäseniksi seuraan 
voivat liittyä sen pyrkimyksiä kannattavat henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. 
Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 300 euroa vuodessa. Jäsenhakemuksen voi jättää 
seuran sihteerille, joka esittää sen yhdistyksen hallituksen kokoukselle hyväksymistä 
varten. 

Ajankohtaisista tapahtumista löytyy tietoa seuran www-sivuilta: 
http://www.akustinenseura.fi. 
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Akustiikkasuunnittelulla varmistat 
rakennuksesi toimivuuden ja tuottavuuden

tärinän- ja runkomeluneristys huoneakustiikka

ääneneristys meluntorjunta

ota yhteyttä
Akustiikan yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen, p. 0207 911 394
Akustiikan suunnittelupäällikkö Timo Huhtala, p. 0207 911 560
Akustiikan suunnittelupäällikkö Jaana Jokitulppo, p. 0207 917 259

www.ains.fi
etunimi.sukunimi@ains.fi

espoo · helsinki · kuopio · oulu 
pori · tampere · turku
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AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2017 

 
SEURAN TOIMIHENKILÖT 2017 

  
Hallituksen jäsenet: 
 
Tapio Lokki (pj.) tapio.lokki@aalto.fi 
Aalto-yliopisto  
Henrik Möller (varapj.) henrik.moller@akukon.fi 
Akukon Oy  
Heikki Helimäki heikki.helimaki@helimaki.fi 
Helimäki Akustikot Oy   

Panu Maijala panu.maijala@vtt.fi 
VTT     

Aki Mäkivirta aki.makivirta@genelec.com 
Genelec Oy   

Esa Nousiainen esa.nousiainen@wartsila.com 
Wärtsilä Finland Oy 

Timo Huhtala timo.huhtala@ains.fi 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy  

Jukka Keränen jukka.keranen@turkuamk.fi 
Turun ammattikorkeakoulu  
  
Vesa Välimäki vesa.valimaki@aalto.fi 
Aalto-yliopisto 
 
 
Sihteeri:  

Otto Puomio sihteeri@akustinenseura.fi 
Aalto-yliopisto  
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Kuultavan maailman
suunnittelutoimisto, 
osa Sitowise-konsernia

Hyvän akustiikan tekijä

	020 7118 590
  www.helimaki.fi
  info@helimaki.fi
	aboutacoustics
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ÄÄNIOLOSUHTEET AVOIMISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ  

Mikko Kylliäinen ja Rauno Pääkkönen 

 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Puutarhakatu 10  

33210 TAMPERE  

etunimi.sukunimi@ains.fi  

 

 

Tiivistelmä 

Uusien opetussuunnitelmien myötä avoimet oppimisympäristöt ovat 

Suomessa yleistymässä oppilaitosten rakennushankkeissa. Määräyksiä, ohjei-

ta tai vakiintuneita käytäntöjä niiden suunnittelemiseksi ei ole toistaiseksi 

olemassa eikä niiden akustisista olosuhteista ole Suomessa juuri tehty tutki-

musta. Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää tutkimus-

kirjallisuuden perusteella, mitkä akustiset ilmiöt avoimissa oppimisympäris-

töissä ovat keskeisiä. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää huo-

neakustisin mittauksin, millaiset ovat ääniolosuhteet jo käyttöön otetuissa 

avoimissa oppimisympäristöissä. Tutkimuskirjallisuudessa keskeisenä akus-

tisena ongelmana avoimissa oppimisympäristöissä pidetään opetusryhmien 

välisen yksityisyyden vähäisyyttä ja äänen leviämistä tilassa vapaasti eli vaa-

timatonta leviämisvaimennusta. Syksyllä 2016 käyttöön otetuissa avoimissa 

oppimisympäristöissä tehdyt mittaukset osoittivat, että rakennuksen teknisten 

järjestelmien tuottama taustaäänitaso on tavallisesti erittäin hiljainen. Suu-

rimmat leviämisvaimennuksen arvot mitattiin oppimisympäristössä, jossa oli 

eniten tilanjakajia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jälkikaiunta-aika ei 

ole riittävä kriteeri avointen oppimisympäristöjen akustiikan suunnittelulle. 

1 JOHDANTO 

Uusien opetussuunnitelmien myötä avoimet oppimisympäristöt ovat Suomessa yleisty-

mässä oppilaitosten uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. Määräyksiä, ohjeita tai va-

kiintuneita käytäntöjä niiden suunnittelemiseksi ei ole toistaiseksi olemassa. Esimerkiksi 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1 vuodelta 1998 [1] ja standardi SFS 5907 

rakennusten akustisesta luokituksesta vuodelta 2004 [2] eivät tunne avoimia oppimisym-

päristöjä. Suomessa ei ole tehty tutkimusta avointen oppimisympäristöjen ääniolosuhteis-

ta äänen leviämisen ja häiritsevyyden kannalta, joskin tutkimustarve on tunnistettu [3].  

 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää tutkimuskirjallisuuden perus-

teella, mitkä akustiset ilmiöt avoimissa oppimisympäristöissä ovat keskeisiä. Avoimia 

oppimisympäristöjä on rakennettu ulkomailla laajemmin 1960-luvulta lähtien [4], ja var-

sin nopeasti samalla vuosikymmenellä alkoi kritiikki avoimia oppimisympäristöjä koh-

taan. Vaikka opetusmenetelmät muuttuivat, avointen oppimisympäristöjen akustiikka 

suunniteltiin luokkahuoneita vastaavaksi. Tästä seurasi ensinnäkin se, että koulupäivän 

aikana melutasot avoimissa oppimisympäristöissä olivat suuria. Toinen seuraus oli se, 

että ääni pääsi leviämään esteettä koko tilaan, jolloin se häiritsi keskittymistä edellyttävää 
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AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT  Kylliäinen ja Pääkkönen 

 

työskentelyä. Tämä johtui siitä, että tiloissa oli liian pieni absorptioala ja niistä puuttuivat 

äänen leviämistä estävät tilanjakajat, kuten seinäkkeet ja riittävän korkeat kalusteet. [5–9] 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää akustisin mittauksin, millaiset ääniolosuh-

teet suomalaisissa avoimissa oppimisympäristöissä on saatu aikaan. Mittauksia tehtiin 

kolmessa syksyllä 2016 käyttöön otetussa koulussa. Tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen 

havaintojen perusteella akustiset ilmiöt ovat samanlaisia kuin avotoimistoissa, joissa py-

ritään rajoittamaan äänen leviämistä ja häiritsevyyttä suuren absorptioalan, seinäkkeiden 

ja peiteäänen avulla [10]. Koska avoimen oppimisympäristön akustiset ilmiöt ovat lähellä 

avotoimistoja, mittaukset tehtiin avotoimistojen akustiset mittaluvut ja niiden mittausme-

netelmät määrittelevän standardin ISO 3382-3 [11] mukaisesti. Tutkimuksen sisältö on 

laajemmin raportoitu lähteessä [12].  

2 MENETELMÄT 

Akustiset mittaukset tehtiin kolmen koulun neljässä avoimessa oppimisympäristössä. 

Koulussa 2 mittauksia tehtiin kahdessa oppimisympäristössä, joista toinen (tila 2.1) avau-

tui yhdeltä sivultaan koulun ruokalaan. Mittauksia tehtäessä koulujen käyttöönotosta oli 

kulunut muutama kuukausi, joten mittausten aikana kaikki irtokalusteet olivat paikallaan. 

Tutkittujen avointen oppimisympäristöjen pinta-alat olivat 177–230 m2 ja huonekorkeu-

det 2,8–3,1 m. Tiloissa on noin 50–70 koululaista ja 2–5 opettajaa. Kirjoittajat tai heidän 

taustaorganisaationsa eivät olleet osallistuneet tutkittujen koulujen rakennushankkeisiin. 

Yhdessä kolmesta tutkitusta koulusta oli käytetty akustiikkasuunnittelijaa.  

Yhdessä kouluista (koulu 1) koko lattia oli pinnoitettu tekstiilimatolla. Koulussa 2 latti-

anpäällysteenä oli muovimatto, koulussa 3 pääosalla lattia-alasta muovimatto ja pienellä 

osalla lattiasta tekstiilimatto. Koulussa 1 oli eniten tilaa jakavia elementtejä, kuten kalus-

teita ja verhoja. Koulussa 2 tilanjakajia ei ollut käytännössä lainkaan ja koulussa 3 niitä 

oli jonkin verran. Kaikissa tiloissa koko katon alalla oli tehokkaasti absorboivaa pinta. 

Standardissa ISO 3382-3 [11] kuvattu mittausmenetelmä perustuu akustisten tunnusluku-

jen mittaamiseen eri etäisyyksillä äänilähteistä. Leviämisvaimennus D2,S [dB] lasketaan 

äänilähteestä tietyn mittauslinjan matkalla mitattujen puheen äänitasojen Lp,A,S perusteel-

la. Häiritsevyyssäde rD ja yksityisyyssäde rP määritetään mittaamalla puheensiirtoindek-

sin STI arvoa eri etäisyyksillä äänilähteestä. Häiritsevyyssäde vastaa etäisyyttä, jolla pu-

heensiirtoindeksin arvo on 0,5 ja yksityisyyssäteen etäisyydellä puheensiirtoindeksin arvo 

on 0,2. Puheensiirtoindeksin laskentaa varten mitattiin taustaäänitaso Lp,A,B. Lisäksi mi-

tattiin tilan jälkikaiunta-aika standardin ISO 3382-2 [13] mukaisesti.  

Kuvassa 1 on esitetty esimerkki leviämisvaimennuksen D2,S sekä häiritsevyyssäteen rD ja 

yksityisyyssäteen rP mittaustuloksista. Kuvasta nähdään, että häiritsevyyssäteen ja yksi-

tyisyyssäteen rajana olevia puheensiirtoindeksin STI arvoja 0,5 ja 0,2 ei tässä tilanteessa 

ole mittauslinjalla saavutettu. Tässä ja vastaavissa tilanteissa säteiden arvot on laskettu 

ekstrapoloimalla, jotta on saatu muihin mitattuihin avoimiin oppimisympäristöihin tai 

mittauslinjoihin nähden vertailukelpoinen tulos.  

Peiteäänen käyttöä avoimissa oppimisympäristöissä on ehdotettu jo 1970-luvulla [14]. 

Tarkoituksena on tällöin rajoittaa etäisyyttä, jolla puhe on hyvin erotettavissa ja vähentää 

siten sen häiritsevyyttä. Peiteäänen vaikutusta häiritsevyys- ja yksityisyyssäteiden arvoon 

tutkituissa avoimissa oppimisympäristöissä testattiin laskemalla puheensiirtoindeksien 

STI arvot myös laskennallisella peiteäänitasolla 40 dB [15].  
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Kuva 1. Esimerkki leviämisvaimennuksen D2,S sekä häiritsevyyssäteen rD ja yksityisyyssä-

teen rP määrityksestä avoimessa oppimisympäristössä. 

3 TULOKSET 

3.1 Jälkikaiunta-aika ja taustaäänitasot 

Tutkituissa avoimissa oppimisympäristöissä mitatut jälkikaiunta-ajat T20 on esitetty tau-

lukossa 1 ja mitatut taustaäänitasot taulukossa 2. Koulun 2 avoin oppimisympäristö 1 

avautui ruokalaan, minkä johdosta siinä oli muita oppimisympäristöjä jonkin verran suu-

rempi taustaäänitaso.  

Taulukko 1. Avoimissa oppimisympäristöissä mitatut jälkikaiunta-ajat T20. Koulussa 2 

mitatut kaksi oppimisympäristöä on merkitty numeroin 2.1 ja 2.2. 

Tila 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Koulu 1 0,4 s 0,4 s 0,3 s 0,3 s 0,4 s 0,4 s 

Koulu 2.1 0,5 s 0,5 s 0,4 s 0,5 s 0,6 s 0,7 s 

Koulu 2.2 0,5 s 0,4 s 0,4 s 0,5 s 0,6 s 0,6 s 

Koulu 3 0,5 s 0,5 s 0,4 s 0,4 s 0,5 s 0,5 s 

Taulukko 2. Avoimissa oppimisympäristöissä mitatut taustaäänitasot.  
Tila Taustaäänitaso Lp,A,B 

Koulu 1 25–34 dB 

Koulu 2.1 34–40 dB 

Koulu 2.2 24–30 dB 

Koulu 3 24–32 dB 

3.2  Leviämisvaimennus, häiritsevyyssäde ja puheensiirtoindeksi 

Kussakin avoimessa oppimisympäristössä mitattiin leviämisvaimennus ja häiritsevyys- ja 

yksityisyyssäteet tilan koosta ja muodosta riippuen 3–5 mittauslinjalla. Koulussa 1 kes-

kellä oppimisympäristöä on pyöreä ala, joka voidaan sulkea verhoin. Leviämisvaimennus 

ja häiritsevyys- ja yksityisyyssäteet mitattiin tässä tilassa niin, että pyöreän alan verhot 

olivat auki ja kiinni.  

Häiritsevyyssäteen r
D
 raja 

Yksityisyyssäteen r
P
 raja 

23



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 24 — #24

 

 
AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT  Kylliäinen ja Pääkkönen 

 

Taulukossa 3 on esitetty mittaustulokset pisimmillä mittauslinjoilla. Taulukossa on lisäk-

si esitetty häiritsevyys- ja yksityisyyssäteiden arvot, kun taustaäänenä on käytetty lasken-

nallista peiteäänitasoa 40 dB. Taulukossa 4 on esitetty häiritsevyys- ja yksityisyyssätei-

den muutos, kun taustaäänitaso Lp,A,B vaihdetaan mitatusta laskennalliseen peiteäänita-

soon. Tila 2.1 oli yhteydessä koulun ruokalaan, jolloin siellä taustaäänitaso oli suurin ja 

muutos siten pienin.  

Taulukko 3. Avointen oppimisympäristöjen pisimmillä mittauslinjoilla mitatut tulokset, 

kun taustaäänitasona on kussakin mittauspisteessä mitattu taustaäänitaso (taulukko 2) tai 

laskennallinen peiteäänitaso 40 dB.  

Tila D2,S 
Mitattu Lp,A,B (taulukko 2) Laskennallinen Lp,A,B = 40 dB 

rD rP rD rP 

Koulu 1 8 dB 14 m 23 m 8 m 14 m 

Koulu 1, verhot kiinni 10 dB 10 m 16 m 6 m 11 m 

Koulu 2.1 7 dB 8 m 16 m 8 m 15 m 

Koulu 2.2 5 dB 16 m 27 m 9 m 16 m 

Koulu 3 7 dB 16 m 27 m 8 m 15 m 

Taulukko 4. Häiritsevyyssäteiden rD ja yksityisyyssäteiden rP muutos, kun taustaäänitaso 

vaihtuu mitatusta (taulukko 2) laskennalliseen peiteäänitasoon 40 dB.  

Tila  Häiritsevyyssäteen muutos ΔrD Yksityisyyssäteen muutos ΔrP 

Koulu 1 -6 m -9 m 

Koulu 1, verhot kiinni -4 m -5 m 

Koulu 2.1 0 m -1 m 

Koulu 2.2 -7 m -11 m 

Koulu 3 -8 m -12 m 

 

Kuvassa 2 on esitetty häiritsevyyssäteen rD muutos koulun 1 avoimessa oppimisympäris-

tössä, kun tilan keskellä olevan ympyränmuotoisen alueen verhot ovat kiinni tai auki ja 

peiteäänitaso on joko tilassa mitattu rakennuksen LVIS-järjestelmien tuottama melutaso 

tai laskennallinen 40 dB peiteäänitaso.  

 
 Verhot auki, ei peiteääntä Verhot kiinni, ei peiteääntä Verhot auki, peiteääni Verhot kiinni, peiteääni 
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Kuva 2. Häiritsevyyssäteen muutos koulussa 1, kun tilan keskellä olevat verhot ovat auki 

tai kiinni ja taustaäänitasona on mitattu taustaääni tai laskennallinen peiteääni 40 dB.  

 

Puheen erotettavuuden tulee olla lähietäisyyksillä riittävä, kun opettaja puhuu samanai-

kaisesti koko ryhmälleen, jonka hän on koonnut ympärilleen. Tämä koskee myös tilan-

netta, jossa tilassa on peiteääni. Kuvassa 3 on esitetty puheensiirtoindeksin STI arvon 

muutos yli 10 m pitkillä mittauslinjoilla etäisyyden suhteen, kun mittaustuloksiin on yh-

distetty laskennallinen peiteäänitaso 40 dB sekä mitatuilla taustaäänitasoilla.  
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Kuva 3. Puheensiirtoindeksin STI arvo etäisyyden suhteen avointen oppimisympäristöjen 

yli 10 m ylittävillä mittalinjoilla, kun peiteäänitaso on mitattu tai laskennallinen 40 dB. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

Mitatut jälkikaiunta-ajat olivat kaikissa tutkituissa avoimissa oppimisympäristöissä tasol-

la, jolla niiden tulisi ulkomaisten suunnitteluohjeiden perusteella olla [16]. Leviämis-

vaimennuksen D2,S ja häiritsevyyssäteen rD arvot olivat kuitenkin varsin vaatimattomia: 

käytännössä puhe on selvästi kuultavissa koko tilassa. Tämä johtuu siitä, että osassa op-

pimisympäristöistä ei juuri ollut tilanjakajia. Parhaat leviämisvaimennuksen arvot mitat-

tiin koulussa 1, jossa tilanjakajia oli eniten. Tutkituissa tiloissa oli erittäin hiljaista: taus-

taäänitaso oli osin sama kuin asuinhuoneistojen taustaäänitaso Suomessa on [17].  

Luokkahuoneiden suunnittelussa vuosikymmeniä käytetty jälkikaiunta-aika [18] ei ole 

riittävä avointen oppimisympäristöjen suunnittelukriteeri. Lyhytkään jälkikaiunta-aika ja 

suuri absorptioala eivät takaa riittävän hyviä ääniolosuhteita avoimiin oppimisympäris-

töihin puheen häiritsevyyden kannalta. Ääniolosuhteisiin voidaan vaikuttaa tilanjakajilla, 

kuten verhoilla, seinäkkeillä ja kalusteilla. Peiteäänen merkitys näyttää olevan suuri. Täs-

sä tutkimuksessa käytettiin peiteäänitasona Lp,A,B 40 dB. Jatkotutkimuksilla tulisi selvit-

tää, millainen avointen oppimisympäristön peiteäänen tulisi olla tasoltaan ja spektriltään.  

Standardin SFS 5907 mukaan luokkahuoneissa puheensiirtoindeksin STI tulisi akustises-

sa luokassa C olla vähintään 0,7 [2]. Kuvan 3 perusteella tämä arvo saavutettaisiin 

useimmissa mittaustilanteissa 3–4 m etäisyydellä. Tämä riittänee etäisyydeksi, sillä 

avointen oppimisympäristöjen pedagogiikka ohjaa opettajia kokoamaan opetusryhmän 

lähelleen, kun asioita on selvitettävä koko ryhmälle kerralla. Tarvittaessa opettajille voi-

daan järjestää pisteitä, joissa katossa on rajallinen ääntä heijastava pinta puheenerotetta-

vuuden lisäämiseksi lähietäisyyksillä. 

5 YHTEENVETO 

Tutkimuskirjallisuudessa keskeisenä akustisena ongelmana avoimissa oppimisympäris-

töissä pidetään opetusryhmien välisen yksityisyyden vähäisyyttä ja äänen leviämistä ti-

lassa vapaasti. Tehtyjen huoneakustisten mittausten tulokset osoittivat, että jälkikaiunta-

aika ei ole riittävä avointen oppimisympäristöjen suunnittelukriteeri, vaan suunnittelun 

tulee perustua puheenerotettavuuteen ja äänen leviämisvaimennukseen. Mittaukset osoit-

tivat myös, että taustaäänitaso on yleensä erittäin hiljainen. Peiteääntä voidaan hyödyntää 

tehokkaasti rajoittamaan puheenerotettavuutta avoimissa oppimisympäristöissä.  
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Tiivistelmä 

Peruskorjaushankkeen ajaksi yläkoulu siirtyi vuodeksi väistötilaan, joka 

alkujaan oli rakennettu liikehalliksi. Väistötilassa toteutettiin vaiheittain ko-

keilu, jolla selvitettiin erilaisten akustisten ratkaisujen toimivuutta äänen le-

viämisen rajoittamiseksi ja puheesta aiheutuvan häiritsevyyden vähentä-

miseksi. Keinoina olivat tilanjakajina toimivat verhot ja kalusteet, absorption 

lisäys tilan kattoon sekä peiteäänijärjestelmä. Tilassa tehtiin häiritsevyys- ja 

yksityisyyssäteen sekä leviämisvaimennuksen mittauksia standardin ISO 

3382-3 mukaisesti. Tulokset osoittavat, että avoimissa oppimisympäristöissä 

on käytettävä samanlaisia akustisia ratkaisuja kuin avotoimistoissa. Ilman ti-

lanjakajia ja sopivasti valittua peiteäänen tasoa ei ole mahdollista saavuttaa 

riittävää leviämisvaimennusta ja yksityisyyttä. Lisäksi tilasuunnitteluun ja 

oppimisympäristön monimuotoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

1 JOHDANTO 

Peruskorjaushankkeen ajaksi yläkoulu siirtyi vuodeksi väistötilaan, joka alkujaan oli ra-

kennettu liikehalliksi. Väistötilassa toteutettiin vaiheittain kokeilu, jolla selvitettiin eri-

laisten akustisten ratkaisujen toimivuutta äänen leviämisen rajoittamiseksi ja puheesta 

aiheutuvan häiritsevyyden vähentämiseksi.  

 

Akustiikkapäivillä esiteltävän tutkimushankkeen [1] tulosten perusteella tiedettiin, että 

äänen leviämistä voidaan rajoittaa ja puheesta aiheutuvaa häiritsevyyttä vähentää käyttä-

mällä tilanjakajia, kuten verhoja ja kalusteita sekä peiteääntä. Peruslähtökohta on lisäksi 

se, että tilassa tulee olla suuri absorptioala eli ääntä vaimentavana pintana vähintään koko 

katto. Nämä ratkaisut toteutettiin vaiheittain. Huoneakustisella tietokonemallinnuksella 

varmistettiin ensin, mitä ratkaisuja tilassa kannattaa tehdä ja mitkä ratkaisut vaikuttavat 

tehokkaimmin ääniolosuhteisiin.  

 

Ratkaisuvaihtoehtojen käytännön vaikutusten selvittämiseksi väistötilassa tehtiin akusti-

sia mittauksia kolmessa vaiheessa: lähtötilanteessa, absorptioalan lisäämisen jälkeen ja 

peiteäänijärjestelmän lisäämisen jälkeen. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää akus-

tisten mittausten tulokset sekä niiden perusteella huomioita avointen oppimisympäristö-

jen suunnitteluratkaisuista.  
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Koulun väistötila 

Väistötila on entinen liikehalli, jonka huonekorkeus on 5 m ja pinta-ala 1300 m2 (kuva 1). 

Tilaan on järjestetty 13 verhoilla erotettua opetustilaa. Keskellä tilaa on käytävä, jonka 

molemmin puolin opetustilat sijaitsevat.  

 
Kuva 1. Tilan pohjakaavio, jossa näkyy 13 verhoin erotettua opetustilaa. Huoneakustis-

ten mittausten mittauslinja on esitetty nuolella.  

Lähtötilanteessa absorboivina pintoina olivat verhot ja tilan lattiassa eteisaulaa lukuun 

ottamatta oleva tekstiilimatto. Tilan katossa oli paljas betonilaatta. Joillakin verhoin ero-

tetuilla alueilla oli opettajan päädyssä lyhyet kipsilevyseinät, joista alueita erottavat ver-

hot alkavat (kuva 2). Kipsilevyseinät ja verhot eivät ulotu kattoon asti, vaan niiden kor-

keus on 2,5 m.  

  
Kuva 2. Valokuvia väistötilasta. Vasemmalla on yleiskuva tilasta käytävän puolelta ja 

oikealla nähdään tiloja erottava verho sekä opettajan päädyssä oleva lyhyt kipsilevysei-

näosuus. 

2.2 Huoneakustinen tietokonemallinnus 

Huoneakustisella tietokonemallinnuksella tutkittiin lukuisia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin 

vaikuttaa väistötilan akustisiin olosuhteisiin. Näistä valittiin toteutettaviksi keinot, jotka 

mallinnuksen perusteella osoittautuivat tehokkaimmiksi. Kuvassa 3 on esitetty huo-
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neakustisella mallinnuksella saatu tulos puheensiirtoindeksin STI arvosta tilassa lähtöti-

lanteessa.  

Kuva 3. Esimerkki tietokonemallinnuksesta: puheensiirtoindeksin STI arvo tutkitussa 

väistötilassa.  

Tutkimuksessa [1] on osoitettu, että avoimissa oppimisympäristöissä on kiinnitettävä 

huomiota samoihin seikkoihin kuin avotoimistojen suunnittelussa. Siten huoneakustisella 

tietokonemallinnuksella laskettiin standardin ISO 3382-3 mukaiset parametrit eli le-

viämisvaimennus D2,S, häiritsevyyssäde rD ja yksityisyyssäde rP.  

2.3  Mittaukset  

Standardissa ISO 3382-3 [2] kuvattu mittausmenetelmä perustuu akustisten tunnusluku-

jen mittaamiseen eri etäisyyksillä äänilähteistä. Leviämisvaimennus D2,S [dB] lasketaan 

äänilähteestä tietyn mittauslinjan matkalla mitattujen puheen äänitasojen Lp,A,S perusteel-

la. Häiritsevyyssäde rD ja yksityisyyssäde rP määritetään mittaamalla puheensiirtoindek-

sin STI arvoa eri etäisyyksillä äänilähteestä. Puheensiirtoindeksin laskentaa varten mitat-

tiin taustaäänitaso Lp,A,B. Lisäksi mitattiin tilan jälkikaiunta-aika standardin ISO 3382-2 

[3] mukaisesti. 

Väistötilan huoneakustiset mittaukset tehtiin kuvan 1 osoittamalla mittauslinjalla kolmes-

sa vaiheessa, joissa tilaan oli tehty seuraavia akustisia ratkaisuja: 

- mittaus 1: lähtötilanne (kuvattu edellä) 

- mittaus 2: tilaan lisätty kattoon noin 80 % alalle akustiikkamineraalivilla sekä joi-

takin kalusteita tiloja rajaavien verhojen viereen 

- mittaus 3: tilaan lisätty mittauksen 2 ratkaisujen lisäksi peiteäänijärjestelmä 

Leviämisvaimennuksen ja häiritsevyyssäteiden lisäksi haluttiin selvittää toiminnan aikai-

nen keskiäänitaso LA.eq tilassa silloin, kun opetus on käynnissä. Äänilähteinä näiden mit-

tausten aikana olivat siten opettajat, oppilaat ja rakennuksen LVIS-järjestelmät sekä mit-

tauksessa 3 myös peiteääni.  

3 TULOKSET 

3.1 Huoneakustinen tietokonemallinnus 

Mallinnuksella voitiin osoittaa, että tehokkaimmat keinot ääniolosuhteisiin vaikutta-

miseksi väistötilassa ovat absorptioalan lisääminen siten, että tehokkaasti absorboivaa 
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materiaalia asennetaan kattoon, sekä peiteääni, joka tuotetaan peiteäänijärjestelmällä. 

Nämä ratkaisut tilaan myös toteutettiin.   

3.2 Jälkikaiunta-aika ja taustaäänitaso 

Väistötilassa mitatut jälkikaiunta-ajat T20 on esitetty taulukossa 1 lähtötilanteessa sekä 

lopputilanteessa. Lähtötilanteessa absorboivina pintoina olivat lähinnä tilanjakajina toi-

mivat verhot ja tekstiilimatto. Lopputilanteessa absorptioalaa oli lisätty niin, että koko 

katon alalla oli akustiikkamineraalivilla. Taulukossa 2 on esitetty mitatut taustaäänitasot, 

joiden äänilähteenä ovat rakennuksen LVIS-järjestelmä ja mittauksessa 3 sen lisäksi pei-

teäänijärjestelmä.  

Taulukko 1. Väistötilassa mitatut jälkikaiunta-ajat T20. Koulussa 2 mitatut kaksi oppimis-

ympäristöä on merkitty numeroin 2.1 ja 2.2. 

Tila 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Mittaus 1 1,8 s 1,7 s 1,3 s 1,0 s 1,0 s 0,7 s 

Mittaus 2/3 1,4 s 1,0 s 0,7 s 0,6 s 0,5 s 0,4 s 

Taulukko 2. Väistötilassa mitatut taustaäänitasot.  
Tila Äänilähde Taustaäänitaso Lp,A,B 

Mittaus 1 LVIS-järjestelmät 35 dB 

Mittaus 2 LVIS-järjestelmät 29 dB 

Mittaus 3 LVIS-järjestelmät ja peiteääni 46 dB 

3.2  Leviämisvaimennus, häiritsevyyssäde ja yksityissyyssäde 

Taulukossa 3 on esitetty leviämisvaimennuksen, häiritsevyyssäteen ja yksityisyyssäteen 

mittaustulokset mittauslinjalla. Mittauksessa 3 puheensiirtoindeksin arvo laski niin nope-

asti, että häiritsevyyssädettä ei voitu määritellä. Kuvassa 4 on lisäksi esitetty puheen ääni-

tason Lp,A,S ja puheensiirtoindeksin STI arvojen muutokset eri mittaustilanteissa.  

Taulukko 3. Eri mittaustilanteissa mitatut leviämisvaimennuksen, häiritsevyyssäteen ja 

yksityisyyssäteen tulokset.  

Mittaus D2,S rD rP 

Mittaus 2 5,3 dB 11,2 m 31,6 m 

Mittaus 2 6,9 dB 11,7 m 25,3 m 

Mittaus 3 6,9 dB – 11,4 m 

3.3  Äänitaso opetuksen aikana 

Taulukossa 4 on esitetty toiminnan aikaisten äänitasomittausten tulokset eri mittaustilan-

teissa, kun äänilähteenä olivat LVIS-järjestelmät, oppilaat ja opetus sekä mittauksessa 3 

myös peiteäänijärjestelmä.  

Taulukko 4. Väistötilassa mitatut äänitasot opetuksen aikana. 
Tila Äänilähde Keskiäänitaso LA,eq 

Mittaus 1 LVIS-järjestelmät, opetus, oppilaat 61 dB 

Mittaus 2 LVIS-järjestelmät, opetus, oppilaat 55 dB 

Mittaus 3 LVIS-järjestelmät ja peiteääni, opetus, oppilaat 55 dB 
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Kuva 4. Puheensiirtoindeksin STI (vas.) ja puheen äänitason (oik.) arvo etäisyyden suh-

teen eri mittaustilanteissa. Lisäksi on esitetty taustaäänitaso eri mittaustilanteissa. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

Lähtötilanteessa jälkikaiunta-ajan mittaustulokset eivät täyttäneet luokkahuoneiden jälki-

kaiunta-ajasta annettuja ohjeita, joiden mukaan jälkikaiunta-ajan tulisi luokkahuoneissa 

olla 0,6…0,9 s [4–5]. Taulukon 1 tuloksista nähdään, että mineraalivillan lisäys kattopin-

taan laski tilan jälkikaiunta-aikaa taajuuksilla 250–8000 Hz noin puoleen lähtötilantee-

seen verrattuna. Suurilla taajuuksilla jälkikaiunta-aika vastasi luokkahuoneita koskevia 

ohjeita, mutta suuren huonekorkeuden vuoksi pienimmillä taajuuksilla jälkikaiunta-aika 

jäi pitkähköksi. Tutkittu tila on luokiteltavissa avoimeksi oppimisympäristöksi, jossa jäl-

kikaiunta-ajan tulisi olla ulkomaisten ohjeiden mukaan selvästi lyhyempi kuin luokka-

huoneissa [6]. Lopputilanteessa jälkikaiunta-aika olikin pääosin suositellulla tasolla.  

Akustiikkamineraalivillan lisääminen johdosta, verhoin rajattujen tilojen välillä oli yksi 

äänen heijastuspinta vähemmän. Tämä nähdään mittauksissa leviämisvaimennuksen D2,S 

kasvamisena (taulukko 3). Leviämisvaimennus kasvoi mittauslinjalla arvosta 5,3 dB ar-

voon 6,9 dB. Mittaustuloksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että pelkästään verho-

jen käyttäminen tilanjakajina ei ole tehokkain tapa leviämisvaimennuksen kasvattamisek-

si. Käytettäessä seinäkkeitä ja kalusteita, joilla on jonkin verran ääneneristyskykyä, saa-

daan jonkin verran suurempia leviämisvaimennusarvoja [1]. Tähän voidaan vaikuttaa 

myös tilasuunnittelun keinoin.  

Verrattaessa puheensiirtoindeksin STI mittaustuloksia lopputilanteessa peiteäänen kanssa 

(mittaus 3) ja ilman (mittaus 2) havaitaan, että yksityisyyssäde laskee 25,3 metristä 11,4 

metriin. Peiteäänen äänitaso Lp,A,B oli 46 dB eli 6 dB suurempi kuin lähteessä [1] esitetys-

sä tutkimuksessa. Mittauksessa 3 puheensiirtoindeksin arvo lähietäisyyksillä oli varsin 

vaatimaton, mikä tarkoittaa sitä, että se oli turhankin suuri. Tutkimustietoa ei ole siitä, 

mikä olisi sopiva peiteäänen äänitaso avoimiin oppimisympäristöihin, mutta tämän tulok-

sen ja lähteen [1] perusteella se voisi asettua noin 40 dB tasolle. Joka tapauksessa voi-

daan todeta, että peiteäänen vaikutus avointen oppimisympäristöjen ääniolosuhteisiin on 

suuri.  
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Tulokset vahvistavat lähteessä [1] saatuja tuloksia, joiden mukaan jälkikaiunta-aika ei ole 

riittävä kriteeri avointen oppimisympäristöjen akustiikalle. Vaikka jälkikaiunta-aika lop-

putilanteessa vastasi suosituksia, ilman peiteääntä häiritsevyys- ja yksityisyyssäteiden 

arvot ovat liian suuret. Siten avointen oppimisympäristöjen suunnittelun tulisi perustua 

puheenerotettavuuden ja äänen leviämisen rajoittamiseen.  

Mitatut keskiäänitasot opetuksen aikana eri mittaustilanteissa olivat 55–61 dB (taulukko 

4). Nämä arvot ovat samaa suuruusluokkaa kuin avoimissa oppimisympäristöissä on mi-

tattu muualla [7]. Absorptioalan lisääminen eli akustiikkamineraalivillan lisääminen kat-

toon alensi opetuksen aikaista äänitasoa 6 dB. Tämä vastaa kirjallisuudessa esitettyjä tu-

loksia [7]. Taulukon 4 tulosten perusteella voidaan myös todeta, että peiteääni ei lisää 

opetuksen aikaista äänitasoa, vaan äänitaso säilyi samana mittauksissa 2 ja 3.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että tilanne on äänen häiritsevyyden kannalta paran-

tunut, ja nykyisissä tiloissa voidaan opettaa siten, että oman opettajan opetukseen voi 

keskittyä häiriintymättä muiden luokkien tavallisesta toiminnasta, kun peiteääni on pääl-

lä. Myös väistötilan käyttäjät ovat kertoneet, että peiteääni on parantanut ääniolosuhteita 

tilassa.  

5 YHTEENVETO 

Tulokset osoittavat, että avoimissa oppimisympäristöissä on käytettävä samanlaisia akus-

tisia ratkaisuja kuin avotoimistoissa. Ensimmäinen edellytys ääniolosuhteiden onnistumi-

selle on riittävän suuri absorptioala, mikä tarkoittaa vähintään koko katon alaa hyvin ab-

sorboivaa materiaalia. Ilman tilanjakajia ja sopivasti valittua peiteäänen tasoa ei ole mah-

dollista saavuttaa riittävää leviämisvaimennusta ja yksityisyyttä. Lisäksi tilasuunnitteluun 

ja oppimisympäristön monimuotoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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Tiivistelmä 

Tämä esitelmä perustuu kesäkuussa 2017 tarkastetun väitöskirjan keskeisiin tu-

loksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää melun, erityisesti puheäänien, vai-

kutuksia kognitiiviseen suoriutumiseen ja koettuun häiritsevyyteen avotoimis-

toissa sekä tutkia toimistosuunnittelun keinoja ongelmien vähentämiseksi. Tut-

kimus sisälsi kolme kokeellista laboratoriotutkimusta ja kaksi kenttätutkimusta. 

Tulosten perusteella puheäänten erotettavuus selittää pitkälti koettuja meluon-

gelmia avotoimistoissa. Akustisia ongelmia voidaan vähentää kokonaisvaltaisel-

la huoneakustisella suunnittelulla, johon kuuluu vaimennusmateriaalien ja ser-

mien lisäksi peiteäänen käyttö. Tulokset tukevat ISO 3382-3 standardin, erityi-

sesti häiritsevyysetäisyyden, käyttöä toimistojen akustisten olosuhteiden arvi-

oinnissa. Akustisen suunnittelun hyödyt ovat kuitenkin rajallisia lyhyillä etäi-

syyksillä. Avotoimistoissa tarvitaan siksi myös hiljaisia vetäytymistiloja. 

 

1 JOHDANTO 

Avotoimistojen meluongelmista on olemassa runsaasti tutkimustietoa useiden vuosiky-

menien ajalta. Aiempien tutkimusten mukaan akustiset ongelmat liittyvät suurelta osin 

häiritseviksi koettuihin puheääniin [1,2]. Puheäänten häiritsevyyttä ei kuitenkaan selitä 

puheen äänitaso, vaan puheen erotettavuus. Mitä korkeampi puheen erotettavuus on, sitä 

häiritsevämmäksi puhe koetaan [3] ja sitä enemmän puhe häiritsee kognitiivisia eli tie-

donkäsittelyyn liittyviä toimintoja [4].  

 

Hongisto [4] on esittänyt puheen erotettavuuden ja suoriutumisen suhteesta mallin, jossa 

puheen erotettavuutta kuvataan puheensiirtoindeksillä (Speech Transmission Index, STI). 

STI on objektiivinen mittaluku, joka vaihtelee välillä 0-1 (0: puhe ei erotu lainkaan, 1: 

erottuu täydellisesti). Hongiston [4] mallissa oletetaan, että puheen negatiivinen vaikutus 

kognitiiviseen suoriutumiseen vähenee, kun STI on alle 0.50. Tämä oletus on omaksuttu 

myös avotoimistojen huoneakustista mittaamista koskevassa ISO 3382-3 –standardissa 

[5]. Standardissa puheen häiritsevyysetäisyys, rD (m), määritellään etäisyytenä puhujasta, 

jolla puheen erotettavuus alittaa STI-arvon 0.50. Standardi sisältää lisäksi kolme muuta 

mittalukua (puheen leviämisvaimennusaste, puheen A-äänitaso 4 m etäisyydellä ja taus-

tamelun A-äänitaso). 
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Puheen erotettavuuden yhteyttä kognitiiviseen suoriutumiseen ja ääniympäristön subjek-

tiiviseen kokemiseen ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu. STI:ä oli käytetty puheen ero-

tettavuuden määrittämiseen ainoastaan yhdessä kognitiivista suoriutumista koskevassa 

tutkimuksessa ennen tämän väitöstutkimuksen alkua [6]. Myös kenttätutkimus huo-

neakustisten olosuhteiden ja koetun melun yhteydestä on ollut hyvin vähäistä ja perustu-

nut yksittäisiin tapaustutkimuksiin, esim. [7]. 

 

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin psykologisia ja huoneakustisia tutkimusmenetelmiä 

yhdistäen puheen erotettavuuden merkitystä puheen negatiivisten vaikutusten selittäjänä 

sekä tutkittiin toimistosuunnittelun keinoja ongelmien vähentämiseksi. Tutkimukseen 

sisältyi kolme laboratoriotutkimusta (Tutkimukset I-III) ja kaksi kenttätutkimusta (Tut-

kimukset IV-V).  

 

2 MENETELMÄT 

Laboratoriotutkimukset toteutettiin kahdessa toimistolaboratoriossa Työterveyslaitoksen 

Turun toimipisteessä (Kuva 1). Tutkimukset I ja II toteutettiin pienemmässä toimistola-

boratoriossa (30 m2), jossa oli kahdeksan työpistettä. Tutkimuksessa III tilassa (82 m2) oli 

12 työpistettä. Kaikissa kokeissa neljä nurkkatyöpistettä oli varattu kaiuttimille, joista 

tuotettiin puheääniä. Toteutuksella pyrittiin mallintamaan tilannetta, jossa työntekijät 

kuulevat puhelinkeskusteluja eri työpisteistä. Vain yksi kaiutin (”puhuja”) oli aktiivinen 

kerrallaan ja puhepätkien välissä oli lyhyt tauko. Puhemateriaali leikattiin Yleisradion 

keskusteluohjelmista. Peiteääni tuotettiin alakattoon sijoitetuista kaiuttimista. 

           

8.9 x 9.4 x 2.6

82 m2

  

Kuva 1. Tutkimuksissa I, II (vasemmalla) ja III (oikealla) käytetyt avotoimistolaboratoriot. 

Tutkimuksissa I ja II verrattiin kolmea STI-arvoa (0.10, 0.35 ja 0.65 Tutkimuksessa I ja 

0.00, 0.35 ja 0.62 Tutkimuksessa II). STI-tilanteet toteutettiin manipuloimalla puheen ja 

taustaäänen suhdetta siten, että kokonaisäänitaso oli kaikissa tilanteissa noin 48 dBA. 

Tutkimuksissa hyödynnettiin toistettujen mittausten asetelmaa eli jokainen koehenkilö 

kävi läpi kaikki tilanteet joko vastabalansoidussa (Tutkimus I) tai pseudo-

satunnaistetussa (Tutkimus II) järjestyksessä. Koehenkilöitä testattiin 37 Tutkimuksessa I 

ja 54 Tutkimuksessa II. 

Tutkimuksessa III ääniolosuhteet toteutettiin realistisella tavalla muuntelemalla sermien 

määrää ja korkeutta, vaimennusmateriaaleja sekä peiteäänen tasoa. Puheen äänitaso oli 53 
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dB metrin etäisyydellä. Tutkimuksessa verrattiin neljää tilannetta, jotka on kuvattu taulu-

kossa 1. Puheen STI-arvo vaihteli tilanteiden sisällä, koska kaiuttimet sijaitsivat 2-6 met-

rin etäisyydellä kustakin koehenkilötyöpisteestä (Kuva 1). Tutkimus toteutettiin ryhmien 

välisellä asetelmalla eli eri koehenkilöt osallistuivat eri koetilanteisiin. Koehenkilöitä oli 

98 (24-25 per tilanne). 

Taulukko 1. Koetilanteet Tutkimuksessa III. STI-arvot kertovat vaihtelun lähimmässä (2 m) ja kauim-

maisessa (6 m) työpisteessä mitattujen arvojen välillä.  

Äänitilanne Äänitilanteen toteutus, mitatut STI-arvot 

1 - Ei vaimennusta eikä 

peiteääntä 

Kovat pinnat, matalat sermit (1.3 m), alhainen taustaäänitaso 

(37 dB), STI 0.60-0.70 

2 - Vaimennus 

Absorboivat pinnat, korkeat sermit (1.7 m), lisäsermit käytös-

sä, alhainen taustaäänitaso (33 dB), STI 0.42-0.80 

3 - Vaimennus ja peite-

ääni 

Absorboivat pinnat, korkeat sermit (1.7 m), lisäsermit käytös-

sä, peiteääni käytössä (45 dB), STI 0.11-0.51 

4 - Hiljaisuus Ei puheääniä, taustaäänitaso 35 dB, STI 0.00 

Jokaisessa tutkimuksessa käytettiin sekä kognitiivisia tehtäviä että akustista kokemusta 

mittaavia kyselyitä. Kognitiiviset tehtävät mittasivat erilaisia tiedonkäsittelylle keskeisiä 

toimintoja, kuten lyhyt- ja pitkäkestoista muistia sekä luetun tekstin prosessointia. Kyse-

lyillä selvitettiin mm. ääniympäristön häiritsevyyttä ja sen koettua vaikutusta suoriutumi-

seen. Lisäksi selvitettiin eri äänilähteiden häiritsevyyttä (puheäänet, taustahumina, toisten 

läsnäolosta aiheutuneet äänet). 

Tutkimuksessa IV yhdistettiin 21 avotoimistossa (883 vastaajaa) vuosina 2002-2014 teh-

tyjen mittausten ja kyselyjen tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin häiritsevyysetäisyyden 

ja muiden ISO 3382-3 standardin mittalukujen yhteyttä häiritsevän melun esiintyvyyteen.  

Tutkimuksessa V verrattiin kahta organisaatiota, jotka muuttivat yhden hengen huoneista 

monitilatoimistoon. Monitilatoimistoissa säilytettiin henkilökohtaiset työpisteet, mutta 

toimistot erosivat hiljaisten vetäytymistilojen määrän ja niiden saavutettavuuden suhteen. 

Tutkimuksessa selvitettiin hiljaisten työtilojen roolia akustisen tyytyväisyyden ja työhy-

vinvoinnin selittäjänä. 

Tulokset analysoitiin erilaisia tilastollisia menetelmiä käyttäen. 

3 KESKEISET TULOKSET 

Tutkimus I: STI taustapuheen negatiivisten vaikutusten selittäjänä 

Tutkimuksessa selvitettiin, selittääkö STI taustapuheen vaikutusta kognitiiviseen suoriu-

tumiseen ja ääniolosuhteiden subjektiiviseen häiritsevyyteen. Puheenerotettavuuden 

(STI) vaikutusta selvitettiin viidellä kognitiivisella tehtävällä sekä kyselyiden avulla. 

Puheen STI-arvo vaikutti kognitiiviseen suoriutumiseen kahdessa lyhytkestoista verbaa-

lista muistia vaativassa tehtävässä. Heikentyminen tapahtui STI-arvojen 0.35 ja 0.65 vä-

lillä, kun taas alimmat arvot (0.10 ja 0.35) eivät eronneet toisistaan. Puheenerotettavuu-

della oli marginaalinen (p=0.05) vaikutus myös pitkäkestoista muistia edellyttävään lue-
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tun ymmärtämisen tehtävään. Oikolukutehtävään ja visuo-spatiaaliseen muistiin pu-

heenerotettavuudella ei ollut vaikutusta. 

Puheenerotettavuudella oli selkeämpi vaikutus ääniympäristön subjektiiviseen häiritse-

vyyteen. Häiritsevyys lisääntyi jo STI-arvojen 0.10 ja 0.35 välillä ja kasvoi edelleen tilan-

teessa STI=0.65. Taustaäänen huminaa (peiteääntä) ei koettu missään tilanteessa häiritse-

väksi, vaan koettu häiritsevyys liittyi puheääniin ja niiden erottuvuuteen. 

Tutkimus II: Eri peiteäänten soveltuvuus puheen erotettavuuden pienentämiseen 

Tutkimuksessa verrattiin viittä peiteääntä kognitiivisen suoriutumisen ja akustisen tyyty-

väisyyden osalta. Tutkitut äänet olivat suodatettu kohina (-5 dB/oktaavi), ilmanvaihdon 

ääni, puronsolina, laulua sisältävä musiikki ja instrumentaalimusiikki. Peiteäänet soitet-

tiin yhdessä taustapuheen kanssa (STI 0.35-0.40). Peiteäänitilanteita verrattiin hiljaisuu-

teen (STI 0.00) ja hyvin erottuvaan puheeseen (STI 0.62). Kokeessa suoritettiin lyhytkes-

toisen muistin, luovan ajattelun ja oikoluvun tehtävät.  

Peiteäänellä ja tilanteen STI-arvolla oli vaikutusta suoriutumiseen lyhytkestoisen muistin 

tehtävässä. Suoriutuminen oli parhainta hiljaisuudessa. Puronsolina osoittautui peite-

äänistä parhaaksi: puronsolina vähensi virheiden määrää hyvin erottuvaan puheeseen ver-

rattuna eikä virheiden määrä eronnut merkitsevästi suoriutumisesta hiljaisuudessa. Pu-

heen peittäminen muilla äänillä ei sen sijaan parantanut suoriutumista hyvin erottuvaan 

puheeseen verrattuna. Puronsolina vaikutti muita ääniä paremmalta myös luovan ajatte-

lun tehtävässä, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Akustisen tyytyväisyyden mittari erotteli peiteääniä ja koetilanteita selkeämmin, kuten 

Tutkimuksessa I. Tyytyväisyys oli selvästi korkeinta hiljaisuudessa. Peiteääntä sisältä-

neissä tilanteissa korkein tyytyväisyys saavutettiin puronsolinaa ja suodatettua kohinaa 

käyttämällä. Peiteäänitilanteista vähiten tyytyväisiä oltiin musiikkiin etenkin, kun se si-

sälsi laulua. Tyytyväisyys akustisiin olosuhteisiin oli alhaisinta, kun puheen erotettavuus 

oli suurin eikä peiteääntä käytetty (STI 0.62).  

Tutkimus III: Huoneakustisen suunnittelun vaikutus suoriutumiseen ja akustiseen 

tyytyväisyyteen 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin STI:n pienentämisen hyötyjä realistisesti toteutetuissa 

akustisissa olosuhteissa. Laboratorioon rakennettiin neljä erilaista tilannetta, joista kol-

messa esitettiin puheääniä (Taulukko 1). Toisin kuin Tutkimuksissa I ja II, puheen STI 

vaihteli koetilanteiden sisällä, koska osa puhekaiuttimista sijaitsi lähityöpisteessä (2 m 

etäisyys) ja osa kauempana (6 m etäisyys). Koehenkilöt suorittivat kolme lyhytkestoisen 

muistin tehtävää sekä tekstin oppimista ja muistamista mittaavan tehtävän. 

Huoneakustisella toteutuksella oli vaikutusta kaikkiin lyhytkestoisen muistin tehtäviin, 

mutta ei tekstin ymmärtämisen tehtävään. Suurimmassa osassa tehtäviä tulos liittyi kui-

tenkin hiljaisuuden ja puhetta sisältäneiden tilanteiden väliseen eroon, ei eroihin huo-

neakustisten tilanteiden (1-3, Taulukko 1) välillä. Huoneakustiikalla oli vaikutusta reak-

tioaikoihin yhdessä tehtävässä, mikä voidaan tulkita siten, että tehtävästä suoriutuminen 

oli kognitiivisesti vaativampaa koetilanteessa 1, jossa akustinen toteutus oli puutteellisin.  

Kuten Tutkimuksissa I ja II, subjektiiviset mittarit tuottivat johdonmukaisempaa ja her-

kempää tietoa tilanteiden välisistä eroista. Ääniolosuhteiden koettu häiritsevyys oli alhai-

sinta hiljaisuudessa (tilanne 4). Optimaaliset huoneakustiset olosuhteet (tilanne 3) koet-
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tiin vähemmän häiritseviksi kuin puutteellinen akustiikka (tilanne 1) ja pelkkien vaimen-

nusratkaisujen käyttö (tilanne 2). Peiteäänen käyttö oli häiritsevyyden vähentämisen kan-

nalta välttämätöntä, sillä pelkkä vaimennuksen lisääminen (tilanne 2) ei parantanut tyyty-

väisyyttä puutteelliseen akustiikkaan verrattuna. Huoneakustiikalla oli vaikutusta kauem-

paa kuuluvien puheäänten häiritsevyyteen, mutta ei lähityöpisteestä kuuluvan puheen ko-

kemiseen. 

Tutkimus IV: Häiritsevyysetäisyyden ja koetun melun yhteys 21 toimistossa 

Tutkimuksessa selvitettiin ISO 3382-3 standardin mittalukujen suhdetta häiritsevän me-

lun esiintyvyyteen 21 toimiston aineistossa. Analyyseissä huomioitiin iän ja sukupuolen 

vaikutus sekä se, että neljä toimistoista oli monitilatoimistoja. Häiritsevää melua koke-

viksi määriteltiin ne, jotka olivat 5-portaisella asteikolla vastanneet kokevansa ’melko 

paljon’ tai ’erittäin paljon’ melua. 

Vastaajista 37 % koki häiritsevää melua. Työpaikkojen välinen vaihtelu häiritsevää me-

lua kokevien osuudessa oli kuitenkin suurta (6-71 %). Yleinen kokemus häiritsevästä me-

lusta korreloi vahvasti puheäänten häiritsevyyden kanssa (r=0.88), mikä viittaa siihen, 

että puheäänet selittävät pitkälti ääniympäristön häiritsevyyttä. 

ISO 3382-3 standardin mittaluvuista erityisesti häiritsevyysetäisyys (rD) oli tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä häiritsevän melun esiintyvyyteen. Puheen äänitason kasvu 4 m 

etäisyydellä (Lp,A,S,4m) oli yhteydessä suurempaan häiritsevyyteen, kun taas taustaäänita-

son kasvu (Lp,A,B) oli yhteydessä vähäisempään häiritsevyyteen. Näitä tuloksia (Lp,A,S,4m ja 

Lp,A,B) ei kuitenkaan saatu kaikissa analyyseissä ja ne ovat siksi epävarmempia. Puheen 

leviämisvaimennusaste D2,S ei ollut yhteydessä koettuun meluun. 

Tutkimus V: Hiljaisten työtilojen rooli avotoimistoissa 

Tutkimuksessa verrattiin kahta organisaatiota, jotka muuttivat omista työhuoneista moni-

tilatoimistoon. Toimistot erosivat erityisesti hiljaisten vetäytymistilojen määrässä ja nii-

den saavutettavuudessa. Työympäristön häiriötekijät lisääntyivät molemmissa organisaa-

tioissa monitilatoimistoon muuton jälkeen. Häiriötekijöiden lisääntyminen selitti kieltei-

siä muutoksia työympäristötyytyväisyydessä, koetussa yhteistyössä sekä stressioireissa. 

Ongelmat olivat kuitenkin selvästi vähäisempiä organisaatiossa, jossa hiljaisia vetäyty-

mistiloja oli enemmän ja jossa ne sijaitsivat kaikkien työpisteiden läheisyydessä.  

4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Väitöstutkimus osoitti, että avotoimistojen melulla on monenlaisia negatiivisia vaikutuk-

sia työntekijöihin. Avotoimistojen meluongelmissa ei ole kyse pelkästään subjektiivisesta 

tyytymättömyydestä, vaan ongelmat ulottuvat työssä suoriutumiseen ja työhyvinvointiin. 

Ympäristön puheäänet ja niiden erotettavuus selittävät pitkälti koettuja ongelmia. 

Tutkimus osoitti myös, että koettuja meluongelmia voidaan vähentää akustisen suunnitte-

lun keinoin. Häiritsevyysetäisyyden (rD) ja koetun melun yhteyttä koskevat tulokset tu-

kevat kokonaisvaltaista akustista suunnittelua, johon kuuluu vaimennusmateriaalien ja 

sermien lisäksi peiteäänen käyttö. Häiritsevyysetäisyys soveltuu avotoimistojen akustisen 

laadun arviointiin, kun taas pelkkään vaimennukseen liittyvät mittaluvut (Lp,A,S,4m ja D2,S) 

eivät yksin kuvaa koettua akustiikkaa. 
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Tulokset tukevat vahvasti peiteäänen hyötyjä ja osoittavat, että peiteääntä ei koeta avo-

toimistoissa melun lähteeksi. Korkeampi taustaäänitaso on yhteydessä vähäisempään me-

lun häiritsevyyteen, koska se pienentää puheäänten erottuvuutta. Peiteääneksi voidaan 

suositella tasaisia ääniä, kuten kokeissa käytettyä suodatettua kohinaa (-5 dB/oktaavi). 

Puronsolina osoittautui parhaaksi peiteääneksi eri äänien vertailussa, mutta sen hyväksyt-

tävyyttä aitoihin työympäristöihin tulisi tutkia erikseen. 

Akustisen suunnittelun hyödyt ovat kuitenkin rajallisia, koska puheen erotettavuutta ei 

voida pienentää riittävästi lähityöpisteiden välillä. Hiljainen työympäristö onkin keskit-

tymisen ja subjektiivisen tyytyväisyyden kannalta paras. Avo- ja monitilatoimistoissa 

akustista tyytyväisyyttä tulisi edistää myös hiljaiseen työskentelyyn varatuilla työtiloilla. 

Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 9.6.2017 ja on luettavissa sähköisesti [8]. 
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TIIVISTELMÄ 

Laboratoriotutkimusten perusteella veden ääni olisi satunnaiskohinaa miellyttävämpi pu-
heenpeittoääni toimistotyötä tehtäessä. Tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset veden 
ääntä sisältävät peiteäänet koetaan kohinaan nähden oikeassa työpaikassa. Tutkimus to-
teutettiin avotoimistossa, jossa oli käytetty satunnaiskohinaa peiteäänenä jo 2 vuotta. Ko-
keessa oli 6 äänitilannetta: alkuperäinen kohina (P1a), neljä veden ääntä (N1 - N4) ja al-
kuperäinen kohina (P1b). Kukin äänitilanne kesti 3 viikkoa. Sen päätteeksi pyydettiin 
työntekijöitä täyttämään kysely. Peiteäänen taso oli kaikissa tilanteissa sama, noin 44 dB 
LAeq. Veden ääntä sisältäneet äänitilanteet näyttäytyivät lähes kaikilla mittareilla epäedul-
lisempina kuin kohinaa sisältävä äänitilanne. Tutkimusasetelman puutteista johtuen ei 
voida kuitenkaan yleistää, että veden ääniä ei tulisi käyttää peiteääninä. Tutkimus on jul-
kaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä. 

TAUSTA JA TAVOITE 

Haapakangas ym. [1] osoittivat vastikään julkaistussa laajassa kenttätutkimuksessa, että 
melun häiritsevyys on suurempi niissä avotoimistoissa, joissa häiritsevyysetäisyys on 
suuri. Häiritsevyysetäisyys on avotoimistojen huoneakustiikan mittausmenetelmän mää-
rittelevän standardin ISO 3382-3 keskeisin mittaluku. Se tarkoittaa etäisyyttä puhujasta, 
jossa puheäänen puheensiirtoindeksin (STI, Speech Transmission Index) arvo putoaa alle 
arvon 0.50 [2]. Kun STI on alle 0.50, on havaittu, että puheäänen haitat työtehokkuudelle 
alkavat vähentyä. Kun STI on alle 0.20, työteho ei enää häiriinny puheesta [3].  

Häiritsevyysetäisyyttä voidaan pienentää huoneakustisella suunnittelulla: puheäänen ta-
soa pienennetään (akustiikkalevyt, seinäkkeet) tai taustamelutasoa korotetaan (puheen-
peittoääni). Keinojen vaikutukset on vahvistettu useissa laboratoriotutkimuksissa [2].  

Puheenpeittoääni tuotetaan yleensä kaiuttimilla, jotka sijaitsevat katossa tiheydellä noin 1 
kpl per 10 m2. Äänen tulisi olla spektriltään puheen kaltaista, jotta se peittäisi tehokkaasti 
puhetta ja olisi riittävän miellyttävää [4]. Peiteäänen tulisi olla samoista syistä tasolla 40 - 
45 dB LAeq. Yleisimmin käytetty puheenpeittoääni on pseudosatunnainen kohina taajuus-
alueella 100 - 5000 Hz. Spektri on kalteva (-5 dB per oktaavin tuplaus, REF kuvassa 1).  

Haapakangas ym. [5] havaitsivat laboratoriotutkimuksessaan, että veden solinalla saavu-
tettiin parempi tyytyväisyys ja työtehokkuus kuin edellä kuvatulla kohinalla, musiikilla 
tai ilmanvaihdon äänellä. Löydöksen tueksi kaivattiin kenttätutkimusta.  

Tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset veden ääntä sisältävät peiteäänet koetaan kohi-
naan nähden todellisessa avotoimistossa.  
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MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Toimisto. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2014 avotoimistossa Englannissa. Toimisto oli 
ollut käytössä 2 vuotta. Tänä aikana siellä oli käytetty kohinaan perustuvaa peiteääntä 
(P1a). Avotoimisto (19x50 m 930 m2) käsitti 54 työpistettä ja erityyppisiä osastoja (hal-
linto, IT, laatu, myynti, markkinointi). Väliseinillä oli erotettu vain suuret neuvotteluhuo-
neet. Avotoimisto muistutti monitilatoimistoa, koska työpisteiden lähellä oli vapaita ve-
täytymistiloja (työpistemodulit, sohvaryhmät, neuvottelumoduulit, taukopaikkoja).  

Huoneakustiikka. Alaslaskettu katto 2.4 m korkeudella oli 90 % peitetty luokan A akus-
tiikkalevyllä (ISO 11654). Lattialla oli tekstiilimatto. Ikkunattomat seinät olivat suurelta 
osin vapaita säilytystiloista ja peitetty kuvitetuin akustiikkalevyin lattiasta kattoon. Kol-
miapilaisten työpisteiden väliset seinäkkeet olivat matalia, 1.25 m. Peiteäänen taso oli 
43…47 dB LAeq riippuen paikasta. Huoneakustisten mittausten (ISO 3382-3) perusteella 
häiritsevyysetäisyys oli peiteäänen ja huoneabsorption yhteisvaikutuksen ansiosta erittäin 
lyhyt (rD=5 m), leviämisvaimennusaste kohtalainen (D2S=6.5 dB) ja puheäänen taso 4 m 
päässä melko alhainen (LAS4m=47 dB), koska avotila oli syvärunkoinen (vaakaheijastuk-
sia vähän). Lähtötilanteen huoneakustiset olosuhteet olivat objektiivisesti tarkasteltuna 
erittäin hyvät verrattuna suomalaisiin avotoimistoihin keskimäärin [2].  

Äänitilanteet. Tutkimuksen riippumaton muuttuja on äänitilanne. Tutkittavana oli kuusi 
äänitilannetta (Kuva 1). Toimistossa tutkitut 4 veden ääntä (N1-N4) valittiin 16 vesiää-
nen joukosta internet-kuuntelukokeella niin, että toimistoon saatiin miellyttäviä mutta 
mahdollisimman erilaisia ääniä. Kaikki peiteäänet toistettiin toimistossa valmiiksi olleella 
kaiutinverkostolla (Lencore), jolla alkuperäistä peiteääntä (äänitilanteet P1a ja P1b) oli 
soitettu 2 vuotta. Alakaton ja huoneen vaikutus vesiäänten spektriin kompensoitiin terssi-
kaistoittain (Adobe Audition 3.0), jotta saavutettiin haluttu spektri työpisteissä.  
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K KH
Ääni- Kuvaus L Aeq L Aeq

tilanne [dB] [dB]
P1a Satunnaiskohina 44.5 1.1
N1 Vesiputous 44.6 1.1
N2 Joki 43.8 1.6
N3 Puro 43.0 1.6
N4 Joki, seassa ajoittain linnun laulua 44.2 1.3
P1b As P1a 43.7 1.4

 

Kuva 1. Peiteäänten kuvaukset äänitilanteittain. K = Keskiarvo. KH = Keskihajonta. Ar-
vot perustuvat 15 s mittauksiin 54 työpisteessä. Lp,Z on painottamaton äänenpainetaso.  
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Tutkimusasetelma. Kokeellinen tutkimus käsitti 6 äänitilannetta. Poikkeuksena labora-
toriotutkimuksiin on, että koetilanteilla oli ennalta määritetty ja sama järjestys kaikkien 
kokeeseen osallistuneiden näkökulmasta (Kuvan 1 järjestys). Äänitilanteiden järjestystä 
ei voitu satunnaistaa koehenkilöiden kesken ymmärrettävistä syistä. Jokaiselle vesiääniti-
lanteelle altistuttiin yhtä pitkä jakso: 3 viikkoa. Työntekijöitä pyydettiin vastaamaan ky-
selyyn verkossa jakson jälkimmäisellä puoliskolla. Työntekijöille informoitiin tutkimuk-
sesta ja sen tarkoituksesta mutta heille ei annettu mahdollisuutta osallistua kokeen tai 
äänten suunnitteluun.  

Vastaajat ja tilastollinen analyysi. Kyselyyn vastasi kuutena eri kertana 47, 37, 33, 30, 
28 and 28 työntekijää. Heistä 18 vastasi kaikkiin kyselyihin. Tilastollinen analyysi 
(ANOVA + parivertailut) tehtiin ainoastaan tämän ydinryhmän osalta (toistettujen mit-
tausten asetelma), jolloin jokainen vastaaja toimi itsensä verrokkina. Analyysi tehtiin ää-
nitilanteiden P1a - N4 kesken (p1). Tämän lisäksi tehtiin analyysi peiteääneltään saman-
laisten äänitilanteiden P1a ja P1b välillä (p2).  

TULOKSET 

Tyytyväisyys ääniympäristöön pieneni joka kerta, kun uusi veden ääntä sisältävä ääniti-
lanne esitettiin. Äänitilanne P1a koettiin yhtä hyväksi kuin P1b (Kuva 2a).   

Eri ympäristötekijöistä koettu häiritsevyys työnteolle pysyi pääsääntöisesti samana eri 
äänitilanteissa. Poikkeuksena oli melusta koettu häiritsevyys ja puheyksityisyyden puute, 
jotka kasvoivat veden äänitilanteiden N1 - N4 edetessä (Taulukko 1). On huomattavaa, 
että melun häiritsevyys ei palannut alkuperäisen äänitilanteen P1a tasoon äänitilanteessa 
P1b.  

Erilaisten toimiston äänilajien aiheuttama häiritsevyys työnteolle oli suurempi veden ään-
tä sisältävissä äänitilanteissa N1 - N4 (Taulukko 2). Äänitilanteiden P1a ja P1b kesken ei 
ollut merkitseviä eroja. Taulukosta 2 on nostettu keskeisin äänilaji (peiteääni) kuvaan 2b.  

Työtyötyytyväisyys putosi alkuperäisestä tasostaan (P1a) toisen äänitilanteen (N1) koh-
dalla muttei palautunut alkuperäiseen tasoonsa kokeen lopussa (P1b). Stressi oli samalla 
tasolla kaikissa äänitilanteissa mutta koetut vaikutusmahdollisuudet olivat kokeen alussa 
(P1a) merkitsevästi huonommat kuin kokeen alkaessa (P1a).  

Peiteäänen äänenlaatukokemukset (Taulukko 3) osoittivat siihen suuntaan, että äänitilan-
teet P1a ja P1b koettiin identtisinä. Äänitilanne N4 koettiin aina epäedullisempana kuin 
P1a. Parhaimmaksi veden ääntä sisältävistä äänitilanteista nousi N1.  

Toimistomelun koettu haittavaikutus työtehokkuuteen erilaisissa tehtävissä oli pääsään-
töisesti suurempi äänitilanteissa N1 - N4. Äänitilanteiden P1a ja P1b välillä ei ollut eroja.  

 

41



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 42 — #42

 
 
H2O  Hongisto ym.. 

 

-2

-1

0

1

2

P1a N1 N2 N3 N4 P1b

Ty
yt

yv
äi

sy
ys

 ä
än

iy
pm

är
is

tö
ön

Äänitilanne

+

+

+

*

*

# #

   

1

2

3

4

5

P1a N1 N2 N3 N4 P1b
P

ei
te

ää
ni

Äänitilanne

* #

##+

+ +

 

Kuva 2. Tyytyväisyys ääniympäristöön kokonaisuutena. Asteikko: -2 Erittäin tyyty-
mätön; +2 Erittäin tyytyväinen. b) Peiteäänen aiheuttama häiritsevyys työntekoon. 
Asteikko: 1 Ei lainkaan, 5 Erittäin paljon. Tilastollisen merkitsevyyden tasot: + 
p<0.05, * p<0.01, # p<0.001. 

 

Taulukko 1. Eri työympäristötekijöiden aiheuttama häiritsevyys työnteolle. Keskiar-
vot. Asteikko: Ei lainkaan, 5 Erittäin paljon. Sarake p1 kuvaa päävaikutuksen tilastol-
lista merkitsevyysastetta äänitilanteiden P1a - N4 kesken. Sarake p2 kuvaa äänitilan-
teiden P1a ja P1b välisen eron tilastollista merkitsevyyttä. n.s. = ei tilastollisesti mer-
kitsevää eroa. 

P1a N1 N2 N3 N4 P1b p 1 p 2

Veto 1.9 1.4 1.7 2.1 1.8 1.7 n.s. n.s.

Kylmä 2.4 1.7 1.8 2.3 2.1 1.8 n.s. 0.029

Kuuma 2.4 2.3 2.3 2.4 2.0 1.9 n.s. n.s.

Tunkkainen ilma 1.5 1.5 1.6 1.9 1.5 1.6 n.s. n.s.

Melu 2.1 2.9 3.0 3.7 3.5 2.8 <0.001 <0004

Puheyksityisyyden puute 2.1 2.7 3.0 3.3 3.0 2.6 0.018 n.s.

Valaistus 1.4 1.4 1.2 1.5 1.5 1.6 n.s. n.s.

Häikäisy tai heijastukset 1.5 1.1 1.2 1.4 1.4 1.8 n.s. n.s.

Pöly tai lika 1.4 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 n.s. n.s.

Hajut ja tuoksut 1.2 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 n.s. n.s.

Epäjärjestys tilassa 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.5 n.s. n.s.

Tilan ahtaus 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3 1.5 n.s. 0.024

Äänitilanne

Ympäristötekijä
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Taulukko 2. Toimiston eri äänilajien aiheuttama häiritsevyys työnteolle. Asteikot ja 
merkinnät kuten taulukossa 1.  

P1a N1 N2 N3 N4 P1b p 1 p 2

Työpisteistä kuuluva puhe 2.1 2.7 2.5 3.3 2.9 2.2 0.017 n.s.

Yhteisistä tiloista kuuluva puhe 1.5 2.2 2.1 2.9 2.8 1.7 0.002 n.s.

Ilmanvaihto 1.7 1.4 1.8 2.4 2 1.6 0.029 n.s.

Peiteääni 1.9 1.9 2.8 3.7 4.1 1.9 <0.001 n.s.

Työhön liittyvät äänet 1.4 2.1 2.2 2.4 2.5 1.6 0.024 n.s.

Toimistolaitteet 1.2 1.7 1.8 2.1 1.9 1.2 0.013 n.s.

Puhelinten soittoäänet 1.2 1.4 1.3 1.4 1.5 1.2 n.s. n.s.

Äänitilanne
Äänilaji

 

 

Taulukko 3. Kokemukset siitä, miten erilaiset äänenlaadun attribuutit kuvaavat peiteään-
tä. Keskiarvot. Asteikko: -3 Voimakkaasti eri mieltä, +3 Voimakkaasti samaa mieltä. 
Lihavointi tarkoittaa, että äänitilanne poikkeaa merkitsevästi äänitilanteesta P1a. 
Pieni arvo on toivottava, jos attribuutin perässä on tähti*. Tähdettömien kohdalla on 
päinvastoin.  

P1a N1 N2 N3 N4 P1b p 1 p 2

Helppo tottua 1.4 0.8 -0.2 -1.8 -2.2 1.4 <0.001 n.s.
Häiritsevä* -1.2 -1.1 -0.1 1.3 1.3 -1.5 <0.001 n.s.
Miellyttävä -0.6 -0.7 -1.2 -1.9 -2.3 0.2 <0.001 n.s.
Stressaava* -1.8 -1.2 -0.9 0.1 0.8 -1.7 <0.001 n.s.
Luonnollinen -0.9 -0.7 -1.1 -1.8 -2.3 -0.5 0.012 n.s.
Ärsyttävä* -1.9 -0.9 0.1 1.0 2.3 -1.3 <0.001 n.s.
Väsyttävä* -1.9 -1.0 -0.7 0.2 1.1 -1.4 <0.001 n.s.
Hyväksyttävä 0.7 0.0 -0.7 -1.8 -2.3 1.2 <0.001 n.s.
Hyödyllinen työnteon kannalta 0.3 -0.2 -1.2 -1.6 -2.4 0.6 <0.001 n.s.

Äänitilanne
Attribuutti

 

POHDINTA 

Tutkimus oli kunnianhimoinen ja ainutlaatuinen, koska siinä tutkittiin samalla A-
äänitasolla erilaisten peiteäänten vaikutuksia. Veden ääntä sisältäneet äänitilanteet näyt-
täytyivät lähes kaikilla mittareilla epäedullisempina kuin kohinaa sisältänyt äänitilanne. 
Havaintojen pohjalta ei tule kuitenkaan tehdä yleistystä, että veden ääniä ei tulisi käyttää 
peiteääninä, seuraavista syistä: 

 Äänitilanteeseen P1a oli totuttu 2 vuotta, mikä voi vääristää vertailua muihin, joille 
altistuttiin vain 1½ - 3 viikkoa ennen kyselyyn vastaamista.   

 Koe oli hyvin pitkä ja vastaajamäärä putosi rajusti kokeen edetessä.  
 Työntekijät altistuivat äänitilanteille samassa järjestyksessä. Laboratoriotutkimuk-

sissa altistusjärjestys satunnaistetaan järjestysvaikutusten eliminoimiseksi. Tätä ei 
voida toteuttaa yhdellä työpaikalla. Jatkossa kannattaa harkita yksinkertaisempia 
kokeita kenttäolosuhteissa.  
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 Peiteäänijärjestelmä tuotti monosignaalia. Vesiäänen äänenlaatu ei ollut toimistossa 
yhtä hyvä, kuin stereona kuulokkeilla kuunneltuna ääniä valittaessa ja editoitaessa.  

 Työntekijät eivät osallistuneet kokeen suunnitteluun. Koehenkilöt eivät koskaan 
saa suunnitella koetilanteita. Koska koeympäristönä on työpaikka, työntekijät ko-
kevat koeympäristön enemmän tai vähemmän omakseen ja voivat kokea siellä teh-
tävien muutosten kuuluvan heille. Tyytyväisyys työympäristömuutoksiin on yleen-
sä suurempi, kun henkilöstö on voinut vaikuttaa siihen ja saa, mitä toivoo [6]. On 
mahdollista, että tyytymättömyys veden ääniin ei johtunut pelkästään itse äänistä 
vaan siitä, että työntekijät kokivat kokeilun tarpeettomaksi. Tätä tukee se, että me-
lun häiritsevyys oli verrattain alhainen äänitilanteessa P1a.  

 Tutkimus tehtiin vain yhdessä toimistossa. Verrokkitoimistoa ei ollut.  
 
Tutkimus on julkaistu Open Access -muodossa psykologian tieteenalan vertaisarvioidus-
sa lehdessä [7]. 

KIITOKSET 

Tutkimuksen ja analyysit rahoittivat Plantronics Ltd. ja Työterveyslaitos. Raportoinnin ja 
jatkoanalyysit rahoitti Turku AMK. 
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Tiivistelmä  

  

Koemme ääniympäristön kukin tavallamme. Jotkut pystyvät työskentelemään hä-

lyisämmässäkin toimistossa, kun taas toiset häiriintyvät vähäisistäkin äänistä. Tutki-

mukset osoittavat, että toimistoissa työskentelevien keskittymistä häiritsee toisten ih-

misten puhe, tilojen kaikuisuus sekä taustamelu. Kun tilojen ääniympäristöä on sitten 

yritetty parantaa näiden kyselyiden pohjalta, on ongelmaksi muodostunut vaikeus 

hahmottaa tarvittavat korjaustoimenpiteet. Saadaksemme selkeämmän käsityksen asi-

asta, kartoitimme ääniympäristön kaikista niistä paikoista, joissa työntekijä työskente-

lee päivittäin. Kysely tehtiin kesäkuussa 2016 karttapaikannuksen avulla viisikerrok-

sisen toimistorakennuksen työntekijöille. Tässä tutkimuksessa käytetty menetelmä 

todettiin varsin käyttökelpoiseksi ja yksinkertaisesti toteutettavaksi haluttaessa nope-

asti arvioida koettua ääniympäristöä. 

 

1 JOHDANTO 

Akustiikka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisena koemme ympärillämme olevan tilan. 

On myös hyvä huomioida, että tilan akustiikan määrittely ei olekaan aivan yksinkertaista. 

Valaistukseen ja lämpötilaan on helppo ottaa kantaa tyyliin; täällä on liian pimeää ja 

kylmää, kun taas akustiikan määrittely vaatii usein enemmän tekijöitä tullakseen kuva-

tuksi. Tilan ääniympäristö voidaan kokea esimerkiksi miellyttävänä, kaikuisena, meluisa-

na, hiljaisena tai vaikkapa paikkana, jossa puheesta ei saa mitään selvää. 

 

Liian äänekkään työympäristön vaikutusta työtuloksiin tutkitaan jatkuvasti ja tutkimuk-

sissa on selkeästi havaittu, että korkea äänitaso ja muiden työntekijöiden puheen aiheut-

tamat häiriöt alentavat merkittävästi työn tehokkuutta. Oman haasteensa akustiikkaan tuo 

nykyinen tilankäytön tehostamistarve. Riippumatta siitä, tehdäänkö uutta vai saneera-

taanko vanhaa - aina mennään pienempiin tiloihin työntekijää kohti. Tämän seurauksena 

äänen leviämisen estäminen toimistotiloissa on entistä vaikeampaa. Varsinkin uudet mo-
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nitilatoimistot, joissa on monenlaisia tiloja erilaisten tehtävien tekemiseen, vaativat huo-

lellista akustiikkasuunnittelua jo hankevaiheessa toteutuakseen myös käytännössä. 

 

Toimistotilojen työympäristöä on perinteisesti tutkittu kyselytutkimuksilla, joissa akus-

tiikka on yleensä ollut vain osa laajempaa kokonaisuutta. Tästä on seurannut, että kyse-

lyistä on tahtonut tulla sekä hitaita että työläitäkin. Tämän lisäksi vastaukset ääniympäris-

töstä on useimmiten saatu vain yhdestä tilasta, jolloin korjaustoimenpiteiden kohdistus on 

ollut hankalaa tai lähes mahdotonta. 

 

Nyt kokeillussa, karttapohjaisessa kyselymenetelmässä, kyselyyn on vastattu kaikista 

niistä paikoista, joissa työntekijät työskentelevät päivittäin. Niin ikään vastaajat saivat 

halutessaan tehdä omia parannusehdotuksiaan sekä kirjallisesti että merkitsemällä paikat 

rakennuksen karttapohjaan. Näin arviot ja vastaukset voitiin kohdistaa tarkasti rakennuk-

sen tiettyyn tilaan. 

2 MENETELMÄ 

Kyselyn sisällöstä akustiikan osalta vastasi Ecophonin työryhmä (Arto Rauta, Jyrki Kil-

pikari ja Raija Nyman) ja tekninen toteutus sekä analyysi tehtiin Maptionnaire-palvelulla 

(Maarit Kahila), joka on karttapohjaisten kyselyiden laatimiseen tarkoitettu SaaS-palvelu. 

Vastaajat vastasivat nettikyselyyn tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Pohjakartta 2. kerroksesta. 
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Kysely tehtiin kesäkuussa 2016 Helsingissä Saint-Gobainin käytössä olevalle viisikerrok-

sisen toimistorakennuksen työntekijöille. Kysely lähetettiin 95 työntekijälle. Kyselyyn 

vastanneita oli 67 kpl. Vastausprosentiksi tuli 70 %. Paikannusten kokonaismäärä oli 344 

kpl. Kyselyn kannalta mainitsemisen arvoista on myös se, että rakennuksen toisessa ker-

roksessa työskenteli päivittäin huoneakustiikan kanssa tekemisissä olevia henkilöitä. 

3 TULOKSET 

Puolet vastaajista oli tyytyväisiä työpaikkansa äänimaailmaan, puolet tyytymättömiä. 

Myös kysymykseen: Ärsyynnytkö melusta työpaikallasi? Vastaukset menivät tasan. Puo-

let ärsyyntyy vähäisistäkin äänistä, kun taas toinen puolisko ei ärsyynny lainkaan melus-

ta. Enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa vastaajista olivat sitä mieltä, että tekevät virhei-

tä helpommin hälyisässä ympäristössä, kun taas kolmasosan mielestä melu ei vaikuta 

heidän työssä suoriutumiseensa (Kuva 2). 

 

Kuva 2. Melun ja äänen vaikutus työssäsuoriutumiseen. 

 

Vastauksista kävi ilmi, että pääasiallisessa työpisteessä työntekijöitä häiritsee yleishä-

ly, puheensorina ja viereisistä tiloista kuuluvat äänet. Suurimpana yksittäisenä häiriö-

tekijänä tässä tutkimuksessa koetaan muiden ihmisten erottuva puhe, mikä on yh-

teneväinen monien aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Tässä rakennuksessa, niin 

kuin monissa muissakin rakennuksissa, lounasravintola koetaan hälyisänä ja kaikui-

sana (Kuva 3). Lisäksi vastauksista nähdään, että henkilöt jotka työskentelevät huo-

neakustiikan parissa ovat kriittisempiä kuin muut vastaajat (Kuva 4). 
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Kuva 3. Kuinka paljon asiat häiritsevät eri tiloissa – kaikki vastaajat. 

 

 

Kuva 4. Kuinka paljon asiat häiritsevät eri tiloissa – Ecophonin työntekijät. 
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4    JOHTOPÄÄTÖKSET 

Akustiikalla on suuri merkitys työympäristön viihtyvyyteen, mikä näkyy myös tässä 

tutkimuksessa. Tällä kyselymenetelmällä tehdyssä pilottitutkimuksessa saatiin selville 

rakennuksen akustiikan ”kipupisteet” eli ongelmakohdat. Tämä helpottaa suuresti, 

kun jatkossa suunnitellaan tarvittavia korjaustoimenpiteitä. 

Kävi myös ilmi, että ihmiset jotka tietävät akustiikasta enemmän kuin yleensä, ovat 

selvästi kriittisempiä ääniympäristön suhteen kuin muut vastaajat. 

Kyselymenetelmä osoittautui varsin käyttökelpoiseksi ja nopeaksi tavaksi selvittää 

rakennuksen ääniympäristö. Tämän kokemuksen perusteella menetelmä on käyttö-

kelpoinen myös muiden työympäristötekijöiden kartoittamisessa.  
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Tiivistelmä 

TAYS:ssä toteutettiin hoitohenkilökunnan parissa työympäristön laatua 
koskeva kyselytutkimus, johon vastasi 885 työntekijää. 41 % oli tyytyväi-
siä työympäristöön. Tyytyväisyys vaihteli merkittävästi yksiköiden kes-

ken. Potilastyötä haittasivat eniten tilojen ahtaus, tilojen epätarkoituksen-
mukaisuus ja epäjärjestys. Kirjallisia töitä haittasivat eniten tilojen ahtaus, 
puheäänet ja tilojen epätarkoituksenmukaisuus. Huonetilojen ilmanvaih-
totapa, jäähdytyksen olemassaolo ja äänenabsorption määrä arvioitiin yk-
siköissä, joista saatiin yli 10 vastausta. Tyytyväisyys työympäristöön kes-
kimäärin parempi työyksiköissä, joissa oli jäähdytys, paljon äänenabsorp-

tiota ja koneellinen ilmanvaihto. 

 

TAUSTA JA TAVOITE 

Fysikaaliseen sisäympäristöön (ilmanvaihto, lämpöolot, valaistus, ääniolot) ja käytettä-
vyyteen panostetaan sairaaloissa aikaisempaa enemmän hoitotyön vaatimusten kasvun ja 
rakentamismääräysten kehittymisen vuoksi. Tämä näkyy kasvuna peruskorjauksissa ja 
uudisrakentamisessa. Olosuhteet vaihtelevat hyvin paljon työyksiköiden välillä, koska 
sairaalat koostuvat vanhasta ja uudesta rakennuskannasta. Tämä tarjoaa tutkimuksellisesti 
hyvät edellytykset selvittää, onko hoitohenkilökunnan kokemuksissa eroja sisäympäris-
tön laadun osalta.  

Hongisto ym. [1] havaitsivat, että peruskorjaus paransi merkittävästi tyytyväisyyttä työ-
ympäristöön. Koettuja olosuhteita ei kuitenkaan voitu yleistää koskemaan sairaaloita laa-
jemmin, koska tutkimus toteutettiin vain yhdessä työyksikössä.  

Tavoitteena oli selvittää, miten hoitohenkilökunta kokee sisäympäristön erilaisissa työyk-
siköissä ja ovatko sisäympäristön kokemukset yhteydessä sisäympäristön objektiivisesti 
arvioituun laatuun. Lisäksi tavoitteena oli selvittää melutasoja erityyppisissä osastoissa.  
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MENETELMÄT 

Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena Tampereen yliopistosairaalassa 
(TAYS) 2015 - 2016 aikana. Kaikkien 77 työyksikön työntekijät kutsuttiin vastaamaan 
kyselyyn mm. intran, tauluinfojen ja osastonhoitajien kautta (kuva 1). Kyselyyn vastattiin 
Internetissä helmi-maaliskuussa 2015.  

Työyksiköissä, joista saatiin yli 10 vastausta, tehtiin tilojen objektiivinen arviointi. Arvio 
tehtiin 30 työyksikössä. Työyksiköt jaettiin viiteen kategoriaan taulukon 1 mukaan.  

Käynnillä arvioitiin työyksikön kaikkien huoneiden sisäympäristöolosuhteet (ilmanvaih-
to, jäähdytys, äänenabsorptio) taulukon 1 mukaan. Ilmanvaihdon arvo 0 tarkoittaa, että 
huoneessa ei ole lainkaan ilmanvaihtokanavia. Arvo 1 tarkoittaa, että huoneessa on vain 
poistoilmakanava. Arvo 2 tarkoittaa, että huoneesta löytyy yksi tai useampi tuloilmaka-
nava sekä poistoilmakanava joko samasta huoneesta tai käytävältä. Jäähdytys oli toteutet-
tu kahdella tavalla: uusissa työyksiköissä jäähdytyspalkein ja vanhoissa työyksiköissä 
jäähdytyskonvektorilla. Äänenabsorptiolevyksi katsottiin kaikki levyt, joiden absorptio-
suhde on vähintään 0.50 (reikäkipsilevyt, mineraalivillat, reikäpeltikatot). 

Työyksikössä oli huoneita keskimäärin 30. Koska huoneiden olosuhteet vaihtelivat yksi-
kön sisällä, raportoidaan olosuhteiden keskiarvo. Muuttujan arvot laskettiin kolmelle 
huonetyypille käyttötarkoituksen mukaan: 

1. henkilökunnan kirjallisen työn huoneille (kansliat, työhuoneet jne.),  
2. henkilökunnan muun työn huoneille (tukitilat, käytävät) sekä  
3. hoitotyöhön tarkoitetuille huoneille (potilas-, tutkimus-, ja lääkärihuoneet).  

Objektiiviset arviot (Taulukko 1) koskevat koko työyksikköä. Kun arvioitiin olosuhteiden 
yhteyttä työympäristötyytyväisyyteen, määritettiin lineaarinen korrelaatio työyksikön ob-
jektiivisen muuttujan ja työyksikön työympäristötyytyväisyyden keskiarvon välillä.  

Melutasoja mitattiin meluannosmittareilla (CEL 460) 24 tuntia kussakin paikassa. Mitta-
reita sijoitettiin toiminnallisesti mahdollisimman erilaisiin huoneisiin. Mittarit sijoitettiin 
yleensä kaapin päälle tai kauas kulkureiteistä niin, että niistä ei ollut haittaa eikä niihin 
kohdistunut suoraan henkilökunnan jatkuvia puheääniä. A-painotettu ekvivalenttitaso 
tallennettiin 1 min välein.  

 

Kuva 1. Henkilökunnan informointi kyselytutkimuksesta oli tutkimuksen suurin haaste 
informaatiotulvan vuoksi. Kuvassa osastonhoitajatilaisuudesta yli jäänyttä tarjoilua. 
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Taulukko 1. Työyksiköitä koskevat objektiiviset muuttujat ja muuttujien arvot.  

Muuttujan 
arvo Ilmanvaihto Jäähdytys Äänenabsorptio Työyksikön tyyppi

0 Ei ilmanvaihtoa Ei jäähdytystä Ei lainkaan
1 Koneell. poisto Jäähdytys Alle 25 % katosta Vuodeosasto
2 Koneell. tulo & poisto 25-75% katosta Poliklinikka
3 Yli 75 % katosta Kirurgia/leikkaus
4 Synnytys ja teho
5 Päivystysosasto  

TULOKSET 

Vastauksia saatiin 883 (vastausaste noin 30 %). Vastaajat koostuivat hoitohenkilökunnas-
ta (695), lääkärihenkilöstöstä (64), erityishenkilöstöstä (57), hallintohenkilöistä (59) ja 
huoltohenkilöstöstä (10). Vastaajista 92,5 % oli naisia.  

Työtyytyväisyys oli melko korkealla tasolla: 85 % oli tyytyväisiä (kuva 2). Vain 41 % oli 
tyytyväisiä työympäristöön kokonaisuutena ja vain 31 % oli tyytyväisiä ääniympäristöön.  

Kokemuksia sisäympäristön haittatekijöistä mitattiin erikseen hoitotyön aikana ja toimis-
totyön aikana. Haittaa mitattiin 5-portaisella asteikolla (1 Ei lainkaan, 2 Vain vähän, 3 
Jonkin verran, 4 Melko paljon, 5 Erittäin paljon). Melko tai erittäin paljon haittaa koke-
neiden osuus on esitetty kuvassa 3. Potilastyön aikana ympäristötekijöistä eniten haittaa 
koettiin tilan puutteesta, tilojen epätarkoituksenmukaisuudesta ja epäjärjestyksestä. Si-
säilmatekijöistä eniten haittaa koettiin tunkkaisuudesta, melusta ja näköesteiden puuttees-
ta. Lämpötilaan oltiin yllättävän tyytyväisiä, joskin vastaukset tuskin edustivat kesäkuu-
mia kyselyn ajankohdan vuoksi.  

Useimmat vastaajat raportoivat käyttävänsä yli 2 tuntia päivässä työrauhaa vaativiin kir-
jallisiin töihin. Lähes viidennes raportoi, että riittävän rauhallisia tiloja ei ollut koskaan 
käytettävissä. Kirjallisten töiden aikana melu koettiin yhtä merkittäväksi ympäristön hait-
tatekijäksi kuin tilan puute. Puolet raportoi, että heillä oli harvoin tai ei koskaan mahdol-
lista keskustella potilaiden, vieraiden ja muun henkilökunnan kanssa luottamuksellisesti.  

Työyksiköiden kokemukset työympäristöstä erosivat toisistaan merkittävästi. Esimerkiksi 
puheäänistä koettu haitta kirjallisiin töihin vaihteli seuraavasti: keskiarvo 3.2; pienin arvo 
1.8; suurin arvo 4.3. Tämän vuoksi nähtiin perusteltuna analysoida, johtuvatko yksiköi-
den erot objektiivisesti arvioiduista olosuhteista. Korrelaatioanalyysien mukaan (taulukko 
2, kuva 4) työympäristötyytyväisyys oli suurempi, jos työyksikön 

 hoitotyöhön tarkoitetuissa huoneissa oli koneellinen ilmanvaihto; 
 kirjallisiin töihin tarkoitetuissa huoneissa tiloissa oli jäähdytys; 
 hoitotyöhön tarkoitetuissa huoneissa oli jäähdytys;  
 hoitotyöhön tarkoitetuissa huoneissa oli suuri äänenvaimennusaste.  
 Työympäristötyytyväisyys ei riippunut kerroksesta tai työyksikkötyypistä.  

Melumittausten tulokset on esitetty Taulukossa 2. Melutasot olivat verrattain alhaisia ja 
tasoltaan samaa luokkaa, kuin avotoimistoissa. Melusta suurin osa aiheutui puheäänistä, 
joka on välttämätön osa hoitotyötä.  
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen perusteella sisäympäristön parantaminen lisää työympäristötyytyväisyyttä. 
Niissä kohteissa, joissa on jäähdytys, hyvä äänenvaimennus ja koneellinen ilmanvaihto, 
on tyytyväisyys työympäristöön parempi kuin niissä, joissa nämä puuttuvat. 

Tutkimustulokset koskevat yhtä sairaalaa, joten tuloksia ei voi yleistää. Rakennuskanta 
on iältään vaihtelevaa kuten muissakin keskussairaaloissa. Sen takia tuloksilla on luulta-
vasti laajempaakin mielenkiintoa.  
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Asteikko: 1 Erittäin tyytymätön
2 Melko tyytymätön, 3 Neutraali,
4 Melko tyytyväinen, 5 Erittäin tyytyväinen

 

Kuva 2. Työ-, työympäristö- ja ääniympäristötyytyväisyyksien keskiarvot.  
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Kuva 3. Sisäympäristöstä haittaa kokevien osuus eri työtehtävien aikana.  
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Kuva 4. Työympäristötyytyväisyyden yhteys hoitotilojen (käyttötarkoitus 3) äänenab-
sorption määrään (p=0.034), jäähdytykseen (p=0.043) ja ilmanvaihtoon (p=0.042). Mo-
lemmat yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä. X-akselin muuttujat on selitetty taulu-
kossa 1.  
 

Taulukko 2. Työympäristötyytyväisyyden ja työyksikköä koskevien muuttujien väliset 
Pearsonin korrelaatiokertoimet (R) ja merkitsevyysaste (p, 2-suuntainen). Alaviivalla ero-
tettu numero viittaa huonetyypin käyttötarkoitukseen, jotka on määritelty menetelmissä. 

 R p

Työyksikön kerros -0.32 n.s.

Osastotyyppi -0.11 n.s.

Ilmanvaihto_1 0.31 n.s.

Ilmanvaihto_2 0.35 n.s.

Ilmanvaihto_3 0.37 0.042

Jäähdytys_1 0.45 0.012

Jäähdytys_2 0.28 n.s.

Jäähdytys_3 0.37 0.043

Äänenabsorptio_1 0.02 n.s.

Äänenabsorptio_2 0.04 n.s.

Äänenabsorptio_3 0.39 0.034  
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Taulukko 3. Kahdeksan tunnin ekvivalentti A-äänitaso ilta-aikaan (15-23), yöaikaan (23-
07) ja päiväaikaan (07-15).  

15- 23 23 - 07 7 - 15
Tehovalvonta 2 hengen potilashuone ("ideaali") 51 40 51
Teho-osasto käytävä 55 50 58

4 hengen potilashuone (tehohoito) 52 52 54
Hoitajien työhuoneiden eteistila 50 45 54
Hoitajien taukotila 60 60 62
3 hengen potilashuone 55 53 56
toimistohuone 56 51 42

GAS1 (gastro 1/ kirurgia 2) Käytävä 59 43 52
4 hengen potilasvalvontatila 58 54 53

 Pieni hoitajien työtila(4 hengen potilasvalvontatilan vieressä) 57 44 55
Taukotila 58 51 62
Osastosihteerien tila 49 35 57
Kanslia 54 48 57
3 hengen potilashuone 45 38 47
6 hengen potilaspäivähuone 46 38 51
Hoitajien kanslia 56 49 53
Taukotila 57 50 61
Kanslia (myös ilmoittautuminen) 54 47 56
Toimisto 53 45 53
Kanslia (suljettu tila) 54 52 58
Kanslian ulkopuolella vastaanottopiste (avoin) 52 42 56
Potilaskeittiö (käytävän varrella) 47 38 49
Taukotila 56 48 59

VTO Käytävä 56 52 57
Taukotila 60 58 63
Kanslia 55 49 59
3 paikkainen vastasyntyneiden huone 56 55 61
3 paikkainen tehotarkkailuhuone 56 51 56
4 paikkainen tehohoitohuone 55 51 56
7 paikkainen tehohoitohuone 54 52 57
7 paikkainen tehohoitohuone 55 52 57

Kirurgian 2 hengen potilashuone 39 46 51
vuodeosasto Käytävä 48 42 50
KIR1 Taukotila 56 52 58

Kanslia 59 52 57
Käytävä 51 45 53
Sihteerien huone 48 33 53
Päiväsali 47 36 54

Ruokala, TAYS 40 39 63
KESKIARVO 53 47 55
Pienin arvo 39 33 42
Suurin arvo 60 60 63

Ortopedian ja traumatologian 
vuodeosasto

Syöpätautien vuodeosasto (RS2)

L Aeq,8h [dB]
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Tiivistelmä 

 Tässä paperissa esitellään Wärtsilän viimeaikaisia aktiviteetteja akus-
tisten haasteiden tiimoilta, tavoitteena on toimittaa katsaus eri liiketoiminto-
yksikköjen painopistealueilta. Laivanrakennussektorin tyypillisimmät akusti-
set haasteet liittyvät ensisijaisesti kansainvälisten melusäädösten täyttämi-
seen. Tyypillisesti nämä voidaan jakaa työterveysnäkökulmaan henkilöstön 
melualtistuksen hallinnan osalta, sekä työntekijän palautumisen turvaamiseen 
tarpeeseen soveltuvien lepotilojen osalta. Paperissa esitetään lyhyesti kuinka 
dieselmoottorin konehuoneeseen tuottamaa ilmamelutasoa on onnistuttu pu-
dottamaan yli 5 dB. Toisena tavoitteena on melunhallinta matkustusmuka-
vuuden takaamiseksi sekä ympäristölle aiheutuvaan melualtistuksen rajoit-
taminen hyväksyttävälle tasolle. Edellä mainittujen lisäksi asiakaslähtöisten 
ratkaisujen tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä aluksilla optimoimalla lait-
teistonosien kokoa ja suorituskykyä. Näiden lisäksi matkustusmukavuuteen 
liittyvät seikat, kuten alhaiset melu- ja tärinätasot, ovat tärkeitä etenkin mat-
kustaja-alusten käyttäjille. Voimalaitospuolella haasteena ovat tyypillisesti ti-
lan niukkuus, vastapainevaatimukset sekä melun vaimennusvaatimukset. Ha-
jautetun energiatuotannon vallatessa alaa esim. Euroopassa sähkön ja siihen 
yhdistettyä lämmön tuotantoa sijoitetaan lähemmäs asutusalueita, jolloin tar-
vitaan kehittyneitä meluntorjuntatoimia lainsäädännön vaatimusten täyttämi-
seen. Meluntorjuntatoimista huolimatta laitoksen hyötysuhde ei saa vaaran-
tua. Ratkaisuja edellä kuvailtuun monimuuttujaongelmaan tullaan esittele-
mään esimerkeillä. Ympäristömeluun liittyvät asiat ovat aina olleet painopis-
tealueena Wärtsilässä, ja ovat myös ajankohtaisia jälkimarkkinoista vastaa-
van huoltoliiketoiminnan osalta. Tyypilliset haasteet liittyvät esimerkiksi 
aluksen tuottaman korkean melupäästön aiheuttamien satamarajoitusten vält-
tämiseen meluntorjuntatoimenpiteillä. Tapausesimerkkinä esitellään pakome-
lunhallinta jälkiasennustapauksessa. Työympäristömelualtistuksen alenta-
miseksi on myös työskennelty määrätietoisesti, tästä esimerkkinä esitellään 
kuinka melutasoja on kyetty alentamaan moottoritehtaan työskentelytiloissa 
sekä tehtaan lähiympäristössä. 
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1  TEHDASHALLIN MELUKARTOITUS 

Wärtsilässä on käynnissä tehdasmeluprojekti, jonka tavoitteena on kehittää työsuojelua ja 
uudistaa teollisuuden melumittauksia. Projektissa selvitetään tehdasympäristön meluta-
soja nykyistä melulainsäädäntöä tarkemmalla tasolla ja pyritään löytämään todellisia me-
luolosuhteita paremmin kuvaavia vaihtoehtoja vanhanaikaiseksi koetulle, yksittäiselle 
LAeq-suureelle. Projekti perustuu kokemuspohjaisiin havaintoihin [1, 2] siitä, ettei yksit-
täinen arvo riitä kuvaamaan moniulotteista ääniympäristöä (Kuva 1). Tavoitteena on 
myös tunnistaa merkittävimmät melulähteet Wärtsilän tehdasalueella sekä selvittää kei-
noja tehdasympäristön melutasojen pienentämiseksi ja työntekijöiden melualtistuksen 
vähentämiseksi. Kun äänilähteet ovat tunnistettavissa, voidaan esimerkiksi analysoida 
niiden esiintyvyystaajuutta ja vaikutusta kokonaismelutasoihin sekä tarvittaessa arvioida 
ja priorisoida mahdollisia torjuntatoimenpiteitä oikeille kohteille.  

Mittaukset suoritetaan mittaamalla yhtäaikaisesti kahdella jatkuvatoimisella Aures 2.0 
Logger -mittalaitteella eri mittauspisteissä keskimäärin noin kaksi vuorokautta kerrallaan. 
Mittaukset haluttiin toteuttaa jatkuvatoimisilla loggereilla, koska tehdastyö ei enää nyky-
päivänä tarkoita liukuhihnatyöskentelyä, vaan työntekijät liikkuvat usein päivän aikana 
työpisteeltä ja työvaiheelta toiselle. Tästä syystä annosmittareilla ei saada todenmukaista 
kuvaa eri työpisteiden melutasoista. Mittausaineistosta analysoidaan useita erilaisia pa-
rametreja, kuten keskiäänitasot, vähimmäis- ja enimmäisäänitasot sekä kiinnostavat pro-
senttipisteet (P10, P90, P95, P99) eri aikatasoilla (10 min, 1 h, työvuorot). Tuloksia tar-
kastellaan myös taajuusspektrien avulla, ja täydentäviä mittauksia tehdään lisäksi Brüel 
& Kj r Type 2250 -käsimittarilla. Mittaustulokset ovat auttaneet kartoittamaan Wärtsilän 
tehdashallien meluolosuhteita ja yleistä äänimaisemaa kattavasti eri vuorokaudenaikoina. 
Tulosten avulla on voitu tunnistaa melutasoa nostavia tekijöitä sekä suunnitella toimenpi-
teitä näiden melulähteiden vaikutuksen poistamiseksi tai pienentämiseksi.  

 

Kuva 1. Kuvaaja Wärtsilän tehdasmeluprojektin pilottimittauksista. Kuvassa on esitetty yhden 
mittauspisteen vajaan kahden vuorokauden mittausdata kymmenen minuutin aikatasossa. 

2  DIESELMOOTTORIN MELUNHALLINTA 

Tehokkuuden parantuessa moottorin sylinteripaineet kasvavat ja sen rakenteet tulevat 
kevyemmiksi. Nämä asiat johtavat moottorimelun voimistumiseen. Yhtälailla me-
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lusäädökset kiristyvät, joten moottorin tuottaman melun tutkimiseen ja rajoittamiseen 
on keskityttävä enenevissä määrin. Laivamoottorin melua koskevat säädökset määrit-
telee IMO (International Maritime Organization), joka on hiljattain päivittänyt 
SOLAS-vaatimukset (Safety of Life at Sea) [3]: laivan konehuoneen yksittäisen pis-
teen äänenpainetaso (1 m moottorista) täytyy olla alle 110 dBA. Suurimpana puuttee-
na on, että edelleenkin puhutaan äänen painetasosta ja siihen vaikuttaa suuresti itse 
tila, eli jälkikaiunta-aika. Tähän tämä SOLAS ei ota kantaa. Wärtsilä aloitti reilut 10 
vuotta sitten projektin, jonka tarkoituksena oli pienentää nelitahtisten moottoreiden 
melutasoja yhteistyössä VTT:n, KTH:n ja ODS:n kanssa. 

Monimutkaisen rakenteen ansios-
ta suurella keskinopealla diesel-
moottorilla on valtava määrä eri-
laisia värähtelyn ja äänen lähteitä 
(Kuva 2). Voimakkaimmat herät-
teet värähtelylle ja äänelle ovat 
peräisin moottorin pyörivistä osis-
ta ja sylinterissä tapahtuvasta pa-
lamisreaktiosta. Eri järjestelmien 
tuottama ääni jaetaankin useasti 
runkoääneen ja ilmaääneen niiden 
kulkeman reitin perusteella. Jäy-
kän rakenteen ansiosta heräte kul-
keutuu moottorin rakenteessa vai-
vattomasti, joten moottori-melun 
tapauksessa runkoäänen merkitys 
on suuri. Moottorimelun tutkimi-
sessa täytyy tutustua useaan eri 

tieteenalaan, kuten värähtelyyn, akustiikkaan, koneensuunnitteluun ja materiaaliop-
piin. Näiden avulla pystytään selvittämään syitä moottorin tuottamalle melulle. 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa luotiin mittausstandardi intensiteettimittauksille, 
jossa määriteltiin mittausalueet, taajuuskaistat jne. Tulokset ilmoitetaan terssikaistoi-
na oktaavin sijasta. Seuraavassa vaiheessa kartoitettiin eri moottorityyppien todelliset 
melutasot. Suurimpana yllätyksenä oli melutasojen riippuvuus polttoaineiden välillä 
(diesel, kaasua) kokonaisvaikutus oli 3-4 dB. Seuraavaksi keskityttiin meluntorjunta-
toimiin. Yhtenä ehkä kummallisista tuloksista oli, kun 6 mm alumiiniset kampi- ja 
nokkaluukut vaihdettiin 2 mm teräsluukkuihin, jonka seurauksena tämän alueen ääni-
teho  laski  keskimäärin  5  dB.  Kesti  pari  vuotta  ennen  kuin  todella  ymmärrettiin,  että  
miksi näin. Pikku hiljaa saavutettiin myös merkittäviä tuloksia melutasojen alenemi-
sina. Viimeisessä vaiheessa keskityttiin voimakkaimpiin melulähteisiin, joista eräänä 
merkittävimpänä oli hammaspyörästö. Vuosien aikana Wärtsilä on saanut alennettua 
moottorin tuottamaa melua. Äänitehotaso moottorialueittain on esitetty kuvassa 3, 
jossa näkyy meluratkaisujen vaikutus, sillä äänitehot on ilmoitettu ennen (valk.) ja 
jälkeen (sin.) merkittävien meluratkaisujen käyttöönottoa. Wärtsilän tavoitteena on 
pudottaa moottoreiden melutasoja vielä 2 dB:llä, jolloin päästään äänenpaineessa ta-
solle 105 dBA [4]. Viisitoista vuotta sitten sidosryhmät eivät olleet kiinnostuneita 
tuotteiden melutasoista. Tällä hetkellä lähes jokaiseen sopimukseen sisältyy melurajat 
ja asiakkaat ovat myös entistä kiinnostuneempia kapeakaistaisesta meluntuotosta. 

Kuva 2 Dieselmoottorin herätteet 
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Kuva 3 Kymmenen vuoden työn tuloksena dieselmoottorin melutaso on laskenut 4 dB. 

3  RATKAISUJA VOIMALAITOSMELUN HAASTEISIIN 

Voimalaitoksen meluemission täytyy olla 10...20 dB hiljaisempi kuin laitos rakennetaan 
asutusalueen läheisyyteen teollisuusalueen sijaan. Käytännössä laitoksen melujalanjäljen 
(esim. 55 dBA:n alueen) täytyy olla 90...99 % pienempi. Pinta-alavertailu kertoo, että 
puhutaan todella merkittävästä erosta näiden kahden vaihtoehdon välillä.  

3.1 Ratkaisuja 

Edelleenkin ylivertaisesti paras ja tehokkain melun alennuskeino on sen vähentäminen 
heti sen meluntuottajalla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi jäähdytysradiaattorei-
den puhaltimien valintaa sellaiseksi, että niiden ominaisäänitehotaso on mahdollisimman 
pieni [5]. Viime vuosina keskisuurten puhaltimien kehitystyö on ollut kiihtyvätahtista ja 
ominaisääniteholtaan hyvien puhaltimien kustannustaso on tullut kilpailukykyiseksi. Pu-
hallinsiipien kehitys on myös mahdollistanut sen, että voidaan käyttää halkaisijaltaan 
suurempia puhaltimia. Halkaisijaltaan 1,2 m puhaltimien korvaaminen 1,8 m saadaan ai-
kaan se, että puhaltimien määrä yhtä jäähdytysradiaattoria kohden voidaan vähentää nel-
jästä kolmeen. Tällöin meluemissio pienenee hieman. Tyypillisesti suurempien puhalti-
mien pyörimisnopeus on alhaisempi. Koska puhaltimen melupäästön riippuvuus kierros-
luvusta kasvaa suunnittelusääntönä n. 5. potenssissa, on tällä merkittävä edullinen vaiku-
tus koko laitoksen melupäästöön. 
 
Erilaisilla puhaltimilla on erilainen spektri. Tämä aiheutuu erilaisesta siipiprofiilista, pu-
haltimen ilmantuotto- ja paineenkorotusvaatimuksesta sekä siipikulmasta. Tämä ero on 
syytä ottaa huomioon, kun tarkastellaan voimalaitoksen ympäristömeluemissiota. 

3.2 Pakoputkiston meluemission haasteet 
 
Tyypillisesti mäntämoottorilaitoksen pakoputki sijoitetaan eristettynä rakennusten ulko-
puolelle ja vaimentimet usean moottorin yhteiseen piippujen tukirakenteeseen. Laitoksen 
melupäästöä saadaan kuitenkin alennettua tehokkaasti, jos laajakaistaiset pakovaimenti-
met sijoitetaan kanavaan heti moottorissa olevan turbon jälkeen ja näinollen pakoputki 
kulkee ulkona valmiiksi vaimentuneena. Eristys kuitenkin tarvitaan joka tapauksessa  
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Kuva 4. Pakovaimennin (kuvassa ylhäällä vasemmalla) on asennettu joustavasti voimalaitosra-
kennuksen sisälle. 
 
lämmön eristeeksi ja meluemission edelleen vaimentamiseksi (Kuva 4). Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa on tarpeita rakentaa voimalaitoksia lähelle asutusalueita. Tällöin on tar-
peen tiivistää laitosalue mahdollisimman pieneksi, jotta voidaan tehdä maankäytöllisesti 
energiatiheää sähkön- ja lämmöntuotantoa. Tyypillisesti tällainen maankäytön suunnitte-
lu aiheuttaa myös paineita voimalaitoksen meluemissiolle. Tällaisissa tapauksissa on 
eduksi asentaa moottorin pakoputkisto, lämmön talteenottolaitteet ja savukaasun puhdis-
tuslaitteet rakennuksen sisälle. Tyypillisesti tällöin käytetään taloa, jossa moottorit ovat 
katutasossa ja edellä mainitut apulaitteet rakennuksen toisessa kerroksessa. Runkoäänten 
eristäminen on tärkeää, kun rakennetaan lähelle asuintiloja. Läpiviennit eristetään sei-
näelementeistä käyttämällä esimerkiksi kumia. Pakokanaviston joustava asennus eristää 
kanaviston maaperästä lähes täydellisesti ja tällöin maaperän kautta etenevä tärinä jää 
merkityksettömäksi. Voimalaitoksen vibro-akustiset vaikutukset laitoksen lähellä jäävät 
minimaalisiksi, kunhan ilmaääniä on ensin vähennetty merkittävästi.  

4 PAKOÄÄNENVAIMENNUKSEN PÄIVITYS MOOTTORINVAIHTO-
PROJEKTIN JÄLKITYÖNÄ  
Pakomelun vaimennuksessa käytetään tyypillisesti reaktiivisten (tasoaaltoalue) ja resistii-
visen (tasoaaltoalueen yläpuolella) vaimentimien yhdistelmää, jonka suorituskyky on op-
timoitu herätteeseen [6, 7]. Pakomelun täsmävaimennukseen voidaan käyttää tietylle he-
rätetaajuudelle viritettyjä neljännesaaltoresonaattoreita. Tämänlainen pakovaimennin jär-
jestely sopii skaalautuvuutensa ansiosta myös jälkiasennettavaksi olemassa olevan järjes-
telmän suorituskyvyn parantamiseksi.   

Arktiseen risteilijään oli vaihdettu pienemmät mutta tehokkaammat nelitahtimoottorit. 
Pakoputkisto vaimentimineen oli kuitenkin jätetty vaihtamatta. Tämän seurauksena pa-
komelu havaittiin liian korkeaksi ja tekninen huolto kutsuttiin ratkomaan ongelmaa. Ti-
lannetta lähdettiin selvittämään mittaamalla vallitseva tilanne ja suunnittelemalla uusi 
vaimennusratkaisu mittaustulosten pohjalta.  
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Mittaukset suoritettiin sekä 1/3-oktaavi- että ka-
peakaistamittauksin. Äänenpaine mitattiin sekä put-
ken sisällä ennen vaimenninta että vapaassa kentäs-
sä pakoputken pään lähettyviltä. Vapaakenttämit-
tauksissa havaittiin poikkeuksellisen suuria äänen-
paineita. Vaikka A-painotuksella äänenpaine näyt-
täisi painottuvan taajuudelle 250 Hz ja sitä korke-
ammille taajuuksille, aikaisemman kokemuksen pe-
rusteella myös taajuudet 50...100 Hz katsottiin mer-
kittäviksi. 

Vanha vaimennin oli isokokoinen ja sen poistami-
nen hankalaa (Kuva 5). Siksi päädyttiin rakenta-
maan vaimennus useasta vaimenninelementistä van-
han vaimentimen lisäksi. Suurehko putkikoko mah-
dollisti suunnittelemaan komponentit, joiden ulko-
halkaisija on sama kuin nykyisellä putkistolla. Pää-
dyttiin toimittamaan seuraavat elementit: Yksikam-
mioinen ¼-aaltoresonaattori taajuuksille 52,5 Hz ja 
60 Hz, kaksikammioinen ¼-aaltoresonaattori taa-
juuksille 150 Hz ja 240 Hz Resistiivinen moduuli. 
Yksikammioinen vaimennin viritettiin 52,5 ja 60 
Hz:n väliin. Resistiivinen vaimennin pultattiin yh-
teen kaksikammioisen vaimentimen kanssa asennet-
tavaksi ennen vanhaa vaimenninta. Yksikammoinen 
vaimennin suunniteltiin asennettavaksi vanhan vai-
mentimen jälkeen, kuitenkin niin että resonaattorin 
portit ovat vaimentimen yläpäässä, jottei vanha vai-
mennin häiritse resonaattorin toimintaa. 

Ennustettu äänenpaine uudella vaimennuksella laskettiin ja mittaukset toistettiin vaimen-
timien asennusten jälkeen. Äänenpaine laski 115 dBA:sta 91 dBA:een (kuva 6). Vaikka 
ennustettu äänenpaine oli juuri tuo 91 dBA, selviä eroja mitatun ja ennustetun äänenpai-
neen spektreissä kuitenkin havaittiin. Korkeampien taajuuksien parempi vaimennus on 
selitettävissä siten, että suunnittelutyökalu näyttäisi myös aikaisempien kokemusten mu-
kaan aliarvioivan resistiivisen vaimennuksen tehokkuutta. Lisäksi suunnittelutyökalu 
olettaa että reaktiivinen vaimennus toimii vain taso-aaltoalueella. Mittausten perusteella 
reaktiivinen vaimennus toimii myös tasoaaltoalueen yläpuolella, tässä tapauksessa 
500...800 Hz:llä. Matalien taajuuksien laskettua heikompi äänenvaimennus näyttäisi voi-
van johtua siitä, että 60 Hz resonaattori olisi asennut ylösalaisin. Tällöin resonaattorin 
portit olisivat lähempänä vanhaa vaimenninta. Tämä mallinnettiin ja tulokseksi saatiin: 

a. Vaimennin oikein päin: 50 Hz  -12 dB vaimennus  63 Hz -16 dB vaimennus 
b. Vaimennin väärin päin: 50 Hz  -4 dB vaimennus  63 Hz -7 dB vaimennus 

Ennusteen ja mittaustuloksen ero näillä kaistoilla on n. 8 dB, mikä täsmää melko hyvin 
mallinnuksen tulosten eroon. 

Moottoreiden vaihtoprojekteissa pakoäänenvaimennus jää valitettavan usein huomiotta. 
Tilanteen parantaminen jälkikäteen on usein haastavaa, koska ratkaisuille ei ole tilaa eikä 
aikaa, eikä niitä ole budjetoitu. Usein vanhan vaimentimen poistaminen ja korvaaminen  

Kuva 5 Jälkiasennetut lisävamenti-
met 
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Kuva 6 Äänenpaine pakoputken päässä ennen muutostöitä ja niiden jälkeen  

uudella isolla vaimentimella on kallista ja aikaa vievää. Haasteena ratkaisuissa ovat van-
han vaimentimen mallintaminen ja asiakkaan vastuulle jäävä asennustyö. Tässäkin ta-
pauksessa vaimentimet asennettiin ennen ja jälkeen vanhan vaimentimen, vastoin ohjeis-
tusta. Lisäksi yksi elementti lienee putkistossa väärin päin. 

5 YHTEENVETO  

Tässä paperissa esiteltiin viimeaikaisten tutkimus-, kehitys- ja asiakastoimitusprojektien 
sisältöä. Meluntorjunta on ollut ja pysyy tärkeänä painopistealueena Wärtsilän tutkimus- 
ja kehitystoiminnassa. Tavoitteena on laskea moottorin ilmamelut 105 dBA tasolle, taata 
että tehdasympäristö on Vaasan kaupungin hiljaisin paikka, sekä työympäristön melun-
hallinta työntekijöiden kuormituksen alentamiseksi ja työturvallisuuden lisäämiseksi.  
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[6] Oksanen, S. ja Holmberg J., “Towards More Optimized Exhaust Silencer Realizations 
on board Ships – Status Update on the Compact Silencer System (CSS)”, BNAM, (2014). 

[7] Oksanen S., et al., “Optimized performance, design and manufacturing of compact 
silencer system for engine exhaust noise”, CIMAC, (2016).  

62



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 63 — #63

HANKKEIDEN MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT  

Olli Kontkanen1 

 
1 Sito Oy  

Tuulikuja 2 

02100 ESPOO 

olli.kontkanen@sito.fi  

 

 

Tiivistelmä 

Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin on IMPERIA-hankkeessa kehi-

tetty järjestelmällinen lähestymistapa. Hankkeen tarkoituksena oli parantaa vaiku-

tusarvioiden puolueettomuutta ja läpinäkyvyyttä, vaikutusten merkittävyyden arvi-

oinnin systemaattisuutta ja ymmärrettävyyttä. Tässä paperissa esitetään hankkeen 

yhteydessä kehitetyt esimerkkikriteerit meluvaikutusten arvioimiseksi. Meluvaiku-

tusten (kielteisten tai myönteisten) merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herk-

kyydestä ja melutilanteessa tapahtuneen muutoksen suuruudesta. Vaikutuskohteen 

herkkyyden kolme osatekijää ovat lainsäädännöllinen ohjaus, yhteiskunnallinen 

merkitys ja alttius muutoksille. Melutilanteessa tapahtuneen muutoksen suuruuden 

kolme osatekijää ovat muutoksen voimakkuus ja suunta, alueellinen laajuus ja ajal-

linen kesto. Arviointikriteerien avulla meluvaikutukset voidaan luokitella yhdek-

sään luokkaan: erittäin suuri, suuri, kohtalainen, vähäinen myönteinen/kielteinen 

vaikutus sekä ei vaikutusta. 

1 JOHDANTO 

Tässä seminaaripaperissa esitellään esimerkkikriteerit melun ympäristövaikutusten arvi-

oimiseksi. Meluvaikutuksia arvioidaan esimerkiksi osana lakisääteistä ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyä (YVA), jonka avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estä-

mään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia [1]. Hankkeet voivat olla esimerkiksi 

maanteitä, moottoriteitä, ampumaratoja, moottoriurheiluratoja, kaivoksia tai voimalaitok-

sia.  

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA:ssa vaikutustyypeittäin, joita ovat muun 

muassa ilmanlaatu, ilmasto, kaavoitus ja maankäyttö, kulttuuriperintö ja muinaisjäännök-

set, liikenne, luonto, maa- ja kallioperä, maisemakuva, melu, pohja- ja pintavedet, sosiaa-

liset ja yhteiskuntataloudelliset vaikutukset sekä tärinä. Jokaisella vaikutustyypillä on 

omat erityispiirteensä ja eri vaikutustyyppejä on tarpeen vertailla myös keskenään, jotta 

hankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan arvioida kokonaisuutena. Siksi on ollut tar-

peellista laatia eri vaikutustyypeille vertailukelpoiset arviointikriteerit. 

Tässä seminaaripaperissa esiteltyjä meluvaikutusten arviointikriteerejä on työstetty osana 

IMPERIA-hanketta (EU LIFE11 ENV/FI/905; Improving Environmental Assessment by 

Adopting Good Practices and Tools of Multi-Criteria Decision Analysis). IMPERIA-

hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa ja kehittää hyviä käytäntöjä ja menetelmiä ympäris-

tövaikutusten arviointiin ja siten parantaa ympäristövaikutusten arvioinnin puolueetto-
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muutta ja läpinäkyvyyttä, vaikutusten merkittävyyden arvioinnin systemaattisuutta ja 

ymmärrettävyyttä. [2][3]. 

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN OSATEKIJÄT 

IMPERIA-hankkeessa kehitellyn ARVI-lähestymistavan mukaan ympäristövaikutusten 

(kielteisten tai myönteisten) merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja 

ympäristön tilassa tapahtuneen muutoksen suuruudesta (Kuva 1). [2][3]. 

 

Kuva 1. Ympäristövaikutusten merkittävyyden osatekijät. [2][3]. 

2.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyyden kolme osatekijää ovat lainsäädännöllinen ohjaus, yhteis-

kunnallinen merkitys ja alttius muutoksille:  

• Lainsäädännöllinen ohjaus: Kuinka tiukasti vaikutuskohteesta on säädetty lainsää-

dännössä, onko lainsäädännössä esitetty raja- tai ohjearvoja tai suosituksia tai 

kuuluuko kohde jonkin kaavamerkinnän piiriin tai johonkin suojeluohjelmaan.  

• Yhteiskunnallinen merkitys: Vaikutuskohteiden häiriöherkkyys. Häiriintyviä koh-

teita ovat esimerkiksi asutus, loma-asunnot, päiväkodit, koulut, hoitolaitokset se-

kä virkistys- ja luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristökohteet. 
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• Alttius muutoksille: Kyky sietää ympäristöhaitan aiheuttamia muutoksia. Arvioi-

daan vaikutuskohteen nykytilan perusteella. Esimerkiksi alue on hiljainen (pieni-

kin melutason kasvu voi pilata alueen tunnelman) tai alueella on voimakas taus-

tamelu (vähäinen melutason kasvun jälkeen erittäin voimakas taustamelutaso). 

2.2 Muutoksen suuruus 

Ympäristön tilassa tapahtuneen muutoksen suuruuden kolme osatekijää ovat muutoksen 

voimakkuus ja suunta, alueellinen laajuus ja ajallinen kesto: 

• Muutoksen voimakkuus ja suunta: Voimakkuuden mittaamiseen voidaan käyttää 

fysikaalisia suureita tai asiantuntija-arvioita. Meluvaikutuksia arvioidessa käyte-

tään usein ainakin melutasoa [dB], mutta myös laadullisia arvioita voidaan tehdä. 

Mittari on suhteutettava ympäristölle aiheutuvaan tai ihmisen kokemaan haittaan. 

Melutasoa voidaan verrata esimerkiksi ohjearvoihin.  

• Alueellinen laajuus: Vaikutusalueen laajuus tai vaikutusalueella olevien häiriinty-

vien kohteiden määrä. 

• Ajallinen kesto: Ympäristöhäiriön ajalliset tekijät, kuten palautuvuus/pysyvyys, 

toistuvuus ja ajoittuvuus. 

2.3 Vaikutuksen merkittävyyden arviointi herkkyyden ja suuruuden avulla 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruuden ja vaikutuskoh-

teen herkkyyden perusteella. Arviointi tehdään sekä yksittäisten tarkastelukohteiden osal-

ta että kootusti koko hankkeen alueelta. Merkittävyys arvioidaan käyttäen viisiasteista 

luokittelua: 

Erittäin suuri – suuri – kohtalainen – vähäinen – ei vaikutusta. 

Arvioinnissa voidaan hyödyntää seuraavan kuvan mukaista taulukkoa (Kuva 2). Taulu-

kon ehdottamat arvot ovat ohjeellisia. On olennaista, että (melu)asiantuntija soveltaa ar-

viointikriteerejä oman harkintansa mukaan ja kirjaa perustelut hankkeen raporttiin. [2][3]. 

Kuva 2. Vaikutuksen merkittävyyden arviointi herkkyyden ja suuruuden avulla. [2][3]. 
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3 MELUVAIKUTUSTEN KRITEERITAULUKOT 

Hankkeiden aiheuttamia meluvaikutuksia voidaan arvioida seuraavissa taulukoissa 1 ja 2 

esitettyjen kriteerien mukaisesti. Kriteerien määrityksen lähtökohtana ovat olleet valtio-

neuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot, tarkasteltavan alueen 

laajuus, ajalliset tekijät sekä meluherkkyys (esim. asutuksen määrä, hoito- ja oppilaitok-

set, virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet).  

 

Taulukossa 1 esitettyjen herkkyyden kriteerien osalta on syytä huomata, että alttius 

muutoksille voi olla suuri, kun nykytilanteen melutaso on pieni tai suuri. Esimerkiksi 

hiljaiset alueet ovat siis erityisen herkkiä vähäisille melutason muutoksille. Vähäinenkin 

liikenne- tai tehdasmelun kuuluminen voi pilata aiemmin hiljaiseksi koetun alueen luon-

teen. Toisaalta kohteet, joissa melukuorma on jo nykytilanteessa korkea, ovat erityisen 

herkkiä melutason kasvulle. Esimerkiksi jos tien varrella olevan asutuksen kohdalla me-

lun ohjearvot ylittyvät jo nykytilanteessa ja jos tien nopeusrajoitus tai liikennemäärä kas-

vaa, niin melutason kasvu voi altistaa kohteen erittäin voimakkaalle melulle. 
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Kriteerit vaikutuskohteen herkkyydelle 

Taulukko 1. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit meluvaikutusten arvioinnissa. [2][4]. 
Herkkyys Lainsäädännöllinen ohjaus ja  

yhteiskunnallinen merkitys 

  

Erittäin 

suuri 

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 anne-

tut melutason ohjearvot.  

 

Maakuntakaavassa määritetty hiljainen alue 

suojavyöhykkeineen.  

Hyvin paljon häiriintyviä kohteita, kuten asu-

tusta, tai paljon herkkiä kohteita kuten loma-

asuntoja, päiväkoteja tai kouluja tai joitakin 

erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita 

Runsaasti melusta häiriintyvää ja aktiivisessa 

käytössä olevaa ympäristöä kuten virkistys-

alueita, luonnonsuojelu- tai kulttuuriympäris-

tökohteita 

Erittäin hiljaiseksi ja rauhalliseksi koettu 

äänimaisema (luonnon hiljaisuus).  

 

Ei teollista tai muuta melua aiheuttavaa 

toimintaa ja/tai liikenne hyvin vähäistä.  

 

Ei juuri lainkaan ihmisen aiheuttamaa 

taustamelua. 

 

TAI  

 

Melu ylittää jo lähtötilanteessa ympäris-

tömelun ohjearvot selvästi (esim. yli 5 dB 

ylitys)  

Suuri 

Yleiskaavassa määritetty hiljainen alue suo-

javyöhykkeineen. 

 

Paljon häiriintyviä kohteita, kuten asutusta, 

tai jonkin verran herkkiä kohteita kuten loma-

asuntoja, päiväkoteja tai kouluja tai yksittäi-

siä erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita 

 

Melko paljon melusta häiriintyvää ympäris-

töä kuten virkistysalueita, luonnonsuojelu- tai 

kulttuuriympäristökohteita 

Suhteellisen hiljaiseksi ja rauhalliseksi 

koettu äänimaisema 

 

Vähän teollista tai muuta melua aiheutta-

vaa toimintaa ja/tai vähän liikennettä. 

 

Alhainen ihmisen toiminnoista johtuva 

taustamelutaso (alle 40 dB). 

 

TAI 

 

Melutaso jo lähtötilanteessa ohjearvojen 

tuntumassa tai ylittää vähäisesti ohjearvot 

 

Kohtalainen 

Jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten 

asutusta, tai yksittäisiä herkkiä kohteita kuten 

loma-asuntoja, päiväkoteja tai kouluja. Ei 

erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita. 

 

Jonkin verran melusta häiriintyvää ympäris-

töä kuten virkistysalueita tai kulttuuriympä-

ristökohteita. Ei luonnonsuojelualueita. 

Alue, jossa jonkin verran teollista toimin-

taa tai muuta melua aiheuttavaa toimintaa 

ja/tai kohtalaiset liikennemäärät. 

 

Kohtalainen 40–50 dB taustamelutaso. 

 

TAI 

 

Melutaso lähtötilanteessa selvästi alle 

ohjearvojen. 

 

Vähäinen 

Hyvin vähän tai ei lainkaan häiriintyviä koh-

teita kuten asutusta. Ei herkkiä tai erityisen 

herkkiä kohteita. 

 

Ei luonnonsuojelu- tai kulttuuriympäristö-

kohteita. Virkistys- tai luonnonsuojelualue, 

jota ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luon-

non havainnointiin. 

Alue, jossa teollisuutta, tai muuta melua 

aiheuttavaa toimintaa, lentomelualue 

ja/tai suuret liikennemäärät. 

 

Korkea yli 50 dB taustamelutaso. 

 

TAI 

 

Alueen nykyinen melutaso alhainen, mut-

ta alue ei ole luonteeltaan hiljainen luon-

nonäänien alue, ja runsaskaan melun li-

säys ei saa ohjearvoja ylittymään. 
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Kriteerit muutoksen suuruudelle 

Taulukko 2. Muutoksen suuruusluokan kriteerit meluvaikutusten arvioinnissa. [2][4]. 
Muutoksen 

suuruus 

Voimakkuus ja suunta Alueellinen laajuus Ajallinen kesto 

Erittäin suuri 

Melutaso nousee nykytilan-

teesta yli 5 dB:llä. 

 

Melun ohjearvot ylittyvät 

yli 5 dB:llä. 

Koko tarkastelukohteen  

(esim. asutuskeskittymän) 

alue. 

Melu on jatkuvaa. 

 

Useita yksittäisiä meluta-

pahtumia päivässä. 

Suuri 

Melutaso nousee nykytilan-

teesta 3–5 dB:llä. 

 

Melun ohjearvot ylittyvät. 

Lähes koko tarkastelukoh-

teen alue tai laaja-alaisesti 

tarkastelukohteen alueella. 

Melu erittäin pitkäaikaista 

(yli 3 vuotta) ja erittäin 

hitaasti palautuvaa. 

 

Yksittäisiä melutapahtumia 

päivittäin. 

Kohtalainen 

Melutaso nousee nykytilan-

teesta 1–3 dB:llä. 

 

Melutasot ovat ohjearvojen 

tuntumassa. 

Osittain/paikallisesti tarkas-

telukohteen alueella. 

Melu pitkäaikaista (1–3 

vuotta) ja hitaasti palautu-

vaa. 

 

Yksittäisiä melutapahtumia 

viikoittain. 

Vähäinen 

Melutaso nousee nykytilan-

teesta alle 1 dB:llä. 

 

Melutasot alhaisia eivätkä 

ylitä ohjearvoja. 

Rajautuu tarkastelukohteen 

reunalle. 

Melu on jatkuvaa keskipit-

källä aikavälillä (1–12 kk) 

ja on palautuvaa. 

 

Yksittäisiä melutapahtumia 

harvoin. 

Ei muutosta    

Vähäinen 
Melutaso laskee nykytilan-

teesta alle 1 dB:llä. 

Pienialaisesti tarkastelu-

kohteen alueella. 

 

Kohtalainen 
Melutaso laskee nykytilan-

teesta 1–3 dB:llä. 

Osittain/paikallisesti tarkas-

telukohteen alueella. 

 

Suuri 

Melutaso laskee nykytilan-

teesta 3–5 dB:llä. 

Lähes koko tarkastelukoh-

teen alue tai laaja-alaisesti 

tarkastelukohteen alueella. 

 

Erittäin suuri 

Melutaso laskee nykytilan-

teesta yli 5 dB:llä. 

 

Melutaso laskee ohjearvo-

jen alapuolelle. 

Koko tarkastelukohteen 

alue. 

Melu vähenee pysyvästi. 

4 ESIMERKKEJÄ MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 

Tässä luvussa on esitetty muutamia esimerkkejä kahdessa eri hankkeessa tehdyistä melu-

vaikutusten arvioinneista, jotka on tehty soveltamalla tässä seminaaripaperissa esitettyjä 

arviointikriteerejä. Esimerkit ovat viitteiden [4][5] hankkeista, joissa tämän paperin kir-

joittaja on toiminut meluasiantuntijana. 

Hanke 1 – maa-aines-YVA [4] 

Alla on esimerkkejä maa-ainesten otto- ja läjitysalueen meluvaikutuksista. YVA:ssa tut-

kittiin kolmea vaihtoehtoista ratkaisua, joissa hankealue oli sijoitettu eri paikkoihin. Vä-

häisimmät (kohtalaisen kielteiset) meluvaikutukset arvioitiin olevan vaihtoehdossa 2, jo-
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ka oli kauimpana kansallispuistosta ja moottoritien vieressä, jolloin lähistön asuinkohtei-

den ei katsottu olevan moottoritien taustamelun vuoksi niin meluherkkiä kohteita. 

• Meluvaikutukset hankevaihtoehdossa 1B, Erittäin merkittävä kielteinen vaikutus: 

Melualueilla on jonkin verran nykyistä asutusta. Melutasot ylittävät ohjearvon 

laaja-alaisesti kansallispuiston alueella. Meluisimmat toiminnot ajoittuvat alku- 

ja keskivaiheeseen. 

• Meluvaikutukset hankevaihtoehdossa 2B, Kohtalainen kielteinen vaikutus: Han-

kealueen läheisyydessä melualueilla on paljon nykyistä asutusta, mutta meluhai-

tat vähenevät toimintojen siirtyessä itään päin. Meluisimmat toiminnot ajoittuvat 

alku- ja keskivaiheeseen. Paikoitellen liikennemelu on dominoiva melulähde. Ei 

meluvaikutuksia tai vähäisiä meluvaikutuksia kansallispuiston alueella. 

• Meluvaikutukset hankevaihtoehdossa 3B, Merkittävä kielteinen vaikutus: Hanke-

alueen läheisyydessä on paljon nykyistä asutusta, mutta meluhaitat vähenevät 

toimintojen siirtyessä länteen päin. Melutasot ylittävät ohjearvon laaja-alaisesti 

kansallispuiston alueella. Meluisimmat toiminnot ajoittuvat alku- ja keskivaihee-

seen. Keski- ja loppuvaiheessa ohjearvot voivat ylittyä vähäisesti paikallisesti 

kansallispuiston eteläosassa. Moottoritien läheisyydessä liikennemelu on domi-

noiva melulähde. 

Hanke 2 – valtatien parantaminen, yleissuunnitelma [5] 

Alla on esimerkkejä tiehankkeen meluvaikutuksista. Tien parantamisen myötä tielinjauk-

set, liikennemäärät ja nopeusrajoitukset muuttuvat sekä toteutetaan meluntorjuntaa: 

• Kohtalainen myönteinen vaikutus: Valtatien pohjoispuolella taajaman kohdalla 

tielinja siirtyy kauemmaksi asuinalueesta, jolloin nykytilanteen kohtalainen me-

luongelma poistuu. Myös toteutumattomalla asemakaava-alueella päästään me-

luntorjunnan avulla vähintään 55 dB päivämelutason tasalle. Melutilanne para-

nee nykytilanteeseen verrattuna 1–10 dB. 

• Vähäinen myönteinen vaikutus: Valtatien eteläpuolella kahden asuinkiinteistön 

kohdalla melutilanne paranee meluntorjunnan avulla 3–10 dB ja alueella pääs-

tään alle 55 dB melutasoon. 

• Suuri myönteinen vaikutus: Valtatien pohjoispuolella kohdalla tielinja siirtyy 

kauemmaksi asuinalueesta ja kaava-alueesta. Tielinjan siirtymisen myötä ja me-

luntorjunnan avulla päästään pääosin 55 dB alittavaan melutasoon ja vähintään 

60 dB päivämelutason tasalle. Alueen melutilanne paranee nykytilanteeseen ver-

rattuna 5–10 dB. 

• Suuri myönteinen vaikutus: rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien läheisyy-

dessä on nauhamaisesti useita yksittäisiä asuintaloja, joiden kohdalla valtatie 

siirtyy kauemmaksi asutuksesta. Tielinjan siirtymisen myötä ja meluntorjunnan 

avulla alueen melutilanne paranee tieliikenteen aiheuttaman melun osalta 5–

10 dB nykytilanteeseen verrattuna. Alueella on myös useita tie- ja raideliikenteen 

yhteismelulle altistuvia kohteita, joiden osalta kokonaismelutilanne joko ei para-

ne ollenkaan tai paranee vain 1–3 dB. 
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• Kohtalainen kielteinen vaikutus: Uusi tie muodostaa uuden melulähteen. Meluta-

sot kasvavat uuden tielinjauksen läheisyydessä 5–15 dB verrattuna nykytilanteen 

melutasoihin. Alueella päästään meluntorjunnan avulla kuitenkin vähintään 

55 dB päivämelutason tasalle. 

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

IMPERIA-hankkeessa on kehitetty ARVI-arviointityökalu ja arviointikriteerit ympäristö-

vaikutusten mukaan lukien meluvaikutusten arvioimiseksi. [2][3]. 

Meluvaikutuksia arvioidaan vaikutuskohteen herkkyyden ja melutilanteen muutoksen 

suuruuden perusteella. Vaikutuskohteen herkkyyteen vaikuttaa lainsäädännöllinen oh-

jaus, kohteen yhteiskunnallinen merkitys (häiriintyvien kohteiden määrä ja laatu) sekä 

kohteen alttius muutoksille (kyky sietää melutilanteen muutoksia). Melutilanteen muu-

toksen suuruus määritellään melutason voimakkuuden, vaikutusalueen laajuuden sekä 

ajallisten tekijöiden perusteella. 

Arviointikriteerien tavoitteena on läpinäkyvä ja kansantajuinen arviointimenettely. On 

huomioitava, että kriteeritaulukot ovat esimerkkejä ja suuntaa antavia. Kriteerejä ei voida 

myöskään soveltaa yksittäisen ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin meluvaikutuksista. 

On olennaista, että meluasiantuntijat soveltavat arviointikriteerejä hankekohtaisesti oman 

harkintansa mukaan ja kirjaavat kriteerit ja perustelut hankkeen raporttiin. 

 VIITTEET 

[1] Ympäristöhallinnon verkkosivut. Ympäristövaikutusten arviointi. Sivulla vierailtu 

6.7.2017. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/yva  

[2] Ikäheimo E., Vartia M. et. al. Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi – Esi-

merkkejä arviointikriteereistä. Saatavilla: 

https://www.jyu.fi/bioenv/osastot/luonnonvarat-ja-ymparisto/ymp/tutkimus-ja-

julkaisut/imperia-hanke  

[3] Marttunen M., Grönlund S. et al. Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa 

- IMPERIA-hankkeen yhteenveto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2015. Saa-

tavilla: http://hdl.handle.net/10138/159403  

[4] Östersundomin maa-aines-YVA, Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Helsingin 

kaupungin rakennusvirasto. 31.5.2016. 

[5] Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä–Mankala, Yleissuunnitelma. Uudenmaan 

ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Raportteja 56 | 2016. Laatinut Sito Oy. 

70



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 71 — #71

CNOSSOS-EU-LASKENTAMALLIN KANSALLINEN 

IMPLEMENTOINTI SEKÄ KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA UUDESTA 

LASKENTAMENETTELYSTÄ  

Jarno Kokkonen 
 
Sito Oy 
Tuulikuja 2 
02100 ESPOO  
Jarno.Kokkonen@sito.fi 
 
 

Tiivistelmä 

 Suomi otti vuonna 2017 ensimmäisenä Pohjoismaana käyttöön 
CNOSSOS-EU-laskentamallin. CNOSSOS-EU-laskentamallia käytetään 
ympäristömeludirektiivin mukaisissa meluselvityksissä. Laskentamalli 
poikkeaa merkittävästi nykyisistä pohjoismaisista laskentamalleista, ja 
mallia varten tuli määrittää kansalliset lähtöarvot. Lähtöarvojen lisäksi 

laadittiin kansallinen mallinnusohje, jossa määritettiin laskenta-
asetukset ja mallinnusperiaatteet.  

Artikkelissa käydään lyhyesti läpi CNOSSOS-EU-laskentamallin keskei-
set erot pohjoismaisiin laskentamalleihin (1996), sekä esitellään mää-

ritetyt lähtöarvot ja mallinnusperiaatteet 

1 JOHDANTO 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY, ympäristömeludirektiivi, 
tavoitteena on välttää, ehkäistä ja vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuk-
sia määrittämällä yhteisölle yhteinen toimintamalli. Lisäksi tavoitteena on, että ympäris-
tömelusta saadaan EU:n jäsenvaltioiden kesken vertailukelpoista tietoa. Näiden tavoittei-
den toteutumiseksi ympäristömeludirektiivissä on määritetty EU:n jäsenvaltioiden melu-
kartoituksissa yhteiset laskentasuureet, arviointimenetelmät ja perusteet [1].  
Vuonna 2009 Euroopan komissio ja jäsenmaat päättivät tavoitteiden saavuttamiseksi yh-
teisen yleiseurooppalaisen CNOSSOS-EU-laskentamallin (Common NOise aS-Sessment 
MethOdS) kehittämisestä tie-, raide-, ja lentoliikenteen sekä teollisuuden melukartoituk-
seen [2]. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä yleiseurooppalaisena yhteisenä 
laskentamallina käytetään JRC 2012 -raportin [2] pohjalta komission ja jäsenmaiden esit-
tämää laskentamallia. CNOSSOS-EU-laskentamallin (jäljempänä CNOSSOS-malli) le-
viämisosa perustuu ranskalaiseen NMPB 2008 -melulaskentamalliin, joka on yksinkertai-
sempi kuin harkinnassa ollut vaihtoehtoinen Harmonoise-melulaskentamalli. Myös melu-
lähdeosaa on yksinkertaistettu. Uudessa mallissa on melulähdettä kuvaavia osalähteitä 
tieliikenteen osalta yksi 0,05 m korkeudella ja raideliikenteen osalta kaksi 0,5 m ja 4 m 
korkeudella. 
CNOSSOS-mallin määrittely on direktiivissä [3] osittain tulkinnan varainen eikä sen 
käyttöönottoon liittyen ole tehty EU-komission puolelta ohjeistusta. Tämän johdosta tuli 
laatia ohjeistus sekä määrittää yleiset mallinnusperiaatteet, jotta laskennat ovat kansalli-
sella tasolla vertailukelpoiset. Lisäksi direktiivissä esitetyt lähtöarvot poikkeavat merkit-
tävästi Suomen olosuhteista, joten ne määritettiin osittain uudestaan olemassa olevan ai-
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neiston avulla. Työtä on ohjannut ja rahoittanut ympäristöministeriö sekä Liikenneviras-
to. Lisäksi työssä on ollut ohjaamassa VTT ja Uudenmaan ELY-keskus. 
Kansallisen implementoinnin yhteydessä ei tutkittu, miten CNOSSOS-mallin leviämisosa 
vastaa todellisuutta tai käytössä olevia pohjoismaisia malleja. Vuoden 2017 EU-
meluselvityskierroksella melumallinnukset tehtiin sekä CNOSSOS-mallilla että vanhoilla 
pohjoismaisilla laskentamalleilla, jolloin saatiin aiempiin selvityskierroksiin vertailukel-
poiset tulokset, sekä aineistoa jolla voidaan tutkia laskentamallien eroavaisuuksia käy-
tännössä. 

2 CNOSSOS-MALLIN LÄHTÖARVOT 

CNOSSOS-malli on määritetty ympäristömeludirektiiviin liitteessä 2 [3]. Mallia on tar-
kasteltu JRC referenssiraportissa [2] sekä ”EU:n CNOSSOS-melumallin käyttöönotto 
Suomessa” selvityksessä [4]. 

Tieliikennemelun melupäästötiedot 

Verrattuna pohjoismaiseen malliin [5] lähtötietoja tarvitaan enemmän ja yksityiskohtai-
semmin. Tärkeimmät tarvittavat uudet lähtötiedot ovat ajoneuvojakauma (luokat 1-4), 
nastarengas-, lämpötilakorjaus sekä kertoimet A ja B moottorimelulle ja vierintämelulle 
sekä päällysteelle.  

Vierintämelun äänitehotaso LWR,i,m määritellään seuraavasti: 

Kaava 1 Vierintämelun äänitehotaso [3]. 

      

     (1) 

jossa ΔLWR,i,m on vierintämeluun tehtävien korjausten summa: 

Kaava 2 Vierintämeluun tehtävien korjausten summa [3]. 

∆LW R,i,m  = ∆LW R,road,i,m  + ∆Lstuddedtyres,i,m + ∆LW R,acc,i,m  + ∆LW,temp,  (2) 

AR,i,m ja BR,i,m kertoimet annetaan oktaavikaistoittain (125–4000 Hz) kullekin ajoneuvo-
luokalle referenssinopeudella vref = 70 km/h. ΔLWR;road;i;m  on päällystekorjaus päällysteel-
le, jonka ominaisuudet poikkeavat referenssipäällysteestä (SMA8). [2, Eq.2.2.19]: 

,     (3) 

Moottoriperäiseen meluun (jatkossa moottorimelu) sisältyy moottorin meluemission li-
säksi pakoputken, ilman oton, vaihteiston ja voimansiirron meluemissiot.  Moottorimelun 
äänitehotaso määritetään oktaavikaistoittain kullekin ajoneuvoryhmälle kaavan (4) mu-
kaisesti [2, Eq.2.2.11]: 

    (4) 
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Korjauskertoimella ∆LW P,i,m huomioidaan kiihdytyksen sekä ylä- ja alamäen vaikutus. 

Kuvassa 1 on esitetty nopeuden funktiona direktiivin mukaisilla lähtöarvoilla laskettu 
kevyen ajoneuvon ääniteho (CNOSSOS cat1 ref) sekä nykyisen pohjoismaisen laskenta-
mallin (RTN96) että tuoreemman Nord2000- laskentamallin mukainen ääniteho. Kevyillä 
ajoneuvoilla vierintämelu on kokonaisäänitehon kannalta määräävä lähes koko nopeus-
alueella ja raskailla ajoneuvoilla puolestaan moottorimelu.  
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Kuva 1 Kevyen ajoneuvon ääniteho nopeuden funktiona 

 

 

Kuva 2 Raskaiden ajoneuvojen (cat 2 ja cat3) äänitehot. Pohjoismaisessa mallissa (RTN96) vain 
yksi raskas ajoneuvoluokka  

Kuvasta 2 ja taulukosta 1 voidaan havaita, että CNOSSOS-mallissa on vierintämelun li-
säksi moottorimelussa merkittävästi pienemmät lähtöarvot. Taajuus- ja nopeusriippuvai-
sia vierintä- ja moottorimelu korjauksia ei voi sisällyttää päällystekorjaukseen, joten niil-
le tuli määrittää Suomen olosuhteita paremmin vastaavat arvot. Nord2000 mallin lähtöar-
vot [6] ovat nykyistä käytössä olevaa laskentamallia tuoreemmat ja lähes sellaisenaan 
käyttökelpoiset, ainoastaan tarvittiin terssikaistaisten arvojen muunto oktaavikaistoille. 
Ruotsissa on tehty myös tuoreempia mittauksia [7], mutta A-painotetut arvot ovat lähes 
samat aiempien mittauksien kanssa, eikä niiden hyödyntäminen varsinkaan ilman kansal-
lisia vertailumittauksia ollut mielekästä. 
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Taulukko 1 Raskaan ajoneuvon (cat2) moottorimelun erotus mallien välillä (Nord2000-
CNOSSOS) 

  Nopeus, km/h  
Taajuus, Hz 40 50 60 70 80 90 

63 3.6 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 

125 6.5 5.7 5 4.2 3.6 3

250 6.6 6.4 6.2 6 5.9 5.7 

500 3.5 4 4.5 4.8 5.1 5.4 

1000 0.8 2.1 3.3 4.2 4.9 5.6 

2000 0.8 1.9 2.9 3.7 4.5 5.2 

4000 1.7 2.5 3.3 3.9 4.5 5.1 

8000 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 

∆LWA 1.7 2.3 2.9 3.5 4 4.6 

Raideliikennemelun melupäästötiedot 

CNOSSOS-mallin junan äänitehon laskennassa kiskon karheus on pakollinen lähtötieto, 
eikä Suomen rataverkosta ole kyseistä tietoa saatavilla. Vaikka kyseinen tieto olisi ollut 
saatavilla, niin laskentatulokset olisivat voineet merkittävästi poiketa todellisesta mitatus-
ta melupäästöstä. Direktiivissä eikä siihen liittyvissä taustaselvityksissä ei ole annettu 
työkaluja tai keinoja, joilla mallinnettua äänitehoa voisi korjata, mikäli se merkittävästi 
poikkeaa todellisesta mitatusta arvosta. Ruotsalaistutkimuksen mukaan ero mallinnuksen 
ja mittauksen välillä voi olla jopa 10 dB [8]. Vuoden 2017 selvityskierroksella Suomessa 
päädyttiin laskemaan raideliikenteen ääniteho nykyisin käytössä olevalla pohjoismaisella 
raideliikennemelun laskentamallilla ja melun leviäminen CNOSSOS-mallilla. 
CNOSSOS-mallissa raidemelulähteeseen liittyy vaaka- ja pystysuuntaavuustieto, joten 
sen vaikutus tuli kompensoida, jotta mallinnettu tulos vastaa aiemmin mitattuja arvoja. 
CNOSSOS-mallissa vaakasuuntaavuuden oletetaan olevan muodoltaan dipoli ja määrite-
tään kaavan (5) mukaisesti: 

L
W ,dir ,hor ,i

10 lg 0.010.99 sin2 
 ,   (5) 

Pystysuuntaavuus määritetään kaavalla: 

L
W ,dir ,ver ,i

 40
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 2

3
 sin 2    sin









 lg

f
c,i
600

200
























,   (6) 

Kuvassa 3 on havainnollistettu suuntaavuusvektoria. 
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Kuva 3 Suuntaavuusvektori 

Suomen nykyiset junakalustokohtaiset A ja B päästökertoimet perustuvat 7,5 - 26 m etäi-
syydellä ja 1,2 – 2,0 m korkeudella tehtyihin mittauksiin. Suuntaavuuskorjauksen suuruus 
mittauspisteestä riippuen on 1,8 - 2,2 dB, joten korjaustermiksi asetettiin +2 dB. 

Pohjoismaisella raideliikennemelumallilla laskettu ääniteho sijoitetaan 0,5 m korkeudelle, 
kun CNOSSOS-mallissa melulähteet on sijoitettu 0,5 ja 4 m korkeudelle kiskon pinnasta. 
4 m korkeudella on ainoastaan osa veturin melusta sekä aerodynaaminen melu. Tehtyjen 
koelaskentojen perusteella melunleviämislaskennassa tulee korkeintaan pieni paikallinen 
0,5 dB ero, kun käytetään yhtä 0,5 m korkeutta.  

Sääkorjaus 

CNOSSOS-mallia varten tuli määrittää äänenleviämisen kannalta suotuisien sääolosuh-
teiden osuus (pf -arvot) 20 asteen välein päivä- (7-19), ilta- (19-22) ja yöajalle (22-7). 
Suotuisilla sääoloilla tarkoitetaan tilanteita, joissa on myötätuuli ja/tai lämpötilainversio. 

Suotuisien sääolosuhteiden laskennassa käytettiin ilmatieteenlaitoksen säähavaintoaineis-
toa. Aineistossa oli lämpötila, tuulen suunta, keskituulen nopeus sekä kokonaispilvisyys-
tieto tunnin välein viimeisen 10 vuoden ajalta. Auringon kulma määritettiin ajankohdan 
sekä sääaseman koordinaatin perusteella.  

Muokatun sääaineistoanalysoinnissa hyödynnettiin Nord2000 mallin sääkorjausta varten 
tehtyä Matlab-koodia. Nord2000 mallissa on useampia sääluokkia, jotka yhdistettiin kah-
deksi, eli neutraaliin/epäsuotuisaan sekä suotuisaan olosuhteeseen. Säätiedot muodostet-
tiin kaikkiaan 26 eri paikkakunnalle EU-meluselvitysvelvollisille alueille ympäri Suo-
mea.  
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Kuva 4 Selvityskohteiden ja Ilmatieteenlaitoksen sääasemien sijainti 

3 MELULASKENNAT 

Laskenta-asetukset ja mallinnusperiaatteet 

Uusi CNOSSOS-malli poikkeaa merkittävästi tutuista pohjoismaisista malleista, joten 
jotta laskentatulokset olisivat eri konsulttien välillä yhtenevät ja vertailukelpoiset, laadit-
tiin ympäristöministeriön ja Liikenneviraston toimeksiannosta mallinnusohje [7]. Mallin-
nusohjeessa on annettu yksityiskohtaiset ohjeistukset laskenta-asetuksiin ja mallinnuspe-
riaatteisiin, kuten maavaimennuksen huomioisen ja laskentasäteeseen. Tieliikenteen osal-
ta melumallinnus vaatii aiempaa suurempaa tarkkuuttaa, sillä esim. melulähde 5 cm kor-
keudella Pohjoismaisen laskentamallin 50 cm sijaan (ei saa sukeltaa maanpintamallin si-
sään) ja ajoradat tulee mallintaa oikeaan ajosuuntaan, jotta mäkikorjaus tulee huomioitua 
oikein. 
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Merkittävin melulle altistujien määrään vaikuttava tekijä on melulle altistuneen määri-
telmä. Aiemmin rakennuksen kaikki asukkaat tilastoitiin julkisivuun kohdistuva suurim-
man melutason mukaiselle vyöhykkeelle. Uudella tavalla laskettaessa useamman asunnon 
rakennuksessa altistujat jaetaan tasaisesti seinustoille ja lisäksi ainoastaan käyttötarkoi-
tukseltaan asuinrakennukset huomioidaan.  

Tie- ja raideliikenteen melulaskennat 

Liikenneviraston ja pääkaupunkiseudun melulaskennat tehtiin sekä pohjoismaisilla las-
kentamalleilla että CNOSSOS-mallilla, ja asukaslaskennat vanhalla ja uudella menetel-
mällä. Aineiston avulla on mahdollista verrata mallinnustuloksia aiempiin vuosiin, sekä 
tutkia melulaskentamallien eroja. 

Yleisesti ei voida sanoa, että CNOSSOS-mallilla lasketut melutasot olisivat yhteispoh-
joismaisella mallilla laskettuja suuremmat tai pienemmät, vaan muutoksen suuruus ja 
suunta riippuvat paikallisista olosuhteista sekä vuorokaudenajasta. Paikallisesti saadaan 
suuriakin eroja, mikä näkyy erityisesti meluvyöhykkeissä, mutta muutosta tapahtuu mo-
lempiin suuntiin. Taulukosta 3 voidaan nähdä, että tyypillisesti maanteiden varsilla me-
lulle altistujia on pohjoismaista mallia enemmän. 

Sääkorjauksen suuruus riippuu etäisyydestä sekä siitä onko laskentapiste esteen takana. 
Melulähteen lähietäisyydellä sääkorjauksen suuruus on 0 dB. Kauempana melulähteestä 
sääkorjauksen vaikutus vaihtelee –2…–4 dB välillä (verrattuna tilanteeseen, jossa on 100 
% ajasta suotuisat sääolosuhteet). Sääkorjaus osittain kompensoi erilaisista korjauster-
meistä (lämpötila, nastakorjaus…) johtuvaa suurempaa meluemissiota.  

Yöaikaiset yleisesti suuremmat melutasot johtuvat siitä, että CNOSSOS-mallissa käytetyt 
sääolosuhteet ovat melun leviämisen kannalta suotuisammat kuin päiväaikaan. Tämä 
johdosta myös päivä-ilta-yömelutason mukaisella tunnusluvulla lasketut altistujamäärät 
ovat merkittävästi suuremmat kuin viime kierroksella, johtuen yöajan +10 dB painotuk-
sesta.  

CNOSSOS-mallilla lasketut melutasot ovat tyypillisesti paikallisesti suuremmat esimer-
kiksi kovilla pinnoilla (vesialueet ja laajat asfaltoidut alueet), mäkien päällä/takana, sekä 
maanteillä, liikennevalo-ohjattujen risteysten ja kiertoliittymien kohdalla erityisesti tii-
viissä kaupunkirakenteessa. Myös pienet rakennukset suojaavat vähemmän, ja esimerkik-
si pientalovaltaisilla asuinalueilla melutasot ovat CNOSSOS-mallilla suuremmat. Ero 
näkyy selkeämmin siirryttäessä kauemmas melulähteestä. CNOSSOS-mallilla lasketut 
melutasot ovat pohjoismaista mallia pienemmät niillä katujen varsilla, joilla on alle 40 
km/h nopeusrajoitus ja/tai raskas liikenne koostuu hiljaisemmista luokan 2 raskaista-
ajoneuvoista. Espoossa oli mukana paljon 30 km/h nopeusrajoituksen katuja ja se näkyy 
myös taulukon 2 tuloksissa. 
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Taulukko 2 Tie- ja katuliikenteen päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB melu-
vyöhykkeiden asukasmäärät 

 

Taulukko 3 Direktiivin tarkoittamien maanteiden päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 
55 dB meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

 

Taulukko 4 Direktiivin tarkoittamien maanteiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB melu-
vyöhykkeiden asukasmäärät 

 

CNOSSOS-EU-raidemelumallilla lasketut päiväajan melutasot ovat tyypillisesti keski-
määrin pienemmät kuin pohjoismaisella laskentamallilla lasketut. Tämä selittyy kahdella 
tekijällä: erilaisella estevaimennuksella ja erilaisella melulähteen suuntaavuudella sekä 
sääkorjauksella. Alueilla joilla ei ole meluntorjuntaa ja kaupunkirakenne on pientaloval-
tainen (esim. Espoo) keskimääräiset melualtistustasot ovat CNOSSOS-mallilla myös päi-
väaikaan suuremmat. 

Tarkasteltaessa Liikenneviraston koko selvitysaluetta päiväaikaan altistujia on 20 % vä-
hemmän kuin pohjoismaisella mallilla. Yöaikaan altistujia on 33 % enemmän.  

CNOSSOS-EU-raidemelumallissa on huomattavasti suurempi estevaimennus kuin poh-
joismaisessa raidemelumallissa. CNOSSOS-mallissa esteen tehokkuuteen vaikuttaa myös 
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sääolosuhteet (lämpötila- ja tuuligradientti). Melun leviämisen kannalta suotuisissa olo-
suhteissa (esim. yöaikaan) meluesteen tehokkuus on heikompi. 

Toinen selittävä tekijä on melulähteen suuntaavuus. CNOSSOS-EU-
raideliikennemelumallissa melu leviää vähemmän yläviistoon ja melulähteen etu- ja ta-
kapuolelle. Pohjoismaisessa mallissa ei ole lainkaan huomioitu suuntaavuutta, eli junan 
rungon varjostusta. 

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty altistujamäärät päivällä ja yöllä CNOSSOS- mallilla ja yh-
teispohjoismaisella mallilla (NPM). CNOSSOS-mallilla asukkaat on laskettu kahdella 
tavalla; vanhalla laskentatavalla, jossa asukkaat kategorisoidaan rakennuksen suurimman 
melutason perusteella, sekä uudella tavalla, jossa asukkaat jaetaan julkisivuille. 

Taulukko 5 Altistujamäärät eri laskentamalleilla päivällä. 

 

Taulukko 6 Altistujamäärät eri laskentamalleilla yöllä. 

 

4  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ympäristömeludirektiivin liite 2 [3], eli CNOSSOS-EU-laskentamalli, on lähtöarvojen 
osalta mahdollista virittää vastaamaan Suomen kansallisia olosuhteita. Uudemmat ja tar-
kemmat tiemelumallin lähtöarvot parantavat melumallinnuksen tarkkuutta. Yhdessä sää-
korjauksen kanssa kokonaisaltistuja määrät ovat yllättävän lähellä vanhaa pohjoismais-
tamallia. Raideliikennemelumallin suhteen on vielä paljon tehtävää ja selvitettävää, mikä-
li myös ääniteho halutaan määrittää CNOSSOS-mallin mukaisesti.  

Direktiivin yksi tavoite, eli tuottaa EU:n tasolla vertailukelpoista aineistoa melulle altistu-
jista, tuskin tulee toteutumaan. Kukin jäsenvaltio tekee itse oman kansallisen implemen-
toinnin ja ohjeistuksen, jolloin käytännöt ja tulokset todennäköisesti vaihtelevat merkittä-
västi. 
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Suurin melulle altistujamäärään vaikuttava tekijä on melulle altistujan määritelmä. Uu-
della laskentatavalla (asukkaat jaettu tasaisesti julkisivulle) melulle altistuvia on katume-
lualueella alle puolet, maantiemelualueella noin puolet ja raideliikennemelualueella hiu-
kan yli puolet verrattuna vanhaan laskentatapaan (kaikki asukkaat rakennuksen suurim-
malla meluvyöhykearvolla). Uusi laskentatapa antaa huomattavasti todellisemman kuvan 
altistujamääristä. 

Mikäli CNOSSOS-malli otetaan käyttöön kansalliseksi uudeksi laskentamalliksi tai ny-
kyisen pohjoismaisen laskentamallin rinnalle, niin tulee selvittää miten äänenleviämisosa 
vastaa todellisuutta. Erityisesti pientaloalueiden sekä raideliikenteen meluesteiden osalta 
meluleviäminen poikkeaa merkittävästi pohjoismaisesta laskentamallista. 
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Tiivistelmä 

 Anojanssi -projektin yhtenä osatavoitteena on selvittää, miten häiritse-

vänä tieliikennemelu koetaan eri äänitasoilla eri tietyyppien varrella kerros- 

ja pientaloissa. Toisena tavoitteena on määrittää, miten erilaiset ei-akustiset 

taustatekijät selittävät melun häiritsevyyttä. Tuloksia tullaan myöhemmin 

vertaamaan muiden ympäristömelulajien, kuten tuulivoimalamelun ja poltto-

voimalamelun annosvastesuhteisiin. Tutkimus toteutetaan elinympäristöissä 

tapahtuvien kyselytutkimusten muodossa. Tieliikennemelun annosvastesuhde 

määritetään kyselytulosten ja melumallinnuksen avulla. Kyselytutkimus to-

teutetaan alkukesällä 2017. Julkiset tulokset tieliikennemelun annosvastesuh-

teesta, sekä sen vertailu muiden ympäristömelulajien annosvastesuhteisiin 

valmistuvat vuoden 2019 aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää vertailtaessa 

eri ympäristömelulajien annosvastesuhteita, meluntorjuntaa koskevassa vies-

tinnässä sekä lainsäädännön kehittämisessä. 

 

1 JOHDANTO 

Melu on yksi vakavimmista ympäristösaasteista. Ympäristöministeriön mukaiset ympä-

ristömelun ohjearvot ovat asuinalueella päiväsaikaan 55 dB (LAeq,7-22) ja yöaikaan 50 dB 

(LAeq,22-07, uusissa alueissa 45 dB LAeq,22-07) [1]. Yhä useammin melun aiheuttama haitta ei 

johdu melun voimakkuudesta vaan melun häiritsevyydestä. Melun subjektiivinen häirit-

sevyys on WHO:n mukaan yksinkertaisin ja herkin meluhaittojen indikaattori. Häiritsevä 

melu vaikeuttaa käynnissä olevaa aktiviteettia, kuten työ, virkistäytyminen tai uni. Ääni-

tason vaikutusta melun häiritsevyyteen voidaan kuvata annos-vastesuhteella (do-

se─response relationship).  

 

Tieliikenne on ylivoimaisesti suurin ympäristömelulähde [2]. Asuinympäristössä tielii-

kennemelua ei välttämättä koeta yhtä häiritsevänä kuin esimerkiksi samalla äänitasolla 

esiintyvä lentomelu [3]. Eri ympäristömelulajeja koskevia tutkimuksia, joissa on käytetty 

samoja tutkimusmenetelmiä, on kuitenkin erittäin vähän. Anojanssi -projektin yksi tar-

koitus on selvittää samoja menetelmiä käyttäen, miten häiritseväksi eri ympäristömelula-

jit koetaan. 
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Kuva 1. EU:n yleinen arvio tieliikennemelun häiritsevyyden annos-vastesuhteista [4]. 

%A = melusta häiriintyneet (annoyed) ja %HA = melusta erittäin häiriintyneet (highly 

annoyed) 

 

 

Tieliikennemelun annosvastesuhdetta voidaan arvioida yleisellä tasolla kuvan 1 mukai-

sesti [4]. Tieliikennemelun taajuusjakauma on erilainen eri tietyypeillä (kaupunkitie vs. 

moottoritie). Lisäksi liikennevalojen aiheuttama äänitason vaihtelu on erilaista eri tietyy-

peillä. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa melun koettuun häiritsevyyteen.  

 

Tanskassa tehdyssä kyselytutkimuksessa havaittiin tietyypillä olevan suuri vaikutus tie-

liikennemelun häiritsevyyteen [5]. Moottoritien läheisyydessä olevien asukkaiden kes-

kuudessa tieliikennemelu koettiin keskimäärin huomattavasti häiritsevämpänä kuin kau-

punkiasukkaiden keskuudessa. Tanskalaisen tutkimuksen annosvastesuhteiden mukaan 

kaupunkitien liikennemelun tulisi olla yli 10 dB Lden moottoritien liikennemelua suurem-

pi, jotta kummassakin tilanteessa 20 % väestöstä kokisi tieliikennemelun erittäin häiritse-

vänä. Tietyypin lisäksi myös talotyypillä ilmeni vaikutusta melun häiritsevyyteen siten, 

että tieliikennemelu koettiin huomattavasti häiritsevämpänä omakotitaloasukkaiden, kuin 

kerrostaloasukkaiden keskuudessa. Talotyyppi saattaa vaikuttaa pihamaan käyttöastee-

seen (oma vs. taloyhtiön piha) sekä melutasoon sisätiloissa (huoneet hiljaisella vs. melui-

salla puolella rakennusta). Valitettavasti Tanskassa tehdyn tutkimuksen aineisto ei ollut 

tasaisesti jakautunut, vaan moottoritien varrella olevista asunnoista 91 % oli omakotitalo-

ja kun taas kaupunkiasunnoista 81 % oli kerrostaloasuntoja. Anojanssi -projektissa pyri-

tään jatkamaan tanskalaista tutkimusta tie-ja talotyypeillä tasaisemmin jakautuneella ai-

neistolla melualueella 45 - 70 dB LAeq.  

 

Akustisten tekijöiden lisäksi myös ei-akustiset tekijät saattavat vaikuttaa melun kokemi-

seen [6]. Ei-akustisia tekijöitä ovat mm. asenteet äänilähdettä kohtaan, mahdollinen ääni-

lähteestä koituva hyöty (esimerkiksi taloudellinen hyöty tai hyvät kulkuyhteydet), henki-

lön yksilölliset piirteet (esimerkiksi meluherkkyys), sekä henkilön odotukset asuinympä-

ristöä kohtaan.  

 

Anojanssi -projektin yhtenä osatavoitteena on selvittää, miten häiritsevänä tieliikenneme-

lu koetaan eri äänitasoilla eri tietyyppien varrella kerros- ja pientaloissa. Toisena tavoit-

teena on määrittää, miten erilaiset ei-akustiset taustatekijät selittävät melun häiritsevyyttä. 

Tuloksia tullaan myöhemmin vertaamaan muiden ympäristömelulajien, kuten tuulivoi-

malamelun ja polttovoimalamelun annosvastesuhteisiin. 
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2 MENETELMÄT 

2.1 Kyselytutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan elinympäristöissä tapahtuvien kyselytutkimusten muodossa. Tutki-

mukseen kutsutaan 18 asuinalueelta yhteensä noin 3100 taloutta, jotka yhdessä muodos-

tavat aineistokokonaisuuden sisältäen eri talo- ja tietyyppejä sekä tieliikennemelu-

vyöhykkeitä (LAeq) 45 dB ja 70 dB väliltä (Taulukko 1). Asuinalueet sijaitsevat Lounais- 

ja Etelä-Suomessa. Asuinalueita ei valita lentokenttien, junaradan, teollisuusalueiden tai 

rakennustyömaiden välittömästä läheisyydestä. Alueista 4 sijaitsee kaupunkitien varrella, 

8 keskinopean tien varrella ja 6 moottoritien varrella. Taloudet valitaan siten, että aineisto 

on lähtevien kyselyjen suhteen mahdollisimman tasaisesti jakautunut edellä mainittujen 

kolmen muuttujan suhteen. Valinta tehdään alueiden virallisten meluselvitysten pohjalta 

hyödyntäen selainpohjaisia karttoja ja satelliittikuvia. Keskinopean tien ja moottoritien 

meluselvitykset saadaan liikennevirastolta ja kaupunkiteiden meluselvitykset saadaan 

kaupungilta, jossa kyseinen asuinalue sijaitsee. Talouksia, joissa on turvakieltohenkilöitä 

tai markkinointikiellon tehneitä henkilöitä, ei oteta mukaan tutkimukseen.   

Tieliikennemelun häiritsevyyttä tiedustellaan kyselyssä sekä sisä- että ulkotiloissa. Häi-

ritsevyyden lisäksi kyselyllä selvitetään erinäisiä taustatietoja, kuten vastaajan ikä, suku-

puoli, meluherkkyys, kuulokyky, asunnon talotyyppi, asuinympäristöön liittyviä tekijöitä, 

asunnon huoneiden sijaintia rakennuksessa (rakennuksen hiljaisella vai meluisalla puolel-

la tieliikennemeluun nähden), koettuja melun terveysvaikutuksia sekä vastaajan suhtau-

tumista asuinympäristöönsä.  

Saatekirje, 4 sivuinen kyselylomake sekä vastauslähetyskuori lähetetään postitse yhdelle 

taloudessa asuvalle aikuiselle. Kyselyn vastaanottaja satunnaistetaan iän ja sukupuolen 

suhteen. Kyselyyn voi vastata joko postissa lähetetyllä paperisella kyselylomakkeella tai 

kirjautumalla nettikyselyyn saatekirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastaaminen 

tapahtuu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös talouden muut täysi-ikäiset asukkaat 

voivat halutessaan vastata kyselyyn verkossa.  

 

Taulukko 1. Tutkimukseen mukaan otettavien talouksien talotyypit, melulähteenä olevien 

teiden tietyypit, teiden nopeusrajoitukset v, sekä meluvyöhykkeet. n edustaa solun tavoit-

teellista vastaajamäärää, joka on 50. Taloudet valitaan siten, että kertyvä aineisto (Σn) 

on lähtevien kyselyjen suhteen mahdollisimman tasaisesti jakautunut talo- ja tietyypin 

sekä meluvyöhykkeiden suhteen. Jokainen solu sisältää talouksia useasta eri asuinaluees-

ta. 

Talotyyppi Tietyyppi v [km/h] >45 dB >50 dB >55 dB >60 dB >65 dB 

Pientalo Keskinopea tie 60 - 80 n n n n n 

Pientalo Kaupunkitie ≤ 50 n n n n n 

Kerrostalo Kaupunkitie ≤ 50 n n n n n 

Pientalo Moottoritie ≥ 100 n n n n n 

Kerrostalo Moottoritie ≥ 100 n n n n n 
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2.2 Tieliikennemelun mallinnus 

Tieliikennemelu jokaisessa 18 asuinalueessa mallinnetaan Turun AMK:ssa CadnaA me-

lumallinnusohjelmalla hyödyntäen Maanmittauslaitokselta saatavia kartta- ja korkeustie-

tokantoja. Melumallinnuksessa käytetään yhteispohjoismaista tieliikennemelun lasken-

tamallia [7]. Maastomalli muodostetaan Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausai-

neiston perusteella. Kunkin alueen kokonaisliikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet 

halutuilla katuosuuksilla tilataan liikennevirastolta tai asuinalueen kaupungilta. Mallin-

nuksesta saadut rakennusten julkisivujen korkeimmat meluarvot (LAeq,7-22) liitetään kyse-

lyvastauksiin.  

 

2.3 Aikataulu 

Kyselytutkimus toteutetaan alkukesällä 2017 ja mallinnukset tämän jälkeen. Julkiset tu-

lokset tieliikennemelun annosvastesuhteesta, sekä sen vertailu muiden ympäristömelula-

jien annosvastesuhteisiin valmistuvat vuoden 2019 aikana. 

 

3 TULOSTEN HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMAT 

Tutkimus on osa ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut -projektia, jossa tutki-

taan vastaavasti myös muiden ympäristömelulajien, kuten tuulivoimalamelun ja poltto-

voimalamelun annosvastesuhteita asuinympäristössä. Samojen tutkimusmenetelmien 

käyttö eri melulajien välillä mahdollistaa annosvastesuhteiden vertailun niin että vertailu-

kelpoisuus eri melulajien välillä on mahdollisimman hyvä. Tietoa tarvitaan ymmärtä-

mään syitä siihen, miksi häiritsevyys riippuu alueesta ja melulajista, vaikka melun äänita-

sot olisivat samoja. Tietoa hyödynnetään meluntorjuntaa koskevassa viestinnässä, jonka 

tavoitteena on tieteelliseen näyttöön perustuen lisätä ympäristöön kohdistuvien muutos-

ten, kuten melussa tapahtuvien muutosten, hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Lisäksi pro-

jektia rahoittaa 2 ministeriötä, jotka hyödyntävät tuloksia lainsäädännön kehittämisessä. 
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Tiivistelmä 

Rakentamista koskevat määräykset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä siten, että uudet 

vaatimukset annetaan asetuksina. Asetukset kootaan Suomen rakentamismääräysko-

koelmaan, joka sisältää myös yhtenäisen soveltamisen tueksi annetut ohjeet. Nykyiset 

rakennuksen ääneneristykseen ja meluntorjuntaan liittyvät määräykset, sekä ohjeet ovat 

muuttuneen lainsäädännön vuoksi osin vanhentuneet ja niiden soveltamiseen rakentami-

sessa on liittynyt tulkintavaikeuksia. Ne on ehdotettu korvattavaksi asetuksella raken-

nuksen ääniympäristöstä, jossa säädettäisiin ääneneristyksestä, melun- ja tärinäntorjun-

nasta, sekä ääniolosuhteista. 

1 JOHDANTO 

Rakentamista koskevat määräykset uudistetaan vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyt-

tö- ja rakennuslain (MRL) muutoksen 958/2012 mukaisesti viiden vuoden siirtymäaika-

na [1]. Uudet vaatimukset annetaan asetuksina ja ne, sekä niihin liittyvät ohjeet kootaan 

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Määräyskokoelman rakenne noudattaa MRL:n 

olennaisten teknisten vaatimusten mukaista järjestystä. Uudistuksen tavoitteena on sään-

telyn selkeys, sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. 

Keskeisimmät vaatimukset rakennusten ääneneristävyydelle ja meluntorjunnalle on an-

nettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1 vuodelta 1998 [2]. Määräykset ja 

ohjeet on annettu ennen MRL:n muutosta, eivätkä ne ole lain kanssa yhteensopivia. Ää-

niympäristöä koskevia säädösuudistuksia on tapahtunut vuoden 1998 jälkeen myös ym-

päristönsuojelulaissa (527/2014), asumisterveysasetuksessa (545/2015) [3] ja rakennus-

tuoteasetuksessa (N:o 305/2011) [4]. Säädöksiin sisältyy melun terveysvaikutusten lisäk-

si viihtyisyyskäsite, joka huomioi ihmisen kokemuksen ääniympäristöstä. 

Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista säädetään melun ohjearvoista ulko-

na ja sisällä [5]. Rakennuksen ääniympäristöä koskeva asetus (jäljempänä ääniympäristö-

asetus) ei kumoaisi päätöstä.  

Alueidenkäytön suunnittelussa rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksestä ja ulkomelu-

tasoista annetaan melualueilla kaavamääräyksiä. Annettuja kaavamääräyksiä sovellettai-

siin melualueilla ääniympäristöasetuksen asemasta.  

Ääniympäristöasetuksella säädettäisiin rakennuksen ilma- ja askelääneneristystä, äänita-

soa, jälkikaiunta-aikaa ja puheenerotettavuutta koskevat enimmäis- tai vähimmäisluku-

arvot, jotta rakennus täyttäisi meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita koskevan olennaisen tek-
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nisen vaatimuksen. Lisäksi säädettäisiin rakennusten virkistykseen käytettävien piha- ja 

oleskelualueiden sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden meluntorjunnasta ja ääni-

olosuhteista. 

Ääniympäristöä koskevien vaatimusten katsottaisiin lähtökohtaisesti täyttyvän, kun ra-

kennus suunnitellaan ja rakennetaan ääniympäristöasetuksessa säädetyllä tavalla. Raken-

nushanke voitaisiin toissijaisesti toteuttaa myös noudattamatta asetuksessa säädettyjä 

lukuarvoja, mutta tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi osoittaa rakennusvalvon-

taviranomaiselle, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus joka tapauksessa johtaa olen-

naisen teknisen vaatimuksen täyttymiseen rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen. 

Asetusta sovellettaisiin rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa 

uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa. Asetus 

koskisi rakennuksia, joissa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita taikka opetus-, ko-

kous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- tai toimistotiloja. Asetus tulisi voimaan 1 

päivänä tammikuuta 2018. 

2 SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN 

Epätyydyttävä ääniympäristö vaikuttaa haitallisesti ihmisen hyvinvointiin, asumisen laa-

tuun ja asuinympäristön arvoon tai arvostukseen. Terveyshaitat ilmenevät useimmiten 

unihäiriöinä sekä sydämen ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöinä. Epätarkoituksen-

mukaisessa ääniympäristössä keskittyminen, oppiminen tai lepo vaikeutuu, tietosuoja ja 

mahdollisuus käydä luottamuksellisia keskusteluja vaarantuvat tai työteho, -turvallisuus 

ja -viihtyisyys heikkenevät.  

Rakennus, sekä sen oleskelu- ja piha-alueet on suunniteltava ja rakennettava käyttötarkoi-

tuksen edellyttämällä tavalla siten, että melu, tärinä tai ääniolosuhteet, jolle rakennukses-

sa tai sen tai naapurin piha- ja oleskelualueilla oleskelevat altistuvat, eivät aiheuta vaaraa 

henkilöiden terveydelle, hyvinvoinnille ja viihtyisyydelle. Ääniympäristöä ei voida pitää 

hyväksyttävänä, jos uni tai lepo häiriintyy tai jos keskittymistä tai luottamuksellisuutta tai 

kommunikointia vaativa toiminta ei ole käytännössä mahdollista.  

Tilan ääniympäristöön vaikuttavat rakennuksen huonetilojen välinen ilma- ja askelää-

neneristys, ulkovaipan ilmaääneneristys, taloteknisten laitteiden ja hissien tuottaman ää-

nen voimakkuus, ääniolosuhteet, sekä tärinä ja runkoääni.  

2.1 Ääneneristys 

Asuinrakennuksen huoneistojen sekä majoitus- tai potilashuoneiden välille ja uloskäytä-

västä asuin-, majoitus- ja potilashuoneeseen säädettäisiin pienin sallittu äänitasoeroluku 

ja suurin sallittu askeläänitasoluku. 

Taulukko 1. Ilma- ja askelääneneristys 

 

Huonetila 
Pienin sallittu äänitasoero-

luku DnT,w (dB) 
Suurin sallittu askeläänitasoluku 

L’nT,w + CI, 50-2500 (dB) 

Asuntojen, majoitus- tai poti-
lashuoneiden välillä 

55 53 
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Uloskäytävästä asuin-, majoitus- 
tai potilashuoneeseen 

39 63 

 

Asuntojen, majoitus- ja potilashuoneiden sisämelutason ohjearvosta säädetään valtioneu-

voston päätöksessä [5]. MRL:n 117 f § edellyttää, että rakennuksessa oleskelevien uni ja 

lepo eivät häiriinny ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on ääniolosuh-

teiden puolesta mahdollista. Potilashuoneilla tarkoitettaisiin pidempiaikaiseen asumiseen 

käytettäviä tiloja.  

 

Vaatimukset eivät koskisi satunnaisesti käytettäviä huolto- ja varastotiloja, autosuojia tai 

vastaavia tiloja eivätkä asuinhuoneistoon kuuluvia pieniä wc-, kylpyhuone- ja löylyhuo-

netiloja. Näistä tiloista asuntoon mahdollisesti aiheutuva meluhäiriö olisi otettava huomi-

oon niin, että asuinhuoneistossa saavutetaan edelleen hyvä ääniympäristö.  

Erityisen häiritsevä melu ei saisi ylittää asunnoissa taikka majoitus- tai potilashuoneissa 

yhden tunnin keskiäänitasoa LAeq,1h 25 dB. Tällaista melua voi syntyä esimerkiksi pesutu-

vista, autotalleista, kuntosaleista, ravintoloista, elokuvateattereista, liiketiloista, harjoitus-

tiloista sekä tiloista, jotka sisältävät koneita ja laitteita.  

Muiden melulle herkkien tilojen ääneneristys olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että 

niissä saavutettaisiin tilan käyttötarkoitusta vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Tällai-

sia tiloja olisivat opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilat. 

Yhteistä näille tiloille on, että niitä käytetään pääsääntöisesti päiväaikaan.  

Oleskeluun tarkoitettujen sisäänvedettyjen parvekkeiden ja viherhuoneiden ääneneristys 

olisi suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niiden käytöstä aiheudu muille asukkaille 

haittaa. Vaatimus koskisi lähtökohtaisesti askel- ja ilmaääneneristystä asuntojen muihin 

tiloihin. Vaatimus koskisi askelääneneristävyyden osalta myös terasseja. 

 2.2 Melun- ja tärinäntorjunta 

Mikäli kaavamääräyksissä ei ole vaatimuksia rakennuksen ulkovaipan ääneneristykselle, 

tulisi ääneneristys suunnitella ja toteuttaa siten, ettei asunnon, majoitus- tai potilashuo-

neen keskiäänitaso LAeq ylitä lukuarvoa 30 dB, ja jos ulkomelu on impulssimaista, ka-

peakaistaista tai pienitaajuista, keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävis-

sä huoneissa lukuarvoa 25 dB.  

Vaatimus koskisi lähtökohtaisesti alueita joissa on melua tuottavaa toimintaa erityisesti 

yöaikaan ja josta voi aiheutua haittaa uneen ja lepoon. Säännöksen tavoitteena olisi aset-

taa ääneneristävyyden minimivaatimus rakennuksen ulkovaipalle. Melun erityispiirteiden 

huomioimisella pyrittäisiin edistämään asumisterveysasetuksessa säädetyn toimenpidera-

ja-arvon toteutumista. 

Rakennuksen taloteknisten laitteiden ja hissin äänitasot sisällä ja ulkona eivät saisi ylittää 

Taulukon 2 lukuarvoja. Mikäli ääni on impulssimaista tai kapeakaistaista, olisivat luku-

arvot sisällä 3 dB ja ulkona 5 dB tiukemmat. Jos tilaan tulee ääntä useammasta kuin yh-

destä laitteesta, koskisivat lukuarvot niiden yhteisesti aiheuttamaa äänitasoa. Mittasuu-

reilla tarkoitettaisiin laitteen tai laitteiden toiminnan aikaista äänitasoa. 

Taulukko 2. Hissien ja taloteknisten laitteiden äänitasot 
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Huone- ja ulkotila 

Jatkuva laajakaistainen ääni 
Impulssimainen tai kapeakaistainen 

ääni 

Keskiäänitaso 
LAeq,T (dB) 

Enimmäisäänitaso 
LAFmax,T (dB) 

Keskiäänitaso 
LAeq,T (dB) 

Enimmäisäänitaso 
LAFmax,T (dB) 

Asuin-, majoitus- tai 
potilashuone 

28 33 25 30 

Asunnon keittiö tai kos-
tea tila taikka raken-
nuksen harrastustila 

33 38 30 35 

Porrashuone tai ulos-
käytävä 

38 43 35 40 

Ulkotila 45 50 40 45 

Äänen erityispiirteiden sääntelyllä kiinnitettäisiin huomiota laitteiden kunnossapitoon ja 

ääniteknisiin ominaisuuksiin hankintapäätöstä tehtäessä. Ulkotilalla tarkoitettaisiin saman 

tai läheisen rakennuksen ikkunaa, parveketta, terassia, virkistykseen käytettävää piha- ja 

oleskelualuetta tai muuta melulle herkkää aluetta.  

Rakennuksen taloteknisiä laitteita olisivat esimerkiksi vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, 

jäähdytys-, lämmityslaitteet, sekä kompressorit. Näihin rinnastettaisiin myös keskuspö-

lynimuri, mattoimuri ja talopesulan laitteet, kuten pesukoneet, lingot, kuivauspuhaltimet 

ja mankelit. Jatkuvaa laajakaistaista ääntä voi syntyä esimerkiksi poistoilmalaitteesta tai 

lämpöpatterista. Impulssimaista tai kapeakaistaista ääntä voi syntyä esimerkiksi ilman-

vaihtokoneesta tai kompressorista.  

Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden runkoääni- ja tärinäeristys, sekä muiden melul-

le herkkien tilojen melun- ja tärinäntorjunta olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että 

toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö on mahdollista saavuttaa.  

2.3 Ääniolosuhteet 

Rakennusten huonetilojen ääniolosuhteista säädettäisiin Taulukon 3 mukaisesti. Jälkikai-

unta-ajan ja puheensiirtoindeksin lukuarvot koskisivat rakennuksia, joissa on opetus-, 

kokous-, hoito-, ruokailu-, harrastus-, liikunta- tai toimistotiloja, potilashuoneita sekä 

asuinrakennusten porrashuoneita ja uloskäytäviä.  

Taulukko 3. Tilan ääniolosuhteet 

Huonetila Jälkikaiunta-aika T (s) Puheensiirtoindeksi STI 

Opetus- tai kokoustila 0,6–0,9 ≥ 0,75 

Ruokailu- tai liikuntatila 0,8–1,2 ≥ 0,5 

Potilashuone, hoito- tai  

harrastustila 
0,6–0,8 ≥ 0,6 

Toimistotila 0,4–0,6 ≤ 0,6 

Asuinrakennuksen porrashuone tai 
uloskäytävä 

≤ 1,3 - 
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Taulukon lukuarvot koskisivat tilavuudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan huonetilaa, 

joissa käyttötarkoituksenmukaiset ääniolosuhteet olisivat esitetyillä lukuarvoilla saavutet-

tavissa. Muiden tilojen osalta vaatimustenmukaisuuden osoittaminen määräytyisi ää-

niympäristöasetuksessa ehdotetun toissijaisen menettelyn kautta. 

Ääniolosuhteet olisi saavutettava kalustamattomassa tilassa tai tila olisi suunniteltava ja 

toteutettava siten, että ääniolosuhteet olisi mahdollista saavuttaa myöhemmin kalustamal-

la. Puheenerotettavuus voitaisiin arvioida STI:n lisäksi myös RASTI tai STIPA menetel-

mällä. 

Huonetilojen äänen absorptio-ominaisuuksien ja geometrian tulisi olla sellaisia, että tilo-

jen ääniolosuhteet soveltuvat käyttötarkoitukseensa. Tiloissa, joiden käyttötarkoitus pe-

rustuu oppimiseen ja vuorovaikutukseen, puheenerotettavuuden taustamelusta ja tilan 

kaiuntaisuudesta tulee olla vaivatonta. Opetustiloilla tarkoitettaisiin luokkahuoneita, 

ryhmäopetustiloja ja vastaavia tiloja. Kokoustiloilla tarkoitettaisiin kokoontumiseen käy-

tettäviä tiloja ja auditorioita. Liikuntatilalla tarkoitettaisiin voimistelu- ja kuntosaleja. 

Uloskäytävällä tarkoitettaisiin uloskäytävää, josta on käynti vähintään kahteen huoneis-

toon. Monitoimitiloissa, joiden käyttötarkoitus on toimistotyö, pyritään hyvään puheen-

peittoon eli heikkoon puheenerotettavuuteen.  

Virkistykseen käytettävien rakennusten piha- ja oleskelualueiden ja oleskeluun käytettä-

vien parvekkeiden päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 ei saisi ylittää 55 dB. Oleskeluun käy-

tettävät parvekkeet tulisi sijoittaa rakennuksessa siten, että melutaso parvekkeella olisi 

mahdollisimman pieni. 

2.4 Korjausrakentaminen, muutostyö ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutos 

Korjausrakentamisessa ja muutostyössä rakennuksen ääniympäristöä ei saisi heikentää. 

Vaatimukset määräytyisivät lähtökohtaisesti rakennuksen valmistusaikana voimassa ol-

leiden säännösten mukaisesti. Jos rakennuksen korjaus- tai muutostyö edellyttää merkit-

täviä muutoksia rakenteisiin tai rakennuksen ulkovaippaan, sovellettaisiin kuitenkin ää-

niympäristöasetuksen säädöksiä. Korjausrakentamisen osalta tällä tarkoitettaisiin esimer-

kiksi ääneneristyksen heikentymistä johtuen rakenteiden pintatiheyksien muuttamisesta, 

ja muutostyön osalta esimerkiksi lattiapäällysteiden vaihtamista siten, että askelää-

neneristys heikkenee. 

Rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa rakennuksen ääniympäristö tulisi suunnitella 

ja toteuttaa siten, ettei melusta aiheudu asukkaille haittaa. Ulkovaipan ääneneristyksen 

tulisi lisäksi täyttää ääniympäristöasetuksen vaatimukset. Haittaa ei lähtökohtaisesti ai-

heutuisi, kun rakennus suunniteltaisiin ja toteutettaisiin ääniympäristöasetuksen mukaiset 

olennaiset tekniset vaatimukset täyttäen. Käyttötarkoitusta muutettaessa melulle herkkien 

sisä- ja ulkotilojen sijoittuminen tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

2.5 Vaatimuksenmukaisuuden todentaminen 

Rakennusten ääniympäristöä koskevan olennaisen teknisen vaatimuksen täyttyminen 

varmistettaisiin kohteen suunnittelua, toteutusta, kunnossapitoa ja tuotteiden ominaisuuk-

sia, toimivuutta ja käyttöä koskevin toimenpitein, sekä todentamalla ääneneristyksen, ää-

nitasojen, jälkikaiunta-ajan ja puheenerotettavuuden mitoitusarvojen toteutuminen.  

Vaatimustenmukaisuus osoitettaisiin ensisijaisesti siten, että rakennus suunnitellaan ja 

rakennetaan ääniympäristöasetuksessa esitetyllä tavalla rakennuksen käyttötarkoitus 
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huomioon ottaen. Suunnittelu perustuisi asetuksessa annettuihin lukuarvoihin sekä mui-

hin rakentamismääräyskokoelman asetuksiin. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

voisi perustua laboratoriomittauksiin, laskentamenetelmään perustuvaan toimivuuden 

määritykseen, prototyyppitesteihin, aikaisemmin hyväksyttyihin rakenneratkaisuihin, 

teknisissä eritelmissä esitettyihin ratkaisuihin, sekä kenttämittauksiin rakentamisen aika-

na ja sen jälkeen. Käytettävien menetelmien kelpoisuus tulisi olla osoitettu, ja eurooppa-

laisten (EN) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisten menetelmien oletettaisiin 

täyttävän kelpoisuusvaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten laadituis-

ta asiakirjoista tulisi ilmetä menetelmien käytön perusteet ja ne saadut tulokset, joiden 

perusteella kyseisen rakennuksen tai tilan ääniympäristön toteutuminen voidaan arvioida. 

Vaatimustenmukaisuus todennettaisiin, lupaviranomaisen sitä edellyttäessä, ennen raken-

nuskohteen käyttöönottoa käyttöönottotarkastusasiakirjaan sisältyvällä mittauspöytäkir-

jalla. 

Rakennus- tai muussa vastaavassa luvassa ääneneristykselle, melun, tärinän ja runkoää-

nen torjunnalle ja ääniolosuhteille voitaisiin asettaa toissijaisesti, tietyissä poikkeustilan-

teissa, muukin vaatimus kuin ääniympäristöasetuksessa annettu, mikäli melu- tai värähte-

lylähteen voimakkuuden, haittavaikutuksia merkittävästi lisäävien äänen tai värähtelyn 

erityispiirteiden, meluisten tai voimakasta värähtelyä aiheuttavien tilojen läheisyyden 

taikka tilan erityiskäytön tai käyttäjäryhmän vuoksi tyydyttävää ääniympäristöä ei muu-

toin voitaisi saavuttaa. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi osoittaa rakennus-

valvontaviranomaiselle tämän niin edellyttäessä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus 

joka tapauksessa johtaa olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen rakennuksen 

käyttötarkoitus huomion ottaen. Vaatimuksen täyttyminen todennettaisiin tapauskohtai-

sesti muulla luetettavaksi osoitetulla tavalla ottaen huomioon tilan ominaisuudet ja käyt-

tötarkoitus.  

Jos rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaisiin, olennaisen vaatimuksen toteutuminen 

arvioitaisiin uuden käyttötarkoituksen mukaisesti. 

3 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET 

3.1 Muutos nykytilanteeseen 

Ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin rakennusten ääniympäristöä koskevia vaati-

muksia, pienennettäisiin melusta rakennusten käyttäjille aiheutuvia haittoja ja varmistet-

taisiin, ettei rakennusten ääniympäristö vaaranna tai heikennä käyttäjien terveyttä, lepoa 

tai työntekoa. Keskeisimpinä muutoksina olisivat uudet ääneneristystä koskevat indikaat-

torit, askelääneneristyksen taajuusalueen laajentaminen, rakennuksen ulkovaipan ää-

neneristystä koskevat vaatimukset sekä jälkikaiunta-aikaa ja puheenerotettavuutta koske-

vien lukuarvojen asettaminen ääniolosuhteiden määrittämiseksi.  

Rakennuksen ääneneristykseen ja meluntorjuntaan kohdistetuilla muutosehdotuksilla ei 

katsota olevan olennaisia taloudellisia vaikutuksia nykytilaan verrattuna ja tilojen ääni-

olosuhteisiin ehdotettujen muutosten vaikutukset ovat kokonaistaloudellisesti arvioiden 

positiivisia. Sääntely ohjaisi suunnittelua siten, että ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, 

viihtyisyyteen ja työskentelyyn kohdistuvat vaikutukset ja rakentamiseen kohdistuvat 

vaatimukset olisivat hyväksyttävällä tasolla. Asetuksen ohjausvaikutus perustuisi tarkoi-

tuksenmukaiseen rakenteiden, materiaalien ja taloteknisten laitteiden äänitekniseen mitoi-

tukseen. Tämä vähentäisi rakennusten ääniympäristöstä tehtäviä valituksia. 
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ÄÄNIYMPÄRISTÖASETUS  Ari Saarinen 

 

3.2 Vertailu eräiden maiden sääntelyyn 

Rakennusten ääniympäristön sääntelyyn liittyvää vertailua tehtiin Ruotsin, Norjan, Tans-

kan ja Itävallan määräyksiin. Kussakin maassa vaatimuksia annetaan ääneneristykselle, 

meluntorjunnalle ja tilojen ääniolosuhteille.  Määräykset koskevat asuntoja, hoitotiloja, 

päiväkoteja, vapaa-ajan asuntoja, opetukseen käytettäviä tiloja, toimistotiloja ja ulkotilo-

ja. Vertailumaiden vaatimukset perustuvat virastojen antamiin määräyksiin ja osassa niis-

tä viitataan lisäksi standardien vaatimuksiin. Määräyksissä annetut lukuarvot ovat saman-

tasoisia siten, että Itävallassa vaatimustaso on muita vertailumaita tiukempi.   

4 LOPUKSI 

Rakennuksen ääniympäristö on käsitteenä laajempi, kuin aikaisempi rakennusten ää-

neneristävyyteen ja meluntorjuntaan perustuva säädös. Se huomioi paremmin tilojen 

huoneakustiikkaan liittyvät kysymykset, sekä myös piha- ja oleskelualueiden ääniympä-

ristön. Tästä on hyötyä alueidenkäytön suunnittelun, rakentamisen ja ympäristönsuojelun 

menettelyissä ja tarkoituksenmukaisessa ääniympäristöstä syntyvien kustannusten koh-

dentamisessa. MRL:n valtuussäännös mahdollistaa rakennusten ääniympäristön kehittä-

misen myös muista, kuin puhtaasti rakennusosien ääniteknisistä ominaisuuksista lähtien.  

Asetusehdotuksen keskeisenä tavoitteena on saattaa rakennuksen ääniympäristöä koske-

vat vaatimukset MRL:n voimaan tulleen muutoksen mukaiseksi. Lisäksi tavoitteena on 

selkeyttää sääntelyä sekä edistää säännösten soveltamisen ennakoitavuutta, yhtenäisyyttä 

ja vaikuttavuutta. 

Keskeisimmät muutokset nykytilaan nähden olisivat uudet ääneneristystä koskevat indi-

kaattorit, askelääneneristyksen taajuusalueen laajentaminen, rakennuksen ulkovaipan ää-

neneristystä koskevat vaatimukset sekä jälkikaiunta-aikaa ja puheenerotettavuutta koske-

vien lukuarvojen asettaminen ääniolosuhteiden määrittämiseksi. 

Lausuntomenettelyn yhteydessä saadun palautteen pohjalta asetusluonnos viimeistellään. 

Asetuksen yhtenäisen soveltamisen tueksi laaditaan ohje ja sitä täydennetään tarvittaessa 

oppailla. 

 VIITTEET 

[1] Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 958/2012. 

[2] Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. C1 Suomen 

rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. 

[3] Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 

olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. 

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 rakennustuotteiden 

kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 

89/106/ETY kumoamisesta. 

[5] Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992. 
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Tiivistelmä

 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry ja sen akustiikkatoimikun-
ta järjesti syksyllä 2016 ilmaääneneristävyysmittausten round robin -testin.
Testin tarkoituksena oli tarjota Suomessa ääneneristysmittauksia tekeville
toimijoille mahdollisuus vertailla mittaustuloksiaan ja varmistaa niiden oi-
keellisuus. Testiin osallistui 19 mittausryhmää yhteensä 14 organisaatiosta ja
testi suoritettiin betonirakenteisessa toimistorakennuksessa. Testissä mitattiin
kahden toimistohuoneen välistä ilmaääneneristävyyttä pystysuuntaan stan-
dardin ISO 16283-1 mukaan ja mittaluvut määritettiin standardin ISO 717-1
mukaisesti. Mittaajat määrittivät mittaustensa perusteella 1/3-
oktaavikaistaiset ilmaääneneristävyydet R’ ja standardisoidut äänitasoerot
DnT, näistä lasketut yksilukuarvoiset mittaluvut R’w ja DnT,w sekä spektripai-
notustermit C, Ctr, C50-3150, C50-5000, C100-5000, Ctr,50-3150, Ctr,50-5000 ja Ctr,100-5000.
Ilmaääneneristysluvun R’w mittaustulokset olivat välillä 57…62 dB keskiar-
von ollessa 59,9 dB ja keskihajonnan 1,2 dB. Tilojen välinen standardisoitu
äänitasoeroluku DnT,w taas oli välillä 56…61 dB keskiarvon ollessa 59,0 dB
ja keskihajonnan 1,2 dB. Taajuuskaistaisten mittaustulosten hajonta mittaa-
jien välillä oli suurinta pienillä, alle 100 Hz taajuuksilla, mikä johtuu tämän
taajuusalueen mittausepävarmuudesta. Verrattuna standardissa ISO 12999-1
esitettyihin keskihajontoihin mittaustulosten keskihajonnat ovat pääosin suu-
remmat.

1  JOHDANTO

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n akustiikkatoimikunta järjesti syksyllä 2016
ilmaääneneristävyyden round robin -testin. Testin tarkoituksena oli tarjota Suomessa ää-
neneristävyyden kenttämittauksia tekeville toimijoille mahdollisuus vertailla mittaustu-
loksiaan ja varmistaa niiden oikeellisuus.

Testissä kahden tilan välistä ilmaääneneristävyyttä mittasi 14 organisaatiota, joista mit-
taustulokset saatiin 19 mittausryhmältä. Mittauksiin osallistuneet organisaatiot olivat op-
pilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja alan suunnitteluyrityksiä. Tampereen teknillisen yliopis-
ton rakennustekniikan laboratorion laatima testin raportti on kokonaisuudessaan luetta-
vissa RIL ry:n verkkosivustolla [1].
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2  MITTAUKSET

RIL ry:n akustiikkatoimikunta lähetti 18.8.2016 akustisia mittauksia tekeville toimijoille
kutsun ilmaääneneristävyyden round robin -testiin. Testiin ilmoittautuneille lähetettiin
29.9.2016 infokirje, jossa mittauksista kerrottiin tarkemmin. Mittaukset tehtiin betonira-
kenteisessa toimistorakennuksessa kahden päällekkäisen tilan välillä pystysuuntaan. Mit-
taukset tuli tehdä voimassa olevien standardien ISO 16283-1 ja ISO 717-1 mukaan käyt-
täen toimijan omia mittauslaitteita. Kunkin toimijan tuli tehdä mittaukset itsenäisesti ja
määritellä standardien mitattaviksi edellyttämät huoneiden dimensiot ja mittausolosuhteet
itse.

Mittaajat määrittivät tuloksistaan 1/3-oktaavikaistaiset ilmaääneneristävyydet R’ ja stan-
dardisoidut äänitasoerot DnT. Lisäksi he laskivat näistä vastaavat mittaluvut eli ilmaääne-
neristysluvun R’w ja standardisoidun äänitasoeroluvun DnT,w sekä spektripainotustermit C,
Ctr, C50-3150, C50-5000, C100-5000, Ctr,50-3150, Ctr,50-5000 ja Ctr,100-5000. Mittaajat kirjasivat saaman-
sa tulokset ennalta määritettyyn tiedostoon, joka lähetettiin täytettynä testin järjestäjälle
RIL ry:n toimistoon, jossa kunkin toimijan lähettämät mittaustulokset anonymisoitiin.
Mittausryhmistä käytettiin merkintöjä A1…A19.

3  TULOKSET

Kaikkien mittausryhmien määrittämät 1/3-oktaavikaistaiset ilmaääneneristävyydet R’ ja
standardisoidut äänitasoerot DnT on esitetty kuvassa 1. Tulosten perusteella erottuu kaksi
muista poikkeavaa mittausryhmää: A7 ja A8. Näiden ryhmien tulokset olivat suurilla, yli
1250 Hz taajuuksilla selvästi muista poikkeavat. Lisäksi mittausryhmän A7 tulos oli
huomattavasti muita pienempi 50 Hz taajuuskaistalla.

Ilmaääneneristävyyden R’ taajuuskaistainen keskihajonta oli 1,1–7,7 dB kaikkien tulos-
ten osalta ja 0,8–5,7 dB, kun muista poikkeavia tuloksia ei otettu huomioon. Standardi-
soidun äänitasoeron DnT keskihajonta oli 1,0–7,6 dB taajuuskaistoittain kaikkien tulosten
osalta ja 0,8–5,8 dB ilman poikkeavia tuloksia. Vastaanottohuoneen tilavuudeksi ryhmät
määrittivät 48–61,8 m3 [1].

Ilmaääneneristyslukujen R’w sekä R’w:n ja spektripainotustermien summan keskiarvot,
minimi- ja maksimiarvot sekä keskihajonnat on esitetty taulukossa 1 ja standardisoitujen
äänitasoerolukujen DnT,w sekä DnT,w:n ja spektripainotustermien summan osalta taulukossa
2. Tulokset on esitetty, kun kaikkien mittausryhmien tulokset on otettu huomioon ja il-
man ryhmien A7 ja A8 muista poikkeavia tuloksia.

Määritettyjen ilmaääneneristyslukujen R’w keskiarvo oli 59,9 dB ja keskihajonta 1,2 dB
kaikkien mittaustulosten osalta, ja 60,0 dB ja 1,1 dB, kun muista poikkeavia tuloksia ei
otettu huomioon. Standardisoitujen äänitasoerolukujen DnT,w keskiarvo oli 59,0 dB kaikki
mittaustulokset huomioon otettuna ja 59,2 dB ilman muista poikkeavia tuloksia. Keskiha-
jonta molemmissa tapauksissa oli 1,2 dB. Taulukoista nähdään, että mittalukujen R’w +
Ctr,50-3150 ja R’w + Ctr,50-5000 hajonta oli noin 1 dB pienempi ja mittalukujen DnT,w +
Ctr,50-3150 ja DnT,w + Ctr,50-5000 hajonta 0,8 dB pienempi, kun muista poikkeavia tuloksia ei
otettu huomioon. Muiden mittalukujen osalta erot olivat pienemmät.
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Kuva 1. Ilmaääneneristävyyden R’ tulokset (vas.) ja standardisoidun äänitasoeron DnT tulokset (oik.)
1/3-oktaavikaistoittain.

Taulukko 1. Mittalukujen R’w ja spektripainotustermien keskiarvot, minimit, maksimit ja keskihajon-
ta. Sarakkeissa vasemmalla kaikki tulokset mukana, oikealla muista poikkeavat tulokset poistettu.

Mittaluku Keskiarvo [dB] Minimi [dB] Maksimi [dB] Keskihajonta [dB]
R’w 59,9 / 60,0 57 / 58 62 / 62 1,2 / 1,1
R’w + C 55,9 / 56,0 52 / 52 58 / 58 1,8 / 1,7
R’w + Ctr 48,8 / 48,9 44 / 44 51 / 51 2,1 / 2,2
R’w + C50-3150 53,4 / 53,5 44 / 44 58 / 58 3,8 / 3,9
R’w + C50-5000 54,5 / 54,8 44 / 44 58 / 58 3,6 / 3,5
R’w + C100-5000 56,1 / 56,2 49 / 49 59 / 59 2,5 / 2,5
R’w + Ctr,50-3150 46,1 / 47,0 34 / 41 54 / 54 4,6 / 3,6
R’w + Ctr,50-5000 45,6 / 46,4 34 / 41 55 / 55 4,4 / 3,5
R’w + Ctr,100-5000 49,0 / 49,1 43 / 43 56 / 56 3,0 / 3,1

Taulukko 2. Mittalukujen DnT,w ja spektripainotustermien keskiarvot, minimit, maksimit ja keskiha-
jonta. Sarakkeissa vasemmalla kaikki tulokset mukana, oikealla muista poikkeavat tulokset poistettu.

Mittaluku Keskiarvo [dB] Minimi [dB] Maksimi [dB] Keskihajonta [dB]
DnT,w 59,0 / 59,2 56 / 56 61 / 61 1,2 / 1,2
DnT,w + C 54,9 / 55,1 51 / 51 57 / 57 1,9 / 2,0
DnT,w + Ctr 47,9 / 48,0 43 / 43 51 / 51 2,5 / 2,6
DnT,w + C50-3150 53,1 / 53,4 45 / 45 57 / 57 3,4 / 3,5
DnT,w + C50-5000 54,3 / 54,7 49 / 49 57 / 57 2,8 / 2,6
DnT,w + C100-5000 55,0 / 55,1 42 / 42 58 / 58 3,8 / 4,1
DnT,w + Ctr,50-3150 44,6 / 45,5 34 / 38 53 / 53 4,5 / 3,7
DnT,w + Ctr,50-5000 44,0 / 44,8 34 / 38 48 / 48 4,0 / 3,2
DnT,w + Ctr,100-5000 48,4 / 48,6 43 / 43 54 / 54 2,8 / 2,9

4  TULOSTEN TARKASTELU

Mittaluvun määritelmän vaikutus
Mittalukujen R’w ja DnT,w keskihajonta oli suunnilleen sama, noin 1 dB. Standardisoidun
äänitasoeroluvun DnT,w ja spektripainotustermien C50-3150,  C50-5000,  Ctr,50-3150,  Ctr,50-5000 ja
Ctr,100-5000 summan keskihajonta oli pienempi kuin ilmaääneneristysluvun R’w ja vastaa-
vien spektripainotustermien summan hajonta. Tulosten perusteella mittalukujen keskiha-
jonta kasvaa noin 1–2 dB, kun taajuusalue 50–100 Hz otetaan huomioon. Tämä voidaan
nähdä sekä R’w:n että DnT,w:n osalta (taulukot 1 ja 2). Syy tälle on todennäköisesti ääni-
kentän epädiffuusisuus ja tästä aiheutuva hajonta pienillä taajuuksilla [2–3]. Kun spektri-
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painotustermien avulla otetaan huomioon 100–5000 Hz taajuusalue, kasvoi keskihajonta
noin 1–2 dB mittaluvusta riippuen, verrattuna mittalukuihin, jotka määritetään tavan-
omaisen taajuusalueen 100–3150 Hz perusteella. Tuoreiden tutkimusten mukaan taajuus-
alueen laajentamisesta 3150–5000 Hz taajuusalueelle ei ole havaittu olevan hyötyä, koska
mittalukujen arvo ei merkittävästi muutu taajuusaluetta laajennettaessa eikä taajuusalueen
laajentaminen suuremmille taajuuksille paranna rakennuksessa huoneesta toiseen välitty-
vän asumismelun äänitason ja mittalukujen välistä korrelaatiota [4–5].

Tilavuuden vaikutus
Mittausryhmät voidaan jakaa määrittämiensä vastaanottohuoneen tilavuuksien perusteella
kahteen ryhmään: mittaajiin, jotka määrittivät tilavuudeksi noin 50 m3 ja ryhmään, joka
määritti tilavuudeksi noin 60 m3. Jälkimmäisen ryhmän koko oli 6 mittausryhmää. Mitat-
tavissa tiloissa oli ääntä absorboiva alakatto, ja suurin osa mittausryhmistä oli tulkinnut
mittausstandardia siten, että alakaton yläpuolista osuutta huoneen tilavuudesta ei sisälly-
tetä tilavuuteen. Tätä puoltaisi se, että alakaton yläpuolella tilan äänikenttä on erilainen
kuin sen alapuolella, ja standardinmukaisen menetelmän oletus tilaan syntyvästä diffuu-
sista äänikentästä. Alakaton yläpuolella ei myöskään voida mitata äänenpainetasoja nii-
den mittaamista koskevien sääntöjen johdosta eikä alakaton päälle yleensä edes ole mah-
dollista mennä mittaamaan. Lisäksi käytännössä ei ole useinkaan mahdollista mitata ala-
katon yläpuolista tilavuutta, esimerkiksi silloin, kun huone on hyvin korkea.

Mittausten epävarmuus
Mittaustulosten keskinäisen epävarmuuden arviointiin voidaan käyttää standardin ISO
12999-1 [6] mukaan mittausten keskihajontaa. Koska kaikki mittausryhmät tekivät mit-
tauksensa samassa sijainnissa omilla laitteillaan, testi vastaa standardin tilannetta B (situ-
ation B). Kuvassa 2 on esitetty ilmaääneneristävyyden R’ ja standardisoidun äänitasoeron
DnT keskihajonta kaikkien mittausten osalta (19 kpl) ja kun muista poikkeavat tulokset on
poistettu (17 kpl) sekä standardissa esitetty tyypillinen keskihajonta kyseisessä tilantees-
sa. Taulukossa 3 on esitetty mittalukujen keskihajonnat molemmissa tilanteissa ja stan-
dardissa mittaluvuille esitetyt keskihajonnat tilanteessa B.

Kuvasta 2 nähdään, että mittausten keskihajonta ylitti standardissa ISO 12999-1 esitetyn
hajonnan kaikkien mittausten osalta ja myös, kun muista poikkeavat tulokset oli poistettu.
Kun kaikki mittaustulokset olivat mukana tarkastelussa, ylitys oli suurimmillaan pienillä
ja suurilla taajuuksilla. Kun muista poikkeavia tuloksia ei otettu huomioon, ylitykset oli-
vat suurimmillaan pienillä taajuuksilla erityisesti 50 ja 80 Hz taajuuskaistoilla. Taulukon
3 tuloksista nähdään, että kaikkien mittalukujen keskihajonta oli suurempi kuin standar-
dissa ISO 12999-1 esitetyt mittalukujen hajonnat.

Muista poikkeavat tulokset
Mittausryhmien A7 ja A8 tulokset poikkesivat muista tuloksista etenkin suurilla, yli
1250 Hz taajuuksilla. Lisäksi mittausryhmän A7 tulokset olivat muita pienemmät erityi-
sesti 50 Hz taajuuskaistalla. Mittausryhmän A7 ilmaääneneristävyyden R’ ja standardi-
soidun äänitasoeron DnT tulokset suurilla taajuuksilla olivat pienet verrattuna muihin mit-
tausryhmiin. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, ettei ryhmän A7 mittauksissa käyttämän
kaiuttimen ääniteho riitä, kun tilojen välinen ääneneristävyys kasvaa suureksi. Pienillä
taajuuksilla erot voivat johtua äänikentän epädiffuusisuuden lisäksi mahdollisesti kaiut-
timen äänitehon puutteesta. Mittausryhmän A8 tulokset suurilla taajuuksilla olivat taas
suuremmat kuin muilla mittausryhmillä. Tämä voi viitata mittausten aikana tapahtunee-
seen ongelmaan, mutta sen selvittäminen käytettävissä olleiden tulosten perusteella ei
jälkeenpäin ole mahdollista.
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Kuva 2. Ilmaääneneristävyyden R’ ja standardisoidun äänitasoeron DnT keskihajonnat (DEV) kaikkien
tulosten osalta (19 kpl) ja kun muista poikkeavat tulokset on poistettu (17 kpl). Standardissa ISO
12999-1 esitetty keskihajonta punaisella katkoviivalla.

Taulukko 3. Mittalukujen keskihajonnat kaikkien tulosten perusteella ja kun muista poikkeavia tulok-
sia ei otettu huomioon sekä standardissa ISO 12999-1 esitetyt mittalukujen keskihajonnat.

Mittaluku Keskihajonta [dB]
kaikki tulokset

Keskihajonta [dB]
ei poikkeavia tuloksia

Keskihajonta [dB]
ISO 12999-1 mukaan

R’w 1,2 1,1 0,9
R’w + C 1,8 1,7 0,9
R’w + Ctr 2,1 2,2 1,1
R’w + C50-3150 3,8 3,9 1,0
R’w + C50-5000 3,6 3,5 1,1
R’w + C100-5000 2,5 2,5 1,1
R’w + Ctr,50-3150 4,6 3,6 1,3
R’w + Ctr,50-5000 4,4 3,5 1,0
R’w + Ctr,100-5000 3,0 3,1 1,1
DnT,w 1,2 1,2 0,9
DnT,w + C 1,9 2,0 0,9
DnT,w + Ctr 2,5 2,6 1,1
DnT,w + C50-3150 3,4 3,5 1,0
DnT,w + C50-5000 2,8 2,6 1,1
DnT,w + C100-5000 3,8 4,1 1,1
DnT,w + Ctr,50-3150 4,5 3,7 1,3
DnT,w + Ctr,50-5000 4,0 3,2 1,0
DnT,w + Ctr,100-5000 2,8 2,9 1,1

4  YHTEENVETO

Round robin -testissä määritettyjen ilmaääneneristyslukujen R’w keskiarvo oli 59,9 dB ja
standardisoitujen äänitasoerolukujen DnT,w keskiarvo 59,0 dB. Molempien mittalukujen
keskihajonta oli 1,2 dB. Ilmaääneneristävyyden R’ taajuuskaistainen keskihajonta oli
1,1–7,7 dB ja standardisoidun äänitasoeron DnT keskihajonta 1,0–7,6 dB. Standardissa
ISO 12999-1 esitettyihin keskihajontoihin verrattuna taajuuskaistaisten tulosten hajonnat
olivat pääosin suuremmat, erityisesti alle 100 Hz ja yli 1000 Hz taajuuksilla. Alle 100 Hz
taajuusalueella hajonta oli suurinta. Keskihajonnat olivat pienemmät, kun muista poik-
keavia mittaustuloksia ei otettu huomioon. Mittalukujen keskihajonnat olivat kaikilta osin
standardissa esitettyjä hajontoja suuremmat. Mittalukujen R’w ja DnT,w keskihajonnat oli-
vat pienimmät. Tulosten perusteella hajonta kasvoi, kun otettiin huomioon tavanomaista
taajuusaluetta 100–3150 Hz laajempi taajuusalue. Tämä voitiin havaita sekä taajuuskais-
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taisista mittaustuloksista että mittaluvuista. Tulos ei puolla mitattavan taajuusalueen kas-
vattamista tavanomaisesta taajuusalueesta.

Round robin -testin perusteella syyt mittausepävarmuudelle olivat pienten taajuuksien
tulokset, erot tilavuuksissa ja muista poikkeavat mittaustulokset. Koska alle 100 Hz:n
taajuuksilla äänikenttä on epädiffuusi, hajonta pienillä taajuuksilla on suurinta, mikä ai-
heuttaa hajontaa myös tämän taajuusalueen huomioon ottaville mittaluvuille. Testin pe-
rusteella tilavuuden määrittämiseksi ei ole käytössä yhtenäistä menetelmää, vaan osa mit-
taajista tulkitsee huoneen tilavuuteen myös alakaton yläpuolisen tilavuuden. Tämä johtu-
nee mittausstandardissa esitetyn ohjeen tulkintaeroista. Standardisoituja äänitasoeroluku-
ja käytettäessä vastaavaa ongelmaa ei ole, koska äänitasoeroluvut määritetään pelkästään
jälkikaiunta-ajan avulla eikä tilavuutta tarvita laskennassa. Tämä puoltaisi osaltaan siir-
tymistä standardisoitujen mittalukujen käyttöön. Ilmaääneneristysluvun R’w mittauksissa
perustellumpi tapa tilavuuden määrittämiseksi on alakaton yläpuolisen tilavuuden vähen-
täminen huoneen tilavuudesta.

KIITOKSET

Round robin -testin käytännön järjestelyistä vastasivat Gunnar Åström (Suomen Raken-
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vokkaista huomiosta testin raportointia tehtäessä.
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Tiivistelmä 

 Standardoituja yksilukuarvoja kuten esimerkiksi Rw, käytetään yleisesti 
kuvaamaan rakenteiden ilmaääneneristävyyttä naapurimelua vastaan (ISO 
717-1:2013 ja ASTM 413:2010). Tavalliset asumisen äänet ovat spektrija-
kaumaltaan hyvin vaihtelevia eivätkä standardoidut yksilukuarvot edusta 

niitä riittävän hyvin subjektiiviselta kannalta. Tämän tutkimuksen tarkoituk-
sena oli kehittää taajuusaluetta 50 – 5000 Hz hyödyntävä yksilukuarvo, joka 
selittää hyvin naapurimelun aiheuttamaa häiritsevyyttä. Optimaalinen paino-
tusspektri 6 erilaiselle naapurimelulle (erilaisia musiikkeja, lapsen itku, puhe, 

koiran haukunta) haettiin matemaattisen optimoinnin avulla. Lähtödatana 
käytettiin psykoakustista tutkimusta (Hongisto, Oliva ja Keränen 2014. Acta 
Acust. Acust. 100, 848–863), jossa 59 koehenkilöä oli arvioinut asumisen ää-
nien häiritsevyyttä. Naapurimelua ennustavan painotusspektrin löytämiseksi 
eri äänilähteille saadut painotusspektrit keskiarvoistettiin. Saatu yksilukuarvo 
nimettiin Rw+Copt:ksi. Sen painotusspektri eroaa selvästi naapurimelulle tar-
koitetusta painotusspektristä, C50-5000, alle 315 Hz taajuuksilla. Ehdotettu yk-
silukuarvo korreloi paremmin subjektiivisen häiritsevyyden kanssa kuin mi-
kään nykyisistä standardoiduista yksilukuarvoista (ISO 717-1 ja ASTM 413).  

1 JOHDANTO 

Kerrostalossa naapurista kuuluvat äänet, kuten nauru, huutaminen ja itku, televisio ja mu-
siikki sekä eläinten äänet, koetaan häiritsevimmiksi ääniksi, erityisesti kun ympäristön me-
lutaso on alhainen [1,2]. Huoneistojen välinen ääneneristävyys tulisi suunnitella siten, että 
asuinäänet vaimenevat riittävästi häiritsevyyden kannalta. Suunnittelun ja tavoitetasojen 
asettamisen kannalta on tärkeää, että rakenteen ilmaääneneristävyyttä kuvataan tunnuslu-
vuilla, jotka korreloivat subjektiivisen häiritsevyyden kanssa. Ilmaääneneristävyyttä kuva-
taan yksilukuarvoilla, jotka helpottavat rakenteiden vertailua sekä tavoitetasojen ja vaati-
musten kuvaamista. Esimerkki standardoidusta yksilukuarvosta on painotettu ilmaääne-
neristysluku Rw [3]. On ehdotettu, että yksilukuarvon laskennassa käytettäisiin nykyisestä 
laajempaa taajuusaluetta, 50 – 5000 Hz [4]. Hongiston et al. [5] psykoakustisen tutkimuk-
sen mukaan taajuusalue 100 – 3150 Hz voisi olla kuitenkin riittävä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää vaihtoehtoinen ilmaääneneristävyyden yk-
silukuarvo, joka selittäisi hyvin subjektiivisesti arvioitua äänen häiritsevyyttä erilaisille 
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asuinäänille. Laskennassa käytettiin psykoakustisesta laboratoriokokeesta saatua dataa [5]. 
Yksilukuarvon painotusspektrin optimointi suoritettiin matemaattisen optimoinnin avulla 
taajuusaluetta 50 – 5000 Hz käyttäen. 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

2.1 Lähtödata 

Hongiston ym. [5] laboratoriokokeessa 59 koehenkilöä kuunteli erilaisia asumisen ääniä: 
kitaransoittoa (S1), kahta erilaista musiikkia (S2 ja S3), vauvan itkua (S4), kovaäänistä 
puhetta (S5) ja koiran haukuntaa (S6). Musiikki S2 oli suodatettu vastaamaan tieliikenteen 
painotusspektriä, ja musiikki S3 asumismelun painotusspektriä [3]. Koeäänet oli suodatettu 
elektronisesti siten, että ne vaikuttivat tulevan seinän läpi. Kokeessa käytettiin yhdeksää 
seinäsuodatinta, jotka vastasivat erilaisia seinätyyppejä W1–W9, joiden Rw vaihteli 48 ja 
75 dB:n välillä. Koeäänten taso säädettiin siten, että ne vastasivat kovaäänistä mutta rea-
listista äänitasoa naapurihuoneistossa. Äänten toisto tapahtui piilotettujen kaiuttimien 
avulla. Koehenkilöitä oli ohjeistettu kuvittelemaan olevansa kotona, kerrostaloasunnossa 
lukemassa kirjaa tai selaamassa internetiä kuullessaan kyseessä olevaa ääntä viereisestä 
asunnosta. Koehenkilöt arvioivat äänen voimakkuutta, häiritsevyyttä ja hyväksyttävyyttä 
tässä järjestyksessä. Vastausskaala oli 0 – 10 äänen voimakkuudelle ja häiritsevyydelle 
sekä 0 – 2 äänen hyväksyttävyydelle. 

Optimoinnista jätettiin seinä W4 pois, sillä sen ilmaääneneristävyys oli niin korkea, etteivät 
heräteäänet olleet juurikaan kuultavissa. Subjektiiviseksi parametriksi valittiin häiritsevyy-
den keskiarvo kullakin seinällä ja kullakin äänellä. 

2.2 Optimointitehtävän muodostaminen 

Kullekin äänilajille laskettiin oma painotusspektrinsä. Saatuja yksilukuarvoja merkitään 
Rw+CS1 äänelle S1 jne. Kullekin äänelle oli tavoitteena löytää sellainen painotusspektri, 
jolla saatu yksilukuarvo, x, korreloisi parhaiten subjektiivisen parametrin, y, kanssa. Sub-
jektiivisen parametrin oletettiin riippuvan yksilukuarvosta lineaarisesti, Hongiston ym. 
dataan perustuen [5]. Rw:n laskennassa käytetään vertailukäyrää, jota siirretään portait-
tain, kunnes epäsuotuisten poikkeamien summa on enintään 32 dB [3]. Optimointia var-
ten spektripainotustermin laskenta on soveltuvampi tapa. Yksilukuarvon laskennassa käy-
tettiin tapaa, jolla lasketaan esimerkiksi Rw+C [3, 4]. 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 10lg∑ 10
𝐿𝐿𝑗𝑗

10�𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 − 10lg∑ 10

�𝐿𝐿𝑗𝑗−𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗�
10
�𝐾𝐾

𝑗𝑗=1     (1) 

jossa xi on yksilukuarvo seinälle i=1,…,8, Lj on painotusspektrin arvo terssikaistalla j, ja 
Rij on seinän i ilmaääneneristävyys terssikaistalla j. Käytetty taajuusalue oli 50 – 5000 Hz, 
joten K=21. Painotusspektri normalisoitiin asettamalla yhtälön (1) ensimmäinen termi nol-
laksi. Viereisten terssikaistojen välinen ero rajoitettiin 5 dB:iin riittävän tasaisen painotus-
spektrin löytämiseksi. Myös korrelaatiokertoimen neliö rajoitettiin tavoitearvoon r2=0.95. 

Ratkaisussa käytettiin pienimmän neliösumman menetelmää. Optimaalisen painotusspekt-
rin Lj arvojen löytämiseksi muodostettiin epälineaarinen optimointitehtävä, jolla on sekä 
epäyhtälö- että yhtälörajoitteita. Optimointitehtävän muodostaminen on selostettu tarkem-
min artikkelissa [6]. Optimointitehtävä ratkaistiin Matlabilla käyttämällä tehtävään sovel-
tuvaa algoritmia. Algoritmin lähtöarvauksena käytettiin asuinmelulle suositellun spektri-
painotustermin C50-5000 painotusspektriä. Kullekin äänilajille löydettiin lokaali optimi. 
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Subjektiivinen parametri on esitetty kuvassa 1 yksilukuarvojen Rw+C50-5000, Rw ja RS4 funk-
tiona. Kuvasta nähdään, että lähtötilanteessa subjektiivisen parametrin arvojen vaihtelu li-
neaarisen sovitekäyrän ympärillä on suurta mutta algoritmi löytää sopivat arvot painotus-
spektrille, jotta korrelaatio r2=0.95 saavutetaan. 

 

Kuva 1. Häiritsevyys standardoitujen Rw+C50–5000:n ja Rw:n sekä optimoidun RS4:n funktiona äänilajille 
S4. 

2.3 Painotuskäyrän epävarmuuden arviointi 

Subjektiivinen parametri vaihtelee merkittävästi koehenkilöiden välillä. Optimoitu paino-
tusspektri olisi todennäköisesti hieman erinäköinen, jos koe toistettaisiin toisena päivänä 
tai eri koehenkilöt osallistuisivat kokeeseen. Jotta voitiin arvioida optimoidun painotus-
spektrin herkkyyttä subjektiivisen parametrin muutoksille, optimointi toistettiin 250 kertaa 
aina hieman muutetuilla subjektiivisen parametrin arvoilla. Kullakin toistolla subjektiivi-
sen parametrin arvo valittiin satunnaisesti 95 % luottamusväliltä. 

Lisäksi arvioitiin seinävalikoiman vaikutusta lopputulokseen. Painotusspektrin laskenta 
toistettiin jättämällä aina yksi seinä pois, ja laskemalla optimoitu painotusspektri jäljelle 
jääneillä seitsemällä seinällä. Näin voitiin verrata seinävalikoiman aiheuttamaa opti-
mispektrin muutosta subjektiivisen parametrin vaihtelun aiheuttamaan muutokseen. Lo-
pullinen painotusspektrin epävarmuus on esitetty yhdistelmänä subjektiivisen parametrin 
ja seinävalikoiman muutoksen vaikutuksista siten, että näistä kahdesta suurempi epävar-
muus on valittu kullakin taajuudella. 

3 TULOKSET 

Kullekin äänilajille optimoitu painotusspektri LS1 – LS6 ja epävarmuusrajat on esitetty ku-
vassa 2. 

Saadut painotusspektrit keskiarvoistettiin, jotta saatiin yksittäisiä äänilajeja yleisempi 
spektri asuinmelulle. Tätä spektriä vastaavaa yksilukuarvoa on merkitty Ropt:lla. Ko. pai-
notusspektri on esitetty kuvassa 3. 

Korrelaatiokertoimen neliö standardoiduille ja optimoiduille yksilukuarvoille on esitetty 
taulukossa I kullekin äänilajille. 
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Kuva 2. Optimoidut painotusspektrit LS1 – LS6 kullekin äänilajille S1–S6 (musta katkoviiva). Epävar-
muusrajat (minimi ja maksimi) on merkitty harmailla pisteviivoilla.  

              

Kuva 3. Painotusspektri Lopt asuinmelulle. Painotusspektrin arvot kullakin terssikaistalla on esitetty 
oikeanpuoleisessa taulukossa. 

 

f  [Hz] L j

50 -54
63 -49
80 -45

100 -41
125 -37
160 -32
200 -28
250 -23
315 -19
400 -16
500 -13
630 -11
800 -11

1000 -13
1250 -13
1600 -13
2000 -10
2500 -8
3150 -10
4000 -13
5000 -15

 
102



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 103 — #103

 
 
OPTIMOITU ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN PAINOTUSSPEKTRI  Virjonen et al. 

4 POHDINTA 

Optimoitu painotusspektri voitiin määrittää kullekin äänilajille. Eri äänilajien painotus-
spektrit eroavat toisistaan selvästi. Tästä syystä painotusspektrit eivät selitä kovinkaan hy-
vin muita äänilajeja kuin sitä, jolle ne ovat optimoituja (Taulukko I). Yleinen keskiarvos-
pektri korreloi paremmin subjektiivisen parametrin kanssa kuin taulukossa I esitetyt ny-
kyiset standardoidut yksilukuarvot viidessä äänilajissa kuudesta. On huomattavaa, että ää-
nilajit S4 (vauvan itku) ja S6 (koiran haukunta) ovat tyypillisiä asumisen ääniä, mutta stan-
dardoiduilla yksilukuarvoilla saadut korrelaatiot ovat erittäin alhaisia. Rw+Copt:lla saatu 
korrelaatio on selvästi parempi. 

ISO 717-1 ohjeistaa käyttämään spektrisovitustermiä C asumismelulle. Äänilaji S3 (mu-
siikki) oli suodatettu vastaamaan C50–5000:n painotusspektriä, joka on muodoltaan vaalean-
punaista kohinaa. Optimoidun painotusspektrin LS3:n arvot ovat matalilla taajuuksilla sel-
västi alempia kuin C50–5000:n painotusspektrin (Kuva 2). Sama on havaittavissa muillakin 
äänilajeilla paitsi äänilajilla S2, jonka musiikki sisälsi voimakkaan bassoelementin. Vaikka 
epävarmuusrajat otetaan huomioon, näyttää siltä, että C50–5000 yliarvioi matalien taajuuk-
sien merkitystä asumismelulle. 

Tässä tutkimuksessa keskiarvospektri johdettiin keskiarvoistamalla saadut optimoidut pai-
notusspektrit. Jatkossa voisi tutkia, olisiko mahdollista löytää vielä parempi ratkaisu esi-
merkiksi monitavoiteoptimoinnin avulla. Rw+Copt toimii sellaisenaan jo melko hyvin, joten 
tarkempaa laskentaa ei tässä vaiheessa vielä toteutettu. 

Lähtödata oli kerätty laboratoriokokeen avulla. Laboratorio-olosuhteet eivät vastaa kaikilta 
osin asuinolosuhteita. Optimointia varten data voitaisiin kerätä myös kenttätutkimuksen 
avulla. Kenttätutkimuksen haasteena ovat kuitenkin subjektiiviseen kokemukseen vaikut-
tavat tekijät, esimerkiksi asenne naapuria kohtaan, tutkimuksen ajankohta, äänialtistuksen 
pituus, odotukset ääneneristävyydestä sekä elämäntapa ja -tottumukset. Äänilajia ja altis-
tusta ei voi kontrolloida. Peiteääni kussakin huoneistossa voi vaihdella. Äänen lähtöpaik-
kaa voi olla vaikea arvioida. Ilmaääneneristävyys voi vaihdella eri huoneistossa samankin 
talon sisällä. Laboratoriossa altistus ja koehenkilön toiminta on kontrolloitua. Vaikka ko-
keellinen tilanne on keinotekoinen, se on kuitenkin helpommin hallittavissa. Kenttätutki-
mus on kuitenkin hyödyllinen, kun määritellään ääneneristävyyden tavoitetasoja. Tavoite-
tasot tulisi määritellä käyttäen yksilukuarvoja, jotka perustuvat tieteelliseen psykoakusti-
seen näyttöön. 

Ehdotetun painotusspektrin toimivuus riippuu siitä, kuinka hyvin valitut äänilajit edustavat 
keskimääräistä asumismelua. On havaittu, että useimmat asumisäänet eivät sisällä korkeita 
äänitasoja matalilla taajuuksilla (alle 100 Hz) [1,2]. Mašović et al. [7] tutki laajasti asumis-
melua ja sen spektriä useilla eri äänilajeilla. Jatkossa spektrin lisäksi olisi hyvä tutkia, 
kuinka usein kukin äänilaji keskimäärin esiintyy. 

Optimoidut painotusspektrit ovat melko herkkiä subjektiivisen parametrin muutoksille. 
Jatkossa ei ole syytä tehdä optimointispektrin määrittämistä ainakaan selvästi pienemmällä 
koehenkilömäärällä. 

Olisi hankalaa ottaa huomioon kukin asuinmelun erilainen äänilaji erillisen painotusspekt-
rin avulla. Tarvitaan jonkinlainen kompromissispektri. Painotusspektriä Lopt voisi käyttää 
normaaleille asumisen äänille. Painotusspektri C50–5000 (LS2) soveltuisi puolestaan hyvin 
tilanteisiin, joissa on tarve äänieristää voimakasta musiikkia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Erilaisille asumisen äänille määritettiin painotusspektrit matemaattisen optimoinnin avulla. 
Näitä käyttäen saatiin uusi ilmaääneneristävyyden yksilukuarvo asumismelulle, Rw+Copt, 
joka määritetään taajuusalueella 50 – 5000 Hz. Tämän painotusspektri, Lopt, eroaa selvästi 
painotusspektristä C50–5000 alle 315 Hz taajuuksilla. Ehdotettu yksilukuarvo korreloi parem-
min subjektiivisen häiritsevyyden kanssa kuin mikään standardoiduista ISO 717-1:n yksi-
lukuarvoista asuinmelulle. Tulokset [6] on saatettu ISO 717-1 standardista vastaavan työ-
ryhmän WG 18 tietoon.  

Taulukko I. Korrelaatiokertoimen neliö r2 yksilukuarvojen ja subjektiivisen parametrin välillä kullakin 
äänilajilla S1–S6. 
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Standardoidut yksilukuarvot Optimoidut yksilukuarvot
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6

R w +C 50-5000 0.72 0.94 0.50 0.14 0.42 0.15 R w +C S1 0.95 0.76 0.84 0.40 0.86 0.54
R w 0.90 0.69 0.79 0.14 0.86 0.53 R w +C S2 0.71 0.95 0.49 0.14 0.40 0.14
R w +C 50-3150 0.72 0.93 0.50 0.14 0.42 0.15 R w +C S3 0.98 0.66 0.95 0.58 0.94 0.69
R w +C 100-3150 0.86 0.78 0.68 0.24 0.71 0.36 R w +C S4 0.67 0.34 0.80 0.95 0.63 0.74
STC 0.93 0.70 0.81 0.42 0.86 0.57 R w +C S5 0.80 0.45 0.75 0.38 0.95 0.73

R w +C S6 0.72 0.32 0.82 0.68 0.92 0.95
R w +C opt 0.96 0.66 0.92 0.57 0.94 0.74
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Tiivistelmä 

 Kapeakaistaisesta ympäristömelusta tulee ohjeiden mukaan antaa sank-
tio k, joka lisätään keskiäänitason LAeq päälle ennen tuloksen vertaamista oh-
jearvoon. Menettely johtuu siitä, että kapeakaistainen melu voi olla häiritse-
vämpää kuin laajakaistainen melu, jossa kapeakaistaisuutta ei ole. Kirjalli-
suudessa ei kuitenkaan ole näyttöä sille, minkälainen sanktion pitäisi olla, 

kun äänitaso on alle 35 dB, joka on asunnoissa yleinen tilanne. Tavoitteena 
oli selvittää, minkälainen sanktio kapeakaistaisesta melusta tulisi asettaa eri 
ääneksen taajuuksilla, erottuvuuksilla ja kokonaisäänitasoilla. Laboratorio-

kokeeseen osallistui 40 koehenkilöä. Tutkimuksen perusteella sanktio riippuu 
ääneksen taajuudesta, erottuvuudesta ja kokonaisäänitasosta. Nykyohjeiden 
mukaista vakiosanktiota (3, 5 tai 6 dB) ei voida pitää perusteltuna. Tutkimus 

on julkaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedelehdessä. 

1 JOHDANTO JA TAVOITE 

Sisätiloissa kuuluva taloteknisten laitteiden melu tai ympäristömelu voi aiheuttaa häi-
ritsevyyden kokemuksen. Häiritsevyys edeltää yleensä vakavampia terveysvaikutuk-
sia, joita pitkään jatkuva melu voi aiheuttaa. Melun häiritsevyyttä pitäisi pystyä ob-
jektiivisesti arvioimaan melun mittaustuloksista. Häiritsevyyskokemusta ei yleensä 
voida selittää pelkästään A-painotetun äänitason perusteella vaan siihen voivat vai-
kuttaa melun erityispiirteet (kuten kapeakaistaisuus, impulssimaisuus, vaihtelevuus ja 
spektri), melun kesto, käynnissä oleva aktiviteetti, asenteet äänilähdettä kohtaan ja 
yksilölliset tekijät.  

Huoneiston sisätiloihin kantautuvan ympäristömelun vaikutuksia pyritään suunnitte-
luvaiheessa minimoimaan ohjearvojen avulla (Taulukko 1). Taloteknisten laitteiden 
melun vaikutuksia pyritään minimoimaan suunnitteluvaiheessa Rakentamismääräys-
kokoelman [3,4] ohjeiden ja määräysten avulla.  

Jos melussa on ns. erityispiirteitä, se voidaan kokea häiritsevämmäksi kuin äänitasol-
taan yhtä voimakas melu, jossa näitä erityispiirteitä ei ole. Taulukossa 1 esitetään 
menettely, jonka mukaan kapeakaistaisuudesta asetetaan sanktio k, joka lisätään me-
lusta mitatun (tai mallinnetun) keskiäänitason LAeq päälle. Lopputulosta LAeq+k verra-
taan ohjearvoon. Sanktio k tulisi asettaa vain siltä ajalta, jona erityispiirrettä esiintyy.  

Tämä tutkimus rajautuu kapeakaistaiseen (tonaaliseen, ääneksiä sisältävään, viheltä-
vään, ujeltavaan) meluun (narrow-band noise, tonal noise). Kapeakaistaisuuden sank-
tiointimenettelyä hankaloittaa se, että ohjearvoissa [1,2] ei esitetä kvantitatiivista 
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määritelmää sille, millä kriteerillä taulukon 1 vakiosanktioita asetetaan tai jätetään 
asettamatta. Joissakin standardeissa esitetään menetelmiä kapeakaistaisuuden asteen 
arvioimiseksi (audibility, prominence). Näiden menetelmien kytkentä häiritsevyyteen 
on osoitettu melko suppeilla psykoakustisilla kuuntelukokeilla, joissa on käytetty 
korkeita äänitasoja, joita ei esiinny asuntojen sisätiloissa.  

Lisäksi sanktioiden lukuarvot eivät ole ohjeissa [1,2] samat, mikä voi johtaa kahteen 
erilaiseen johtopäätökseen samasta mittaustuloksesta. Tämä voi aiheuttaa joskus tul-
kintaongelmia. Tiedekirjallisuudessa ei ole esitetty, miten sanktio tulisi asettaa, kun 
äänitaso on alhainen, alle 35 dB, joka on yleinen äänitaso asunnoissa.  

Tavoitteena oli selvittää, minkälainen sanktio tulisi asettaa tasoltaan alhaiselle ka-
peakaistaiselle melulle. Tutkittavina muuttujina olivat kapeakaistaisen melun taajuus, 
kapeakaistaisuuden erottuvuus (piikin korkeus) sekä kokonaisäänitaso LAeq.  

 

Taulukko 1. Melutason ohjearvot sisätiloissa a) valtioneuvoston päätöksen ja b) sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan. Ohjearvojen soveltamisalat ja rajaukset 
on kuvattu tarkemmin alkuperäisdokumenteissa [1,2].  

a) Valtioneuvoston päätös 993/1992

Päiv ä Yö
klo 07  - 22 klo 22 - 07

T =15 h T =9 h

Ohjearvot sisällä, ulkoa kantautuva m elu LA,eq,T [dB] LA,eq,T [dB]

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 30
Opetus- ja kokoontumistilat 35 -
Liike- ja toimistohuoneet 45 -

HUOM. Jos melu on luonteeltaan iskum aista tai kapeakaistaista, 
mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen v ertaamista taulukon arv oihin.

b) STM:n asetus 1545-2015

Päiv ä Yö Yö
klo 07 -22 klo 22-07 22-07

T =15 h T =9 h T =1h

Asuinhuoneistot, palv elutalot, vanhainkodit, LA,eq,T [dB] LA,eq,T [dB] LA,eq,T [dB]

päiv ähoitopaikat ja vastaav at
Asuinhuoneet ja oleskelutilat 35 30
Muut tilat ja keittiö 40 40
Nukkumiseen tarkoitetut tilat, unihäiriötä aih. melu 25

HUOM. Mitattuun keskiäänitasoon lisätään laskennallinen im pulssikorjaus, jonka suuruus on 5 tai 1 0 dB 
riippuen melun impulssimaisuudesta. Mitattuun keskiäänitasoon lisätään laskennallinen 

kapeakaistakorjaus, jonka suuruus on 3  tai 6  dB riippuen melun kapeakaistaisuudesta.  

2 AINEISTO JA MENETELMÄ 
Kaksiosaiseen laboratoriokokeeseen rekrytoitiin 40 koehenkilöä, jotka saapuivat la-
boratorioon yksi kerrallaan. Äänet soitettiin kuulokkeilla. Koehenkilöt arvioivat kun-
kin äänen häiritsevyyden asteikolla 0 - 10 (0 Ei lainkaan häiritsevä; 10 Erittäin häirit-
sevä). Äänten soittojärjestys vaihteli koehenkilöiden välillä kummankin kokeen sisäl-
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lä. Kutakin ääntä kuunneltiin ensin noin 9 sekuntia, jonka jälkeen arvion antaminen 
oli mahdollista. Koe kesti yhteensä keskimäärin 75 minuuttia.  

Koehenkilöt kuuntelivat sekä tonaalisia ääniä, jotka sisälsivät ääneksen sekä tausta-
kohinaa, että referenssiääniä, jotka sisälsivät pelkästään taustakohinaa (Taulukko 2, 
Kuva 1). Referenssiäänten spektri oli aina A-painotuksen inversio. Referenssiääni oli 
vähän häiritsevä ja muistutti ilmanvaihdon ääntä.  

Tutkittuja äänesten taajuuksia oli viisi: 50, 110, 290, 850 ja 2100 Hz (kuva 1b). Ku-
kin äänes esitettiin 4 eri erottuvuudella A1-A4 (tonal audibility). Erottuvuus [dB] tar-
koittaa käytännössä piikin korkeutta taustakohinaan nähden. Piikin kasvaessa tausta-
kohinaa pienennettiin vastaavasti siten, että kokonaisäänitaso LAeq pysyi taulukon 2 
mukaisella tasolla (kuva 1a). 

 

Taulukko 2. Kokeen 1 ja 2 referenssiäänet (R1-R14), kokeen 1 tonaaliset äänet (T1-
T20) sekä kokeen 2 tonaaliset äänet (T21-T40). Taajuus kertoo ääneksen taajuuden. 
Erottuvuus on piikin korkeus (tasot A1-A4). LAeq on A-painotettu ekvivalentti äänen-
painetaso.  

Ääni Taajuus LAeq  

[Hz] Taso [dB] [dB]
R1 Ei - 0 19
R2 Ei - 0 21
R3 Ei - 0 23
R4 Ei - 0 25
R5 Ei - 0 27
R6 Ei - 0 29
R7 Ei - 0 31
R8 Ei - 0 33
R9 Ei - 0 35
R10 Ei - 0 37
R11 Ei - 0 39
R12 Ei - 0 41
R13 Ei - 0 43
R14 Ei - 0 45

Erottuvuus

 

Ääni Taajuus LAeq  Ääni Taajuus LAeq  

[Hz] Taso [dB] [dB] [Hz] Taso [dB] [dB]
T1 50 A1 5 25 T21 50 A1 5 35
T2 50 A2 10 25 T22 50 A2 10 35
T3 50 A3 18 25 T23 50 A3 17 35
T4 50 A4 25 25 T24 50 A4 25 35
T5 110 A1 5 25 T25 110 A1 5 35
T6 110 A2 10 25 T26 110 A2 10 35
T7 110 A3 17 25 T27 110 A3 17 35
T8 110 A4 24 25 T28 110 A4 25 35
T9 290 A1 5 25 T29 290 A1 5 35

T10 290 A2 10 25 T30 290 A2 10 35
T11 290 A3 17 25 T31 290 A3 17 35
T12 290 A4 25 25 T32 290 A4 25 35
T13 850 A1 5 25 T33 850 A1 5 35
T14 850 A2 10 25 T34 850 A2 10 35
T15 850 A3 18 25 T35 850 A3 17 35
T16 850 A4 25 25 T36 850 A4 25 35
T17 2100 A1 5 25 T37 2100 A1 5 35
T18 2100 A2 10 25 T38 2100 A2 10 35
T19 2100 A3 18 25 T39 2100 A3 18 35
T20 2100 A4 25 25 T40 2100 A4 25 35

Erottuvuus Erottuvuus

 

 

Kokeita oli kaksi: kokeessa 1 tonaaliset äänet esitettiin tasolla 25 dB LAeq ja kokeessa 
2 tasolla 35 dB LAeq. Referenssiäänet R1-R14 (kuva 1c) olivat kummassakin kokeessa 
samoja, ja niitä soitettiin tasoilla 19-45 dB LAeq 2 dB välein.  

Referenssiääniä tarvittiin sanktion määrittämiseen. Määritysmenetelmä on kuvassa 2. 
Siinä etsittiin referenssiääni, tai sellaisen ekstrapoloitu arvo, joka koettiin yhtä häirit-
seväksi kuin tonaalinen ääni. Referenssiäänen ja tonaalisen äänen tasoero on sanktion 
k suuruus.  
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Kuva 1. a) Ääneksen erottuvuus tutkittiin neljällä eri tasolla A1-A4. Kuvan esimerk-
ki-tapauksessa ääneksen taajuus on 250 Hz. b) Ääneksen taajuuksia oli tutkimuksessa 
viisi. Ääneksen voimakkuus on tässä esimerkissä A3. c) Referenssiäänet R1-R14.  

 Kuva 2. Esimerkki sanktion 
määritystavasta äänelle T35. Äänen 
häiritsevyyskeskiarvo 40 koehenkilölle 
on musta neliö. 95 % luottamusväli on 
viiksillä. Referenssiäänten R1-R14 
häiritsevyysarvot on esitetty ympyröin. 
Niiden yli on tehty lineaarinen sovitus 
(y =3.7 x + 4.4). Äänelle T35 annettava 
sanktio (ehjä nuoli) ja sanktion 
epävarmuus (katkoviivallinen nuoli) 
määritettiin lineaariselta sovitteelta. 
Tässä tapauksessa sanktio oli k = 5.3 ± 
1.1 dB. 
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3 TULOKSET 
Referenssiäänten häiritsevyys on esitetty kuvassa 3. Referenssiäänten häiritsevyys oli 
lähes sama kummassakin kokeessa. Referenssiäänten häiritsevyys selittyy hyvin yk-
sistään A-äänitason avulla. Näin ollen referenssiäänet muodostivat luotettavan pohjan 
kapeakaistaisen melun sanktion määritykselle.  

Tonaalisten äänten häiritsevyys on esitetty kuvassa 4 kokeelle 1. Vertailukohtana on 
kussakin kuvassa referenssiääni, jonka kokonaisäänitaso on sama kuin tonaalisen ää-
nen. Kuvan mukaan häiritsevyys kasvaa referenssiääneen verrattuna ääneksen erottu-
vuuden kasvaessa (A1 A4) taajuuksilla 290, 850 ja 2100 Hz. Sen sijaan pientaajui-
nen tonaalinen ääni (50 ja 110 Hz) ei ole referenssiääntä häiritsevämpää, vaikka erot-
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tuvuus olisi suuri. Kokeelle 2 havainnot olivat periaatteiltaan samankaltaisia, joskin 
sanktiot arvoiltaan hieman pienempiä.  

Päätulos, eli kapeakaistaisen melun sanktio, on esitetty kuvassa 5. Sanktio poikkeaa 
tilastollisesti merkitsevästi nollasta, jos sanktion keskiarvo ja 95 % luottamusväli 
poikkeaa nollasta. Tämä toteutuu katkoviivan yläpuolella olevien havaintojen kohdal-
la. Sanktio riippui voimakkaasti ääneksen taajuudesta, ääneksen erottuvuudesta sekä 
kokonaisäänitasosta. Sanktio oli nolla taajuuksilla 50 ja 110 Hz riippumatta erottu-
vuudesta ja kasvoi tämän jälkeen ääneksen taajuuden ja sen erottuvuuden kasvaessa.  

 Kuva 3. Häiritsevyyden 
keskiarvo ja 95 % 
luottamusväli 
referenssiäänille.  
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus oli ainutlaatuinen, koska kirjallisuudessa ei ole ennen tutkittu näin hiljaisten 
äänesten häiritsevyyttä. Tutkitut äänet olivat synteettisiä koostuen vain yhdestä ää-
neksestä ja taustakohinasta. Tulokset on tarkoitus vahvistaa jatkokokeella, jossa käy-
tetään todellisia ympäristössä nauhoitettuja ääniä, joissa voi olla useita ääneksiä.  

Tulosten perusteella sanktiota ei tulisi antaa pientaajuisille tonaalisille äänille kun 
taas suurilla taajuuksilla sanktio olisi suurempi kuin taulukossa 1 ohjeistetaan. Tulok-
set ovat ohjeiden ja määräysten [1,2] mukaisia vakiosanktioita vastaan. Tulokset kan-
nattaa huomioida tulevaisuuden ohjeistuksia kehitettäessä.  

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedelehdessä [5].  

5 KIITOKSET 

Tutkimus toteutettiin ANOJANSSI –projektissa, jota rahoittavat mm. Tekes, Turun am-
mattikorkeakoulu, Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöpooli, 
Infra ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry. 
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Kuva 4. Häiritsevyyden keskiarvo ja 95 % luottamusväli tonaalisille äänille kokeessa 
1, kun ääneksen erottuvuus on a) A1, b) A2, c) A3 ja d) A4. Referenssiäänenä on R4, 
koska sen A-äänitaso on sama kuin kokeessa 1 tutkittujen tonaalisten äänten (25 dB).  
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Kuva 5. Kapeakaistamelun sanktio k eri ääneksen erottuvuuksilla (A1-A4) ja taa-
juuksilla [Hz]. Ääneksen taso a) 25 dB LAeq ja b) 35 dB LAeq. Katkoviivan yläpuolella 
olevat havaintopisteet poikkeavat tilastollisesti merkitsevästi nollasta (p<0.05). 
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Tiivistelmä 

 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista määrittelee 

oleskelualueilla ulkona sallittavat keskiäänitasot. Monissa kunnissa oleskelu-

alueiksi tulkitaan myös parvekkeet, ja parvekkeille asetetaan asemakaavoissa 

meluntorjuntavaatimuksia. Ongelmana on ollut se, että tarjolla ei ole ollut 

suunnittelumenetelmää, jolla suunnitteluvaiheessa olisi voitu osoittaa vaati-

musten täyttyminen ja valita parvekkeelle sopiva lasitus ja kaiderakenne. 

Vakiintuneita käytäntöjä kaavamääräysten määrittelyyn tai niiden toteutumi-

sen tarkastamiseen mittaamalla ei myöskään ole ollut. Tässä tutkimuksessa 

selvitettiin käytäntöjä parvekkeita koskevan meluntorjuntavaatimuksen esit-

tämiseksi kaavoituksessa sekä kehitettiin menetelmä parvekkeiden ääneneris-

tyksen suunnittelemiseksi melualueilla. Hankkeen tuloksena ympäristöminis-

teriö julkaisi parvekelasitusten suunnittelumenetelmän ympäristöhallinnon 

ohjeena 6/2016. Julkaistu ohje tarjoaa muiden muassa suunnittelijoille, ra-

kennusvalvontaviranomaisille ja kaavoittajille tietoa siitä, miten lasitetuille 

parvekkeille asetettava ääneneristävyys määritellään, suunnitellaan ja toden-

netaan. Ohjeessa esitetään menetelmät lasitetun parvekkeen ääneneristävyy-

den mitoittamiseen ja mittaamiseen sekä painovoimaisen ilmanvaihdon ja 

lämpötilan laskentaan. 

1 JOHDANTO 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista [1] määrittelee asumiseen käytettävillä 

alueilla ulkona sallittavat melutasot päivä- ja yöaikaan. Valtioneuvoston päätökseen liit-

tyvässä ympäristöministeriön muistiossa vuodelta 1992 [2] asumiseen käytettäväksi alu-

eeksi määritellään pihojen oleskelualueiden lisäksi terassit ja parvekkeet. Samanlaisen 

määritelmän on antanut WHO omissa ohjeissaan [3]. Valtioneuvoston päätöksessä tätä 

määritelmää ei ole, mutta kuntien kaavoitus-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluvi-

ranomaiset ovat viime vuosina ryhtyneet kiinnittämään huomiota parvekkeiden meluntor-

juntaan. Myös Uudenmaan ELY-keskuksen meluntorjuntaa maankäytön suunnittelussa 
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koskevassa ohjeessa [4] parvekkeet rinnastetaan piha-alueisiin. Samoin on tehty esimer-

kiksi Tampereen kaupungin uusissa, maankäytön suunnittelua ohjaavissa melulinjauksis-

sa [5]. 

 

Valtioneuvoston päätöksestä [1] ei suoranaisesti voida johtaa säädökseen pohjautuvaa 

vaatimusta parvekkeiden meluntorjunnalle, mutta kaavoituksessa voidaan ottaa huomi-

oon myös laadullisia ja viihtyisyyteen liittyviä tekijöitä. Asemakaavoissa onkin annettu 

parvekkeiden meluntorjuntaa koskevia kaavamääräyksiä. Rakennusvalvontaviranomaiset 

puolestaan ovat joissakin kunnissa edellyttäneet, että valtioneuvoston päätöksen [1] mu-

kaisten melutason ohjearvojen toteutuminen parvekkeilla osoitetaan melumittauksin en-

nen kuin rakennus voidaan ottaa käyttöön. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä pitäisi olla varmuus siitä, että valituilla suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuilla sallitut melutasot saavutetaan. Yleisesti hyväksyttyä menetelmää, jol-

la vaatimusten toteutuminen voitaisiin varmistaa esimerkiksi rakennuslupahakemuksen 

yhteydessä, ei kuitenkaan ole ollut olemassa. Menetelmän puuttuessa myös rakennusval-

vontaviranomaisten on ollut hankalaa valvoa sallitun melutason toteutumista parvekkeilla 

muuten kuin edellyttämällä melumittauksia rakennuksen valmistuessa. 

 

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen vuosina 2015–2016 toteut-

tamassa tutkimuksessa selvitettiin käytäntöjä parvekkeita koskevan meluntorjuntavaati-

muksen esittämiseksi kaavoituksessa sekä kehitettiin menetelmä parvekkeiden ääneneris-

tyksen suunnittelemiseksi melualueilla [6]. Tutkimuksen rahoittivat ympäristöministeriö 

ja Liikennevirasto. Kehitetty suunnittelumenetelmä validoitiin ääneneristysmittauksin 

toteutetuissa kohteissa. Mittaukset teki A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n akustiikkasuunnit-

teluyksikkö. Tutkimuksen pohjalta julkaistiin ympäristöministeriön ohje lasitettujen par-

vekkeiden ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla [7].  

Ympäristöministeriön ohje [7] tarjoaa suunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille ja 

kaavoittajille tietoa siitä, miten lasitetuille parvekkeille asetettava ääneneristävyys määri-

tellään, suunnitellaan ja todennetaan. Ohjeessa esitetään menetelmät lasitetun parvekkeen 

ääneneristävyyden mitoittamiseen ja mittaamiseen sekä painovoimaisen ilmanvaihdon ja 

lämpötilan laskentaan. Tämän artikkelin tarkoitus on esitellä ohjeen keskeistä sisältöä.   

2 KAAVAMÄÄRÄYKSEN MUODOSTAMINEN 

Parvekelasituksen ja kaiteen ääneneristävyyden mitoittava suure on parvekkeella sallitta-

va melun keskiäänitaso LA,eq. Päivällä sallittava keskiäänitaso on 55 dB ja yöllä yleensä 

50 dB (uusilla alueilla 45 dB). Liikennemelun aiheuttaman keskiäänitason mittaaminen 

on kuitenkin työlästä, sillä se olisi tehtävä liikennemelumittausohjeen [8] mukaan, jolloin 

mittauksen aikana olisi laskettava liikennemäärä. 

Suunnittelijoille ja urakoitsijoille jo pitkään tutun ilmiön eli rakennuksen ulkovaipan ää-

neneristävyydenkin mitoittava suure on sisällä sallittava melutaso, mutta kaavamääräys-

ten toteutumista valvotaan mittaamalla rakennuksen ulkovaipan äänitasoero ΔLA,vaad, joka 

määritellään rakennuksen ulkovaipan pinnalla ilman julkisivuheijastuksia vallitsevan 

keskiäänitason LA,u ja sisällä sallittavan keskiäänitason LA,s erona [9].  

      A,suA,vaadA, LLL        (1) 
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Äänitasoeron toteaminen mittauksin on yksikäsitteistä [10–11]. Näin ollen on perusteltua, 

että myös parvekkeiden meluntorjuntaa koskevat vaatimukset esitetään kaavamääräyksis-

sä äänitasoerona ΔLA,vaad eli parvekkeen ulkovaipan pinnalla vallitsevan ja parvekkeella 

sallittavan äänitason erona kaavan 1 mukaisesti. Kaavoituksessa vaatimus voidaan myös 

ilmoittaa antamalla sallittu melutaso valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, jolloin ra-

kennusluvan yhteydessä määritetään äänitasoerovaatimukset ja osoitetaan niiden toteu-

tuminen.  

Kuvassa 1 on esitetty, millaisia äänitasoeroja parvekelasituksilta tyypillisesti vaaditaan 

[6]. Tilasto perustuu A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n asemakaavoitusta ja rakennuslupia 

varten tekemiin meluselvityksiin, joiden perusteella on määritelty kunkin kohteen par-

vekkeille asetettavat vaatimukset.  

 
Kuva 1. Asemakaavoitusta ja rakennuslupia varten tehtyjen meluselvitysten perusteella 

määritettyjen parvekkeilta vaadittujen äänitasoerojen ΔLA,vaad jakauma.  

Kuvan 1 mukaan äänitasoero ΔLA,vaad voi olla käytännössä luokkaa 1–20 dB, tyypillisim-

min kuitenkin 2–10 dB. Yöajan melutason ohjearvo tuottaa yleensä suurempia äänita-

soerovaatimuksia kuin päiväajan ohjearvo. Suurin osa tarkastelluista kohteista sijoittui 

uusille alueille, jolloin yöaikana sovellettiin keskiäänitason arvoa 45 dB, joka on yleensä 

mitoittava arvo nykymääräysten perusteella. 

3 LASITUSTEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITUSMENETELMÄ 

Ääntä siirtyy ulkoa parvekkeelle avattavan ja kiinteän lasituksen, lasitusten runkoraken-

teiden, kaiteen sekä erikokoisten ja -muotoisten rakojen kautta. Lisäksi ääni vaimenee 

parvekkeen sisällä. Edellä kuvailtujen ilmiöiden vuoksi ei ole mahdollista määritellä jo-

takin tiettyä äänitasoeroa, jonka parvekelasitukset aina tuottavat vaan ilmiöt ovat parve-

kekohtaisia.  

Parvekkeen absorptioala poikkeaa kalustetuista asuinhuoneista. Tutkimuksessa [6] tehtiin 

parvekkeilla jälkikaiunta-ajan mittauksia, joiden perusteella voitiin todeta, millainen par-

vekkeen absorptioala tyypillisesti on ja miten se riippuu parvekkeen tilavuudesta.  

Parvekkeen ulkovaipan äänitasoeron ΔLA laskentaa varten tarvitaan ulkovaipan eri ra-

kennusosien laboratoriossa mitatut ilmaääneneristysluvut tarkasteltavaa liikennemelulajia 

vastaan (Rw + C tai Rw + Ctr), rakennusosien pinta-alat, rakojen laatu ja määrä, parvek-

keen tilavuus ja mahdollisen meluntorjuntaan tarkoitetun materiaalin absorptioala. Yhden 

rakennusosan äänitasoero lasketaan kaavalla 
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 i

ijwilask,A, log10   (2) 

missä  (Rw + Cj)i on rakennusosan i ilmaääneneristyslukua melulajia j vastaan 

  Sj on rakennusosan pinta-ala 

  A on parvekkeen absorptioala 

  K on mittaamalla määritetty epävarmuuden korjaustermi (-5 dB) 

Korjaustermi K kuvaa kenttämittaustulosten ja mitoitusmenetelmän tulosten välistä kes-

kimääräistä eroa, johon sisältyvät kaikki epävarmuudet, erityisesti parvekkeen ulkovai-

pan erilaisten rakojen pinta-aloihin ja ääneneristävyyteen liittyvät epävarmuudet. 

Parvekkeen absorptioala A lasketaan käyttämällä mittauksin määritettyä sovitetta tyhjän 

parvekkeen absorptioalan ja tilavuuden V välillä 1/3-oktaavikaistalla 1000 Hz, johon lisä-

tään mahdollinen parvekkeelle lisätyn absorptiomateriaalin tuottama absorptioala Aabs: 

     
abs10,210,0 AVA    (3) 

Lasikaiteen ja raon yhteinen ilmaääneneristävyys lasketaan kaavalla (3): 

    

















 




tot

10
i

tot

i

10

log10
S

R
S

R i   (4) 

missä  Ri on rakennusosan i ilmaääneneristysluku 

  Si on rakennusosan pinta-ala 

  Stot on rakennusosien kokonaispinta-ala 

 

Kaavalla (2) parvekkeen ulkovaipan rakennusosien lasketut äänitasoerot yhdistetään kaa-

valla (5), jonka tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vaadittu äänitasoero ΔLA,vaad: 

    







 



i

L

L 10
laskA,

ilask,A,

10log10   (5) 

4 LASKENTAESIMERKKI 

Tarkasteltavan parvekkeen pinta-ala on 4 x 2 m2 ja korkeus on 2,7 m, jolloin tilavuus on 

21,6 m3 (kuva 2). Kaiteen korkeus on 1,1 m ja avattavan lasituksen korkeus 1,6 m. 

Parvekelasituksen ilmaääneneristysluku Rw + Ctr on 16 dB. Kaide on 4+4 mm laminoitua 

lasia. Parvekkeella ei ole lisättyä äänenvaimennusmateriaalia. Parvekkeen lasitus on 

pisimmällä sivulla. Kaide on 4+4 laminoitua lasia, jonka ilmaääneneristysluku Rw + Ctr 

on 30 dB. Lasikaiteessa on 3 viivamaista rakoa (tiivistämättömät reunat parvekepieliin ja 

yksi lasiväli keskellä kaidetta). Reunoilla raot ovat 3 mm leveät ja lasiväli on 2 mm leveä. 

Ohjeen [7] perusteella rakojen ilmaääneneristysluvut Rw + Ctr ovat -4,8 ja -4,5 dB. 
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Kuva 2. Laskentaesimerkin mukainen parveke. 

Parvekkeen absorptioala on kaavan (3) mukaan 4,3 m2. Parvekelasituksen äänitasoero (2) 

on 

   dB9,3dB5
3,4

4,6
log10dB16lask,1A, 








L  

Lasikaiteen yhdistetty ilmaääneneristysluku on kaavan (4) mukaisesti laskettuna 21,6 dB, 

josta saadaan lasikaiteen äänitasoeroksi kaavan (2) mukaisesti 

   dB5,16dB5
3,4

4,4
log10dB6,21lask,2A, 








L  

Parvekkeen ulkovaipan yhdistetty äänitasoero on kaavan (5) mukaisesti 

     dB5,81010log10 10/5,1610/3,9

laskA,  L  

Parvekkeen ulkovaipalla saavutettava äänitasoero on siis pyöristettynä 9 dB. Äänita-

soeroa voidaan kasvattaa esimerkiksi absorptioalaa tai rakennusosien ilmaääneneristystä 

lisäämällä. 

5 MENETELMÄN TARKKUUS 

Mittausmenetelmän tarkkuutta tutkittiin vertaamalla kentällä mitattuja äänitasoeroja oh-

jeen [7] mukaiselle suunnittelumenetelmällä laskettuihin äänitasoeroihin ΔLA,lask. Mit-

taustulokset erosivat toisistaan tieliikennemelun spektriä käytettäessä ±1 dB ja raide- ja 

lentomeluspektriä käytettäessä ±2 dB [6]. Julkisivun ääneneristysmittauksissa epävar-

muus lienee samaa luokkaa [12]. 

6 LOPPUPÄÄTELMÄ 

Ympäristöhallinnon ohjeessa 6/2016 esitetään menetelmä parvekkeille asetettavien kaa-

vamääräysten määrittelemiseksi sekä liikennemelualueille rakennettavien parvekkeiden 

lasitusten ja muiden ulkovaipan rakennusosien ääneneristävyyden suunnittelemiseksi. 

Lisäksi esitetään menetelmä parvekelasitusten ääneneristävyyden todentamiseen mittauk-
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sin rakennuksen valmistuttua. Ohje on tarkoitettu varsinkin kaavoittajille, suunnittelijoille 

ja rakennusvalvonnalle. Näihin tarkoituksiin menetelmän tarkkuus on riittävä.  

Menetelmän etuna on se, että sillä menetelmällä on mahdollista tutkia, mikä on äänen 

merkittävin kulkureitti parvekkeen ulkovaipan ulkopinnalta sisään ja toisaalta selvittää, 

millä keinoilla parvekkeelle muodostuvaan äänitasoon voidaan vaikuttaa. Siten parvek-

keiden ratkaisuja voidaan optimoida myös rakennuskustannusten kannalta.  

VIITTEET 

[1]  Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 

998/1992. 

[2]  Sarkkinen, S. 1992. Ehdotus Valtioneuvoston päätökseksi melutason ohjearvoista. 

Ympäristöministeriö, muistio 26.10.1992. 

[3]  Berglund, B. & Lindvall, T. 1995. Community Noise. Geneva, World Health Or-

ganization, Geneva. 

[4]  Airola, H. 2013. Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa. Helsinki, 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, opas 02/2013. 

[5]  Tampereen kaupungin melulinjaukset. Hyväksytty yhdyskuntalautakunnan ko-

kouksessa 9.6.2015. 

[6] Kovalainen, V. 2016. Lasitettujen parvekkeiden meluntorjunnan suunnittelu ja mit-

taaminen liikennemelualueilla. Diplomityö. Tampere, Tampereen teknillinen yli-

opisto, rakennustekniikan koulutusohjelma. 

[7]  Kovalainen, V. & Kylliäinen, M. 2016. Lasitettujen parvekkeiden ääneneristävyys 

liikennemelualueilla. Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristöhallinnon ohjeita 

6/2016.  

[8]  Tieliikennemelun mittaaminen. 1996. Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristö-

opas 15. 

[9]  Sipari, P. & Saarinen, A. 2003. Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoit-

taminen. Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristöopas 108. 

[10]  Kylliäinen, M. & Hongisto, V. 2008. Mittausmenetelmä rakennuksen ulkovaipan 

ääneneristystä koskevan asemakaavamääräyksen toteutumisen valvomiseksi. Ra-

kenteiden Mekaniikka. Vol. 41(1), s. 37–43.  

[11]  Kylliäinen, M. & Hongisto, V. 2007. RIL 243-1 Rakennusten akustinen suunnitte-

lu: akustiikan perusteet. Helsinki, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 

[12]  Scrosati, C., Scamoni, F. & Zambon, G. 2015. Uncertainty of façade sound insula-

tion in buildings by a Round Robin Test. Applied Acoustics. Vol. 96, s. 27–32. 

116



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 117 — #117

PUUVÄLIPOHJIEN ASKELÄÄNENERISTÄVYYTEEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

Pekka Latvanne1, Mikko Kylliäinen 2 

 
1 A-Insinöörit Suunnittelu Oy  

Bertel Jungin Aukio 9 

02600 ESPOO 

pekka.latvanne@ains.fi 

 
2 A-Insinöörit Suunnittelu Oy  

Puutarhakatu 10  

33210 TAMPERE 

mikko.kylliainen@ains.fi 

 

 

 

Tiivistelmä 

Askelääneneristävyys on yksi merkittävimmistä monikerroksisen puuraken-

nuksen ääniolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä. Puuvälipohja on puukerros-

talon rakennusosista se, johon kohdistuu eniten erilaisia vaatimuksia: raken-

tamismääräykset koskevat puuvälipohjan kantavuutta, taipumaa, värähtelyä, 

palonkestoa ja tiiveyttä sekä ilma- ja askelääneneristävyyttä. Käytännössä 

välipohjarakenteesta suureksi osaksi riippuu puukerrostalojen kilpailukyky 

esimerkiksi betonirakenteisiin kerrostaloihin nähden. Tämän kirjallisuustut-

kimuksen perusteella merkittävimmät puuvälipohjan askelääneneristävyyteen 

vaikuttavat ominaisuudet ovat palkkien ylä- ja alapuolisen rakenteiden mas-

sat sekä välipohjan rakennekerrosten väliset liitokset, joista merkittävin on 

alakaton kiinnitystapa. Näiden ohella myös palkkivälipohjan sisällä olevan 

ilmatilan vaimennus ja lattianpäällyste vaikuttavat välipohjan askelääneneris-

tävyyteen. 

1 JOHDANTO 

Puuvälipohjien askelääneneristävyys on yksi monikerroksisten puurakennusten merkittä-

vimmistä ääneneristyksen osa-alueista. Asunnon ulkopuolisista melulähteistä toisista 

asunnoista kantautuva askelääni koetaan usein häiritsevimmäksi melulähteeksi [1–5]. 

Puuvälipohjat ovat kevyitä verrattuna perinteisiin massiivivälipohjiin ja ne sisältävät 

yleensä useita erilaisia rakennekerroksia. Rakenteiden monimutkaisuuden vuoksi puuvä-

lipohjien askelääneneristävyyden laskentaan ei ole nykyisellään saatavissa laskentamalle-

ja ja askelääneneristävyyden arviointi perustuu suurelta osin kokemusperäiseen tietoon. 

Massiivivälipohjien askelääneneristävyyden laskentaan on olemassa laskentamalleja, 

mutta ne soveltuvat heikosti puuvälipohjien askelääneneristävyyden arviointiin [6]. 

 

Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten puuvälipohjan rakenteelliset 

ominaisuudet vaikuttavat välipohjan askelääneneristävyyteen. Lähdeaineistona käytettiin 
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kirjallisuudessa esitettyjä laboratoriossa 1/3-oktaavikaistoittain mitattuja askeläänitasoja 

148 puuvälipohjarakenteesta.  

2 VÄLIPOHJAN RAKENNEKERROSTEN MASSA 

Välipohjan kansilevytyksen ja alakaton massan kasvattaminen parantaa rakenteen aske-

lääneneristävyyttä. Toisaalta puurakenteiden merkittävä etu perinteisiin massiivirakenne-

ratkaisuihin nähden on juuri rakenteiden keveys [7–10]. Välipohjan massaa voidaan kas-

vattaa erilaisten laatta- ja levyrakenteiden avulla. Valettavien pintarakenteiden haittana 

on niiden vaatima kosteudenhallinta ja kuivumisaika, jotka hidastavat tuotantoa sekä 

työmaa- että puuelementtitehdasolosuhteissa. Mahdollisuutta korkeaan esivalmistusastee-

seen pidetään myös puurakenteiden etuna perinteisiin massiivirakenteisiin nähden [7–8, 

11–13]. 

Välipohjapalkkien yläpuolinen rakenne koostuu yleensä yhdestä tai useammasta levy- tai 

laattakerroksesta. Niin sanotun raakavälipohjan päälle voidaan valaa laatta esimerkiksi 

betonista tai kipsistä, kuten kuvan 1 rakenteissa Abo18, Can52 ja Can54 on tehty. Kuvas-

sa 1 ja muissa kuvissa välipohjan muutoksen vaikutus on esitetty askelääneneristävyyden 

parannuksena ΔLn eli muutetun ja alkuperäisen välipohjan askeläänitasojen erona. Kuten 

kuvassa 1 esitetyistä tuloksista voidaan havaita, ilman lattianpäällystettä ja kelluttavaa 

aluskerrosta asennetut raskaat pintalaatat parantavat askelääneneristävyyttä erityisesti 

pienten taajuuksien alueella, mutta yli 2000 Hz taajuusalueella ne jopa heikentävät aske-

lääneneristävyyttä. Heikentyminen suurilla taajuuksilla johtuu siitä, että betoni- ja kipsi-

laatoissa suuritaajuinen värähtely herää merkittävästi [14] ja niiden sisäinen häviökerroin 

on pieni [15]. Kuvan 1 kuvaajasta voidaan myös nähdä, että lattialevyn pintamassan pie-

net muutokset eivät vaikuta askeläänitasoihin. 

Kuvan 1 käyrässä Aus1-2 on esitetty kipsikuitulevyjen kolminkertaistamisen vaikutus 

askeläänitasoihin. Mittaustulosten mukaan levyjen kolminkertaistaminen parantaa aske-

lääneneristävyyttä koko taajuusalueella vähintään 10 dB. Levykerrosten välissä tapahtuu 

merkittäviä värähtelyhäviöitä, jotka vähentävät alapuoliseen rakenteeseen siirtyvää väräh-

telyä.   

Kuva 1. Välipohjan pintalaatan massan vaikutus askeläänitasoihin ja koerakenteiden 

leikkauspiirrokset [6]. Mittaustulokset on saatu lähteistä [16–18]. 
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Välipohjan kokonaismassaa voidaan kasvattaa myös lisäämällä alakattorakenteen mas-

saa. Kuvan 2 kuvaajassa on esitetty alakattolevyjen kaksinkertaistamisen vaikutus aske-

läänitasoihin. Kuvan 2 koerakenteissa alakattolevyt oli kiinnitetty välipohjapalkistoon 

joustavasti akustisella jousirangalla. Se, että levyjen kaksinkertaistus ei paranna aske-

lääneneristävyyttä 1000 Hz taajuusalueella, johtuu alakattolevyjen koinsidenssin rajataa-

juudesta [6, 19]. Alakaton levytyksen parannusvaikutus on pieni siitä syystä, että alakatto 

ylipäätään vaikuttaa askeläänitasolukuihin paljon.  

Kuva 1. Alakattolevyn kaksinkertaistamisen vaikutus askeläänitasoihin [16–17] ja koera-

kenteiden leikkauspiirrokset [6]. Alakatot oli kiinnitetty joustavasti. 

3 RAKENNEKERROSTEN KYTKENNÄT 

Puuvälipohjien askelääneneristävyys perustuu suurelta osin rakennekerrosten kytkennöis-

sä tapahtuviin värähtelyhäviöihin [1, 8, 20]. Joustavat kytkennät ja kerrokset vaimentavat 

välipohjassa etenevää askelääniherätteestä aiheutuvaa värähtelyä. Kirjallisuustutkimuk-

sen perusteella alakaton liitos palkistoon ja kelluvan pintalaatan alla oleva joustava kerros 

ovat merkittävimpiä joustavia liitoksia puuvälipohjissa [6]. 

Tutkimusten mukaan kelluva lattia parantaa puuvälipohjan askelääneneristävyyttä erityi-

sesti silloin, kun pintalaatta on raskas, sillä kelluva kerros estää tehokkaasti suuritaajuisen 

värähtelyn etenemisen pintalaatasta muuhun välipohjarakenteeseen. Pintalaatan massa 

itsessään parantaa välipohjan eristävyyttä pienillä taajuuksilla. Rakenne, jonka päälle kel-

luva pintalaatta asennetaan, vaikuttaa kelluvan lattian tuottamaan askelääneneristävyyden 

parannusvaikutukseen. [14, 21] Valetun pintalaatan sijaan eristekerroksen päälle voidaan 

asentaa myös useita ohuita rakennuslevykerroksia. Standardissa ISO 12354-2 esitetty 

laskentamalli kelluvan lattian askelääneneristävyyden laskentaan soveltuu lähtökohtaises-

ti vain raskaiden välipohjien päälle asennettavien kelluvien laattojen parannusvaikutusten 

laskentaan [6, 14, 22]. 

Alakattolevyt voidaan kiinnittää joko suoraan kantavien välipohjapalkkien alapintaan tai 

joustavasti. Välipohjan pintaan kohdistuva askelheräte voi edetä välipohjassa joko runko- 

tai ilmaäänenä [17, 23, 24]. Chung et al. [23] ovat esittäneet, että palkkien kautta kulkeva 

runkoääni on merkittävin äänenkulkureitti, kun palkkien korkeus on yli 200 mm. Kuten 

kuvan 3 tuloksista voidaan havaita, alakaton kiinnitys joustavasti jousirangoilla parantaa 

askelääneneristävyyttä huomattavasti enemmän kuin alakaton suora kytkentä. 
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Kuva 3. Alakaton kiinnityksen vaikutus askeläänitasoihin [17] ja koerakenteiden leik-

kauspiirrokset [6]. 

Alakatto ja palkkien yläpuolinen rakenne muodostavat massa-ilmajousi-massa-

järjestelmän, jonka tuottama ilmaääneneristävyys parantaa välipohjan askelääneneristä-

vyyttä [21, 25]. Joustava kytkentä vaimentaa merkittävästi välipohjapalkeista alakattoon 

etenevää värähtelyä [17, 21]. 

4 LATTIANPÄÄLLYSTEET JA ABSORPTIOMATERIAALI 

VÄLIPOHJAN SISÄLLÄ 

Lattianpäällyste vaimentaa lattian pintaan kohdistuvaa iskua [26]. Yleisesti käytössä ole-

vien lattianpäällysteiden parannusvaikutus puuvälipohjilla alkaa noin 250 Hz taajuudelta 

[12, 17, 27]. Tutkimuksissa on havaittu, että lattianpäällysteen vaimennuskyky riippuu 

myös raakavälipohjan akustisista ominaisuuksista, kuten jäykkyydestä ja massasta. Tä-

män vuoksi esimerkiksi raskaalla betonilaatalla mitattuja lattianpäällysteen parannusarvo-

ja ei voida käyttää suoraan arvioitaessa lattianpäällysteen vaikutusta kevyen puuvälipoh-

jan askelääneneristävyyteen. Toisaalta myös paksuilla CLT-levyillä ja ohuilla lattiakipsi-

levyillä mitatut lattianpäällysteen parannusvaikutukset eroavat merkittävästi toisistaan. 

[6, 14]   

Kirjallisuustutkimuksen mukaan ohutkin absorptiomateriaalikerros parantaa välipohjan 

askelääneneristävyyttä merkittävästi. Absorptiomateriaali vaimentaa tehokkaasti levyjen 

suuntaisesti eteneviä ääniaaltoja. Välipohjan sisään jäävän ilmatila ylitäytöllä ei ole ha-

vaittu olevan askelääneneristystä merkittävästi parantavaa vaikutusta [6, 17].  

5 PARAMETRINEN LASKENTAMALLI 

Kirjallisuustutkimuksen [6] ja A-Insinöörien kehitystyön pohjalta on luotu parametrinen 

laskentamalli puuvälipohjien askelääneneristävyyden arvioimiseksi. Laskentamalli perus-

tuu tässä artikkelissa aiemmin esitettyihin havaintoihin mittaustuloksista, laboratoriomit-

taustuloksiin sekä soveltuvilta osin standardissa EN 12354-2 esitettyihin laskentamene-

telmiin. 27 puuvälipohjarakenteella suoritetussa vertailussa laskentamallilla lasketun ja 

koerakennuksessa tai laboratoriossa mitatun askeläänitasoluvun Ln,w erotuksen itseisarvo 

oli keskimäärin 3 dB. 1/3-oktaavikaistoilla tarkasteltuna merkittävimmät erot parametri-
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sen laskentamallin ja mittaustulosten välillä syntyvät yli 500 Hz ja alle 100 Hz alueella. 

Kummassakin tapauksessa laskentamalli aliarvioi välipohjan askelääneneristävyyden. 

Laskentamallin kehitystyö ja testaaminen ovat merkittäviltä osin kesken. Merkittävimmät 

kehitystarpeet ovat levy-palkki-rakenteen akustisessa mallintamisessa sekä lattiapäällys-

teiden mallintamisessa. 
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Tiivistelmä 

 Tavoite oli mitata erilaisten julkisivurakenteiden ääneneristävyys taa-

juusalueella 50 – 5000 Hz ja julkisivurakenteen tuottama äänitasoero taa-

juusalueella 5 – 200 Hz. Mittauksia tehtiin 10 rakennuksessa yhteensä 20 eri 

julkisivurakenteelle. Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan oli 31 – 

51 dB R´45,w+Ctr. Julkisivurakenteiden tuottama äänitasoero vaihteli 3 – 40 

dB välillä pienillä taajuuksilla 20 – 200 Hz. Infraäänialueella 5 – 16 Hz vaih-

teluväli oli -3 – 30 dB. Ilmaääneneristävyys ja äänitasoero riippuivat taajuu-

desta, rakennusmateriaaleista, rakenteista, ikkunoiden pinta-alasta ja mit-

tauspisteen sijainnista. Tuloksista johdettiin tilastollinen estimaatti ilmaääne-

neristyskyvystä, joka ylittyy suomalaisten pientalojen tapauksessa 90 % to-

dennäköisyydellä. Estimaattia voidaan hyödyntää pientalojen sisätilaan kul-

keutuvan ympäristömelun laskelmissa. 

 

1 JOHDANTO 

Pientalojen julkisivurakenteiden ilmaääneneristävyydestä ei ole juurikaan julkaistua tut-

kimustietoa. Tietoa kuitenkin tarvitaan, kun arvioidaan ympäristömelun äänenpainetasoa 

sisätiloissa. Julkisivurakenteen ilmaääneneristävyys mitataan nykyään ISO 16283-3 stan-

dardin mukaan taajuusalueella 50 – 5000 Hz [1]. Menetelmä on pääpiirteittäin samanlai-

nen kuin aiemmin käytetty ISO 140-5 standardin menetelmä [2]. Alle 50 Hz taajuusalu-

eella ilmaääneneristävyyttä ei ole yleensä mitattu, koska standardi ei tue mittauksia eikä 

äänilähteinä käytetyt kaiuttimet yleensä kykene tuottamaan riittävää äänenpainetasoa. 

Ympäristömelua kuitenkin esiintyy myös alle 50 Hz taajuuksilla. Viime aikoina on poh-

dittu myös sitä, miten infraäänet (<20 Hz) kantautuvat sisätiloihin. Tutkimuksen tavoite 

oli mitata erilaisten julkisivurakenteiden tuottama äänitasoero pientaajuusalueella 5 – 200 

Hz. Lisäksi tavoitteena oli mitata standardin ISO 16283-3 mukainen julkisivurakenteen 

ääneneristävyys taajuusalueella 50 – 5000 Hz.  

2 MITTAUSKOHTEET 

Mittauskohteet olivat asuttuja pientaloja Suomessa. Kohteet valittiin niin, että mukana oli 

puurakennuksia, kuten hirsitalot, ja kivirakenteisia pientaloja, kuten tiili- ja betonitalot. 
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Jokaisessa kohteessa mitattiin ikkunallinen julkisivuseinä ja mahdollisuuksien mukaan 

myös ikkunaton seinä. 

3 MENETELMÄT 

Mittauksessa käytettiin kolmea äänilähdettä. Jokaisella äänilähteellä toistettiin toisiinsa 

nähden korreloimatonta laajakaistaista vaaleanpunaista kohinaa. Äänilähteet ja niiden 

toistamat taajuusalueet olivat seuraavat: 

1. pallokaiutin (Norsonic Nor276) ja signaaligeneraattorilla 1 varustettu vahvistin 

(Norsonic Nor280), 80 – 5000 Hz,  

2. pientaajuusalueen aktiivikaiutin (Genelec 7050B) ja signaaligeneraattori 2 (Neutrik 

MR1), 25 – 80 Hz, 

3. infraäänikaiutin (Persub), päätevahvistin (Behringer EP4000), taajuussuodin (Beh-

ringer Super X-Pro) ja signaaligeneraattori 3 (NTI Audio MR-Pro), 5 – 25 Hz. 

Mittauksissa noudatettiin ISO 16283-3 mukaisia ohjeita. Äänilähteet sijoitettiin lähekkäin 

noin 5 metrin etäisyydelle mitattavasta julkisivusta vaakasuunnassa 45 asteen kulmaan.  

Äänenpainetasot mitattiin terssikaistoittain taajuusalueella 5 – 5000 Hz äänianalysaatto-

rilla (Norsonic NOR150) ja kondensaattorimikrofonilla (Norsonic NOR1225). Äänitaso-

mittari kalibroitiin ennen ja jälkeen mittausten. Ulkona äänenpainetaso mitattiin hyvin 

lähellä julkisivupintaa (alle 20 mm) äänilähteiden 1 – 3 käydessä 5 pisteen keskiarvona. 

Sisällä äänenpainetaso mitattiin äänilähteiden 1 – 3 käydessä 4 nurkkapisteessä ja 5 pis-

teessä huoneen keskialueella. Nurkkapisteissä etäisyys rajapinnoista oli noin 30 cm 

(nurkkapisteestä 50 cm) ja keskialueen pisteissä vähintään 50 cm ja yleensä yli 100 cm 

huonepinnoista ja kalusteista. Kun äänilähteet oli kytketty pois päältä, mitattiin taustame-

lutaso sisällä samoissa 9 pisteessä, jotta voitiin tehdä taustamelukorjaus. Jokaisen mit-

tauksen kesto oli 30 sekuntia. Esimerkki ulkona ja sisällä mitatuista äänenpainetasoista 

esitetään kuvassa 1. 

Äänenpainetasomittausten jälkeen mitattiin huoneessa jälkikaiunta-aika käyttäen ääniläh-

teitä 1 ja 2. Kohinasignaali tuotettiin signaaligeneraattorilla (NTI-Audio MR-Pro). Ääni-

lähteen paikkoja oli yksi ja mittauspisteitä kolme. Jokaisessa pisteessä tehtiin kaksi mit-

tausta. Jälkikaiunta-aika T [s] määritettiin äänitason 20 dB vaimenemiseen kuluvan ajan 

perusteella taajuusvälillä 50 – 5000 Hz. Huoneen absorptioala A [m2] määritettiin jälki-

kaiunta-ajan T ja huoneen tilavuuden V [m3] avulla:  

  A = 0,16V/T.           (1) 
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Kuva 1. Esimerkkikohteen julkisivupinnalla (1) mitattu äänenpainetaso L1, rakennuksen 

sisällä (2) huoneen nurkissa (N) ja keskialueella (K) mitatut äänenpainetasot L2,N ja L2,K 

kohinasignaalit päällä ja taustamelutasot LB,N ja LB,K kohinasignaalit sammutettuina. 

Tuloksia L1, L2,K, L2,N, ja A käytettiin standardin ISO 16283-3 mukaiseen ilmaääneneris-

tävyyden määritykseen: 

  R´45º = L1 – L2 + 10∙log10(S/A) – 1,5 dB,       (2) 

missä S on huoneen julkisivupinta-ala [m2], A huoneen absorptioala [m2], ja 

  L2 = L2,K       kaistoilla 100 – 5000 Hz ja 

  L2 = 10∙log10{(100,1∙L2,N + 2·100,1∙L2,K)/3} kaistoilla 50 – 80 Hz    (3) 

Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan R´45,w+Ctr määritettiin ISO 717-1 standar-

din vertailukäyrämenetelmällä [3]. 

Äänitasoerot DL määritettiin terssikaistoilla 5 – 200 Hz ulkona mitatun äänenpainetason 

(5 pisteen energiakeskiarvo) L1 ja sisällä mitatun taustamelukorjatun äänenpainetason L2 

erotuksena jokaisessa 9 pisteessä: 

  DL = L1 – L2 – 6 dB          (4) 

Yhtälössä (4) on valmiiksi huomioituna ympäristöministeriön ohjeiden mukainen korjaus 

-6 dB, jolla julkisivun pinnalla mitattu äänenpainetaso korjataan oletettua vapaassa ken-
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tässä mitattua arvoa vastaavaksi. Korjaus tehdään jo tässä vaiheessa, jotta mittaustuloksia 

DL voidaan sellaisenaan soveltaa sisätilojen äänenpainetasolaskelmissa (Taulukko 1).  

Tulokset ryhmiteltiin nurkkapisteissä ja keskialueen pisteissä mitattuihin. Jokaisessa koh-

teessa nurkkapisteiden ja keskialueen pisteiden arvoista laskettiin erilliset arvot DLN ja 

DLK kullekin mitatulle julkisivulle. Mitatuista äänitasoeroista DLN ja DLK johdettiin tilas-

tolliset estimaatit ilmaääneneristyskyvystä 10 % ja 90 % persentiileinä siten, että kaikista 

kohteista saadut terssikaista-arvot oli yhdistetty. Tuloksissa esitetyt käyrät eivät siis edus-

ta yksittäisen rakennuksen mittaustulosta, toisin kuin kuvan 1 esimerkki.  

4 TULOKSET 

Ilmaääneneristävyys ja äänitasoero riippuivat taajuudesta, rakennusmateriaaleista, raken-

teista, ikkunoiden pinta-alasta ja mittauspisteen sijainnista. Kuvan 1 tulos edustaa tavan-

omaista tulosta: nurkissa äänenpainetasot olivat seisovien aaltojen vuoksi jopa 10 dB suu-

rempia kuin huoneen keskialueella 20 – 500 Hz (Kuva 1). Infraäänialueella mittauspis-

teen sijainnin vaikutus väheni, koska huoneet toimivat vakiopainekammiona.  

Huoneen keskialueella ja nurkissa mitattu julkisivurakenteen tuottama äänitasoeron vaih-

teluväli esitetään kuvassa 2. Äänitasoero vaihteli 3 – 40 dB välillä taajuuksilla 20 – 200 

Hz. Infraäänitaajuuksilla 5 – 16 Hz vaihteluväli oli -3 – 30 dB. Ilmaääneneristysluku tie-

liikennemelua vastaan oli 31 – 51 dB R´45,w + Ctr. (Kuva 3). 
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Kuva 2. Huoneen keskialueella (vasen, DLK) ja nurkissa (oikea, DLN) mitattujen äänita-

soerojen tuloksista määritetyt minimi- ja maksimiarvot sekä 10 % ja 90 % persentiiliar-

vot.  
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Kuva 3. Ilmaääneneristävyyden tuloksista määritetyt minimi- ja maksimiarvot sekä 10 % 

ja 90 % persentiiliarvot.  

5 SOVELLUSOHJE 

Tuloksia on mielekästä hyödyntää Suomessa sisätilojen äänenpainetason laskelmissa 

pientaajuuksilla. Tällöin kyetään arvioimaan, ylittyvätkö STM:n mukaiset ympäristöme-

lun toimenpidearvot pientaajuuksilla [4].  

Ympäristömelun äänenpainetaso Leq,U [dB] mallinnetaan pihamaalle 1/3-oktaaveittain tai 

se selvitetään mittauksin. Sisätilaan kuuluva äänenpainetaso Leq,S [dB] saadaan 1/3-

oktaaveittain yhtälöllä 

  90,, DLLL UeqSeq            (5) 

missä DL90 [dB] edustaa tutkimuksessa määritettyä äänitasoeroa, joka ylittyy 90 % ta-

pauksista suomalaisilla julkisivurakenteilla. Arvot on esitetty taulukossa 1. Ne perustuvat 

kuvan 2 mukaisten 90 % persentiiliarvoihin sovitettuun eksponentiaalifunktioon. Aineis-

ton perusteella on mahdollista johtaa myös muita äänitasoeroja käytettäväksi yhtälössä 

(5) kuin tässä ehdotettu DL90.  

 

Taulukko 1. Julkisivurakenteiden tuottaman äänitasoeron vähimmäisarvon estimaatti, 

DL90 pientaajuuksilla 5 - 200 Hz.  

f, Hz 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200

DL90, dB 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14  
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Tiivistelmä 

 Askelääneneristävyyden arvioinnissa nykyisin tarkasteltavaa taajuus-

aluetta 100–3150 Hz on ehdotettu laajennettavaksi pienillä taajuuksilla 50 Hz 

asti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia 

spektripainotustermin CI,50-2500 käyttöönotolla on nykyisin käytössä oleviin 

välipohjarakenteisiin ja niiden keskinäiseen järjestykseen. Aineistona käytet-

tiin aiemmassa ÄKK-hankkeessa kerättyä tietoa välipohjien askelääneneris-

tyksestä. Spektripainotustermin käyttäminen muuttaa välipohjarakenteiden 

keskinäistä paremmuusjärjestystä, sillä termin arvo vaihtelee käytössä olleen 

aineiston välipohjilla välillä -11,7 dB…+15,8 dB. Spektripainotustermin po-

sitiivinen arvo tarkoittaa useimmiten sitä, että askeläänispektrissä on suuria 

äänitasoja alle 100 Hz taajuuksilla. Tällaisten välipohjien sijoitus muiden 

joukossa heikkenee käytettäessä spektripainotustermiä. Tällöin välipohjan 

mittaustulos korreloi paremmin asukkaiden subjektiivisten arvioiden kanssa. 

Negatiivinen spektripainotustermi tarkoittaa sitä, että osa välipohjarakenteis-

ta, jotka eivät täytä tämän hetken vaatimuksia, hyväksyttäisiin jatkossa uuden 

askeläänitasoluvun eli summan L’nT,w + CI,50-2500 myötä. Mitattavan taajuus-

alueen laajentaminen ja spektripainotustermin käyttö ei saisi johtaa siihen, et-

tä askelääneneristävyydeltään puutteellisesti toimivat rakenteet hyväksytään. 

Luonteva ratkaisu tähän on esittää askelääneneristävyydelle vaatimus sekä 

spektripainotustermin kanssa että ilman sitä. Toinen vaihtoehto on sallia 

spektripainotustermin arvoksi vain nolla tai sitä suurempi luku.  

1 JOHDANTO 

Ympäristöministeriön luonnos asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä oli lausunto-

kierroksella alkukesästä 2017. Luonnoksessa esitetään, että askelääneneristävyyden mit-

talukuna käytettäisiin jatkossa 0,5 s vertailujälkikaiunta-aikaan standardisoitua askelääni-

tasolukua L’nT,w, johon yhdistetään spektripainotustermi CI,50-2500 [1]. Näiden summa saa 

olla enintään 53 dB asuinhuoneistojen välillä. Asetus korvaa 1.1.2018 alkaen Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osan C1-1998, jossa askelääneneristävyyden mittalukuna 
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on 10 m2 vertailuabsorptioalaan normalisoitu askeläänitasoluku L’n,w, joka määritetään 

askeläänitasojen mittaustuloksista taajuusalueella 100–3150 Hz [2].  

 

Ympäristöministeriön sekä rakennusalan järjestöjen ja yritysten rahoittaman ÄKK-

tutkimushankkeen [3] tulokset tukevat sekä siirtymistä standardisoituihin ääneneristä-

vyyden mittalukuihin [4–5] että mitattavan taajuusalueen laajentamista nykyisestä taa-

juusalueesta 100–3150 Hz pienillä taajuuksilla 50 Hz asti. Kuuntelukokeiden perusteella 

taajuusalueen laajentaminen kasvattaa korrelaatiota joidenkin askeläänten subjektiivisesti 

koetun häiritsevyyden ja objektiivisten mittalukujen välillä [6].  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia spektripainotuster-

min CI,50-2500 käyttöönotolla on nykyisin käytössä oleviin välipohjarakenteisiin ja niiden 

keskinäiseen järjestykseen. Tämä tutkimus on osa laajempaa selvitystä, joka on esitetty 

lähteessä [7]. Koska ympäristöministeriön luonnoksessa asetukseksi [1] esitetään stan-

dardisoituja ääneneristävyyden mittalukuja, tässä esityksessäkin tarkastellaan vain niitä. 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Aineistona käytetään ÄKK-hankkeessa välipohjien askelääneneristyksestä kerättyä tietoa, 

joka on julkaistu lähteessä [8]. Julkaistusta aineistosta valittiin vuoden 1999 jälkeen ra-

kennetut eli nykyisten määräysten voimassa ollessa toteutetut välipohjat. Tarkasteluun 

sisältyi yhteensä 214 välipohjaa, johon kuului 192 betonivälipohjaa, 13 kevytvälipohjaa 

sekä 9 sekalaista välipohjarakennetta. Pääosa selvitykseen sisältyneistä rakenteista oli 

uudisrakennuksissa, mutta jonkin verran välipohjia oli mukana myös hankkeista, joissa 

rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut.  

 

Julkaistun aineiston perusteella laskettiin standardisoidut askeläänitasoluvut L’nT,w ja 

spektripainotustermit CI,50-2500. Koska näiden määritelmät on annettu standardissa ISO 

717-2 [9], mittalukujen laskentaa ei tässä erikseen esitetä. Sitä vastoin kuvassa 1 on esi-

tetty, millä tavoin spektripainotustermin CI,50-2500 arvo liittyy askeläänispektrin muotoon. 

Spektripainotustermin negatiivinen arvo tarkoittaa sitä, että askeläänispektrissä yleensä 

on suuria askeläänitasoja suurilla taajuuksilla. Jos askeläänispektri suunnilleen seuraa 

askeläänitasoluvun laskennassa käytettävän vertailukäyrän muotoa, spektripainotustermin 

arvo on nolla tai lähellä sitä. Spektripainotustermin positiivinen arvo tarkoittaa useimmi-

ten sitä, että askeläänispektrissä on suuria äänitasoja alle 100 Hz taajuuksilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Kuva 1. Spektripainotustermin CI,50-2500 käyttäytyminen. Yhtenäinen kaksitaitteinen viiva 

on vertailukäyrä. Askeläänitasot on esitetty mustilla ruuduilla.  
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Ympäristöministeriön luonnoksessa asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä [1] stan-

dardisoidun askeläänitasoluvun L’nT,w ja spektripainotustermin CI,50-2500 summan suurim-

maksi sallituksi arvoksi on määritelty 53 dB. Tulosten perusteella on selvitetty, kuinka 

paljon välipohjien mittaluvun L’nT,w + CI,50-2500 lukuarvo muuttuu standardisoituun äänita-

solukuun L’nT,w verrattuna. 

3 TULOKSET 

Kuvassa 2 on esitetty spektripainotetun ja spektripainottamattoman askeläänitasoluvun 

arvot aineiston välipohjarakenteilla. Kuviin on piirretty viivat vaaka- ja pystyakselin mu-

kaisesti 53 dB arvon kohdalle, joka on asetusluonnoksessa [1] asetettu askeläänitasoluvun 

L’nT,w ja spektripainotustermin CI.50-2500 summan suurin sallittu arvo. Taulukossa 1 on esi-

tetty 53 dB rajan eri tapauksissa ylittävien mittaustulosten määrä. Lisäksi kuvassa 3 on 

esitetty kertymäfunktio spektripainotustermin CI,50-2500 arvosta kaikilla aineiston välipoh-

jilla.  

 

 

Kuva 2. Mittalukujen L’nT,w ja L’nT,w + CI,50-2500 vertailu.  
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Taulukko 1. 53 dB raja-arvon ylittävien välipohjarakenteiden määrät ja tyypit eri tilan-

teissa.  

Materiaali 

53 dB ylitykset 

L’nT,w + CI,50-2500  > 53 

L’nT,w ≤ 53 

L’nT,w + CI,50-2500  ≤ 53 

L’nT,w > 53 

L’nT,w + CI,50-2500  > 53 

L’nT,w > 53 

[kpl] [%] [kpl] [%] [kpl] [%] 

Betoni 1 0,5 11 5,7 1 0,5 

Kevyt 1 7,7 - - - - 

Muu - - 1 11,1 1 11,1 

Yhteensä 2 0,9 12 5,6 2 0,9 

Kuva 3. Spektripainotustermin kertymä. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

Kuvasta 2 nähdään, että askeläänitasoluvun L’nT,w arvon ollessa alle 47 dB mittaluku 

L’nT,w + CI,50-2500 saa keskimäärin tätä suuremman arvon. Vastaavasti askeläänitasoluvun 

L’nT,w ollessa yli 47 dB L’nT,w + CI,50-2500 saa keskimäärin tätä pienemmän arvon. Poik-

keuksia tästä säännöstä yksittäistapauksissa on, mutta taulukon 1 perusteella voidaan to-

deta, että vain harvoissa tapauksissa nykyisin käytössä oleva välipohja ei täyttäisi ympä-

ristöministeriön asetusluonnoksen [1] rajaa 53 dB mittaluvulle L’nT,w + CI,50-2500. Tutki-

tussa aineistoissa tällaisia välipohjia on vain 2.  

Tarkastellussa aineistossa spektripainotustermin CI,50-2500 arvo vaihtelee kuitenkin varsin 

suurella välillä -11,7…+15,8 dB. Noin 60 % tapauksista spektripainotustermin arvo on 

0…+ 2 dB. Noin 10 % tapauksista spektripainotustermin arvo on yli 5 dB ja noin 20 % 

tapauksista spektripainotustermi saa negatiivisen arvon.  

Kaikkiaan spektripainotustermin arvo on positiivinen noin 80 % tapauksista. Tämä tar-

koittaa sitä, että ehdotettu mittaluku L’nT,w + CI,50-2500 tasoittaa välipohjien välisiä eroja. 
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Askeläänitasoluvun L’nT,w arvo on tutkitussa aineistossa pienimmillään alle 35 dB. Osassa 

näistä tapauksista spektripainotustermin arvo on suurimmillaan. Muutokset ovat suurim-

pia yleensäkin silloin, kun askeläänitasoluvun L’nT,w arvo on alle 45 dB. Tällaisia arvoja 

askeläänitasoluku saa silloin, kun käytetään kelluvaa lattiaa, jonka ominaistaajuus on alu-

eella 50–100 Hz.  

Erikoistapauksen tutkitussa aineistossa muodostavat välipohjat, joilla mittaluku L’nT,w + 

CI,50-2500 on pienempi kuin L’nT,w. Kuvan 3 perusteella näitä välipohjia on aineistosta noin 

20 %. Taulukon 1 mukaan aineistossa on 12 (5,6 %) tällaista välipohjaa, joiden askelää-

nitasoluku L’nT,w on suurempi kuin 53 dB, mutta mittaluku L’nT,w + CI,50-2500 pienempi 

kuin 53 dB. Kuvassa 4 on esitetty taulukon 1 keskimmäisen sarakkeen 11 betoniraken-

teen askeläänispektrit. Tällaisia askeläänispektrejä syntyy tyypillisesti silloin, kun raken-

teet on varustettu liian kovalla lattianpäällysteellä (kova muovimatto, keraaminen laatta) 

[10] tai kyseessä on kelluva tai maanvarainen lattia, joka on kiinni ympäröivässä betoni-

rungossa. On todennäköistä, että tällaisilla rakenteilla korkeita taajuuksia sisältävät isku-

äänet, kuten kävely kovilla kengillä tai tuolin siirtely koettaisiin häiritsevinä [6].  
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Kuva 4. Askeläänispektrit välipohjista, joiden askeläänitasoluku L’nT,w on suurempi kuin 

53 dB ja L’nT,w + CI,50-2500 on pienempi kuin 53 dB. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Määrällisesti tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että askeläänitasoluvun mittausalueen laajen-

taminen 50 Hz asti ei edellyttäisi suurimpaan osaan nykyisin käytettävistä ja hyväksyttä-

vistä välipohjista rakenteellisia muutoksia. Spektripainotustermin käyttämisen myötä vä-

lipohjien askelääneneristävyyden arvioinnissa ja keskinäisessä paremmuusjärjestyksessä 

sitä vastoin tapahtuu muutoksia. 
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Erikoistapauksen muodostavat ne noin 20 % välipohjista, joiden mitatut askeläänispektrit 

johtavat spektripainotustermin CI,50-2500 negatiiviseen arvoon. Spektripainotustermin ne-

gatiivisten arvojen salliminen tekisi mahdolliseksi käyttää välipohjia, joilla on heikko 

askelääneneristävyys suurilla taajuuksilla, kuten keraamisella laatalla tai kovalla muovi-

matolla päällystetyllä betonilaatalla. Askelääneneristävyyden arvioinnissa mitattavan taa-

juusalueen laajentamisen ja spektripainotustermin CI,50-2500 käyttöönoton ei tulisi johtaa 

siihen, että askelääneneristävyydeltään puutteellisesti toimivat rakenteet hyväksytään. 

Luonteva ratkaisu tähän on esittää askelääneneristävyydelle vaatimus spektripainotuster-

min kanssa ja ilman sitä. Toinen vaihtoehto on sallia spektripainotustermille ainoastaan 

positiiviset luvut. 
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Tiivistelmä 

 Uusien ääneneristävyyden mittausstandardien yhteydessä otettiin käyt-

töön nurkkapistemenetelmä, joka koskee mittauksia alle 25 m3:n huonetilois-

sa. Menetelmässä nurkissa tehdään lisämittauksia, jotka otetaan huomioon 

laskennallisessa mittaustuloksessa terssikaistoilla 50, 63 ja 80 Hz. Tässä ar-

tikkelissa tarkastellaan vuosien 2016 ja 2017 kuluessa tehtyjen kenttämittaus-

ten avulla, miten nurkkapistemenetelmä vaikuttaa kyseisten taajuuksien ää-

neneristävyystuloksiin. Alle 25 m3:n lähetys- ja vastaanottohuoneen mittaus-

ten vaikutusta käsitellään sekä yhdessä että erikseen. Tulosten perusteella 

nurkkapistemenetelmä saattaa vaikuttaa huomattavasti pienten taajuuksien 

ääneneristävyyden lukuarvoihin. 

1 JOHDANTO 

Rakennusten ääneneristävyyden mittauksissa siirryttiin hiljattain käyttämään uusia mit-

tausstandardeja. Niissä on esitelty nurkkapistemenetelmä (pienitaajuusmenetelmä, low-

frequency method), jota käytetään mitattaessa alle 25 m3:n huonetiloissa. Menetelmässä 

mitataan jo aiemmista standardeista tuttujen mittausten lisäksi neljän nurkkapisteen ää-

nenpainetasot ja taustaäänitasot sekä huoneen jälkikaiunta-aika oktaavikaistalla 63 Hz. 

Menetelmän tavoitteena on saada tarkemmin selville pienten taajuuksien käyttäytyminen 

silloin, kun huonetila on pieni. 

Yleisesti ottaen ilmaääneneristävyysmittauksissa mitataan taajuuskaistoittain lähetys- ja 

vastaanottotilan äänenpainetasot L1 ja L2. Tilojen välisten äänenpainetasojen ero D sekä 

siitä laskettavat eri mittaluvut kertovat tiloja erottavan rakenteen ääneneristävyydestä. 

Askelääneneristävyysmittauksissa puolestaan mitataan pelkästään vastaanottotilan ää-

nenpainetasoja, sillä standardin mukainen koputuskoje tuottaa aina samanlaisen herät-

teen, ja näin saadaan vertailukelpoinen askeläänitasoluku selville. Molemmissa mittaus-

tyypeissä mitataan lisäksi vastaanottotilan jälkikaiunta-aika sekä taustaäänitaso. Julkisi-

vun ääneneristävyysmittaukset on jätetty tämän artikkelin ulkopuolelle. 

 

Uudet mittausstandardit ovat ISO 16283 -sarjaa. Käytännön mittauksissa eroja vanhaan 

standardiin ovat mm. äänilähteelle asetetut vaatimukset, oktaavikaistoittain mittaamisen 

mahdollisuuden poistuminen sekä tässä artikkelissa käsiteltävä nurkkapistemenetelmä. 

Hopkins (2015) esittelee muutokset standardien välillä tarkemmin.  
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Standardeissa esitetyn määritelmän mukaan nurkkapistemittaukset tulee tehdä silloin, kun 

huoneen tilavuus on alle 25 m3. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi monet uusien asuinker-

rostalojen makuuhuoneet ja kylpyhuoneet sekä pienet toimistohuoneet. Standardeissa lä-

hetys- ja vastaanottotiloja käsitellään erikseen, joten mikäli ilmaääneneristävyysmittauk-

sessa vain toinen tiloista on alle 25 m3, vain siinä tilassa tehdään nurkkapistemenetelmän 

mukaiset mittaukset.  

 

Scrosati et al. (2016) käsittelivät tutkimuksessaan nurkkapistemenetelmää sekä sen epä-

varmuutta julkisivumittausten tapauksessa. Tutkimuksen tulosten mukaan nurkkapiste-

menetelmällä mittausepävarmuus oli suurempi kuin ilman sitä. Lisäksi ääneneristä-

vyysarvot olivat heikompia nurkkapistemenetelmää käytettäessä. 

 

Ympäristöministeriössä on tekeillä uusi asetus rakennuksen ääniympäristöstä, ja sen 

myötä ilma- ja askelääneneristävyyksien mittaluvut ovat muuttumassa. Ilmaääneneristä-

vyyden osalta nykyisen R’w:n tilalle on tulossa käyttöön äänitasoeroluku DnT,w. Askelää-

nitasoluku L’n,w on puolestaan muuttumassa niin, että jatkossa mittaluku on L’nTw +  

CI,50-2500. Termin CI,50-2500 sisällyttäminen on nurkkapistemenetelmän kannalta kiinnosta-

vin muutos, sillä kyseisessä termissä huomioidaan alle 100 Hz:n taajuuskaistoilla olevat 

mittaustulokset, jolloin nurkkapistemenetelmän tulokset tulevat vaikuttamaan askelääni-

tasolukuun. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, muuttaako nurkkapistemenetelmä pienten 

taajuuksien tuloksia ja erityisesti askeläänitasoluvun osalta termiä CI,50-2500. Lisäksi tar-

kastellaan, miten tulokset muuttuisivat, jos ilmaääneneristävyyttä mitattaessa lähetyshuo-

neen nurkkapisteitä ei mitattaisi. 

2 AINEISTO 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kenttämittauksista, jotka on tehty vuosien 2016 ja 2017 

aikana normaalina mittaustoimintana (Helimäki Akustikot Oy). Kohteissa on mukana 

sekä asuntoja että toimistoja, joissa kaikissa ainakin vastaanottotila on alle 25 m3. Mit-

tausten määrä mittaustyypeittäin on esitetty taulukossa 1. 

Mittaustulokset koottiin yhteen ja niistä analysoitiin sitä osuutta, johon nurkkapistemene-

telmän käyttäminen vaikuttaa eli taajuuskaistojen 50, 63 ja 80 Hz tuloksia. Tarkastelu 

keskittyi siihen, miten kyseisten taajuuskaistojen ääneneristävyystulokset muuttuvat sen 

mukaan, ovatko nurkkapistemittaukset mukana vai ei. Lisäksi tarkasteltiin ilmaääneneris-

tävyydessä termin C50-3150 ja askelääneneristävyydessä termin CI,50-2500 muutoksia. 

Taulukko 1. Aineiston määrä mittaustyypeittäin. 

Mittaustyyppi Mittausten määrä Eri kohteiden määrä 

Ilmaääneneristävyysmittaus,  

nurkkapisteet sekä lähetys- että  

vastaanottotiloissa 

13 8 

Ilmaääneneristävyysmittaus,  

nurkkapisteet vain vastaanottotilassa 
10 6 

Askelääneneristävyysmittaus,  

nurkkapisteet vastaanottotilassa 
10 4 
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3 TULOKSET 

Kuvassa 1 on esitetty kaikista mittaustuloksista lasketut ääneneristävyyden lukuarvojen 

erot kahden tapauksen välillä: nurkkapisteiden kanssa ja ilman. Vaaka-akselilla on esitet-

ty ne kolme taajuuskaistaa – 50, 63 ja 80 Hz – joihin nurkkapistemenetelmä vaikuttaa. 

Pystyakselilla on esitetty erotus ilman nurkkapisteitä mitatun tuloksen ja nurkkapisteiden 

kanssa mitatun tuloksen välillä. Positiivinen luku tarkoittaa siis sitä, että ääneneristävyys 

on suurempi ilman nurkkapisteitä ja negatiivinen sitä, että ääneneristävyys on suurempi 

nurkkapisteiden kanssa. 

Tulokset on jaettu neljään ryhmään:  

• Kuva 1a: Ilmaääneneristävyysmittaukset, joissa on mitattu nurkkapisteissä sekä lä-

hetys- että vastaanottohuoneessa. Erotus ilman nurkkapisteitä ja niiden kanssa 

laskettujen tulosten välillä. 

• Kuva 1b: Samat mittaukset kuin 1a:ssa, mutta erotus on laskettu ilman nurkkapis-

teitä ja vain vastaanottohuoneesta saatujen nurkkapistemittausten kanssa laskettu-

jen tulosten välillä. 

• Kuva 1c: Askelääneneristävyysmittaukset, joissa on mitattu nurkkapisteissä vas-

taanottotilassa. Erotus kuten 1b:ssä. 

• Kuva 1d: Ilmaääneneristävyysmittaukset, joissa on mitattu nurkkapisteissä vain 

vastaanottotilassa. Lähetystilassa ei standardin mukaisesti ole mitattu nurkkapis-

teissä, koska sen tilavuus on ollut yli 25 m3. Erotus kuten 1b:ssä. 

Kuva 1. Erotukset ilman nurkkapisteitä ja niiden kanssa laskettujen tulosten välillä esitet-

tynä kolmella taajuuskaistalla. 

  
     a)          b)  

  
     c)          d) 
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Taulukossa 2 on esitetty tuloksista laskettujen erotusten keskiarvot ja keskihajonnat 

eriteltynä kuvia 1a – 1d vastaaviin neljään ryhmään. 

 

Taulukko 2. Tuloksista laskettujen erotusten keskiarvot (KA) sekä keskihajonnat (SD). 

 R’ R’ vast.otto (1) L’n R’ vast.otto (2) 

a b c d 

Hz KA SD KA SD KA SD KA SD 

50 1,8 3,2 4,5 3,4 -4,1 2,3 1,8 1,5 

63 0,7 3,5 4,0 3,5 -2,8 3,3 1,9 1,9 

80 0,5 3,1 4,4 2,6 -3,9 3,1 2,1 1,3 

Tuloksista tarkasteltiin myös termien C50-3150 ja CI,50-2500 muutoksia. Taulukossa 3 on esi-

tetty niiden tapausten määrä, joissa C-termin kokonaislukuarvo on muuttunut nurkkapis-

temittaukset huomioimalla. 

 

Taulukko 3.  Termien C50-3150 ja CI,50-2500 muutostapausten määrä 

nurkkapistemenetelmän seurauksena (tapauksia, joissa termin arvo on muuttunut / kaikki 

tapaukset). 

Ilmaääneneristys, C50-3150 Ilmaääneneristys (vain 

vast.otto), C50-3150 

Askelääneneristys, CI,50-2500 

6 / 13 3 / 10 6 / 10 

 

4 ANALYYSI 

Edellä esitetyt kenttämittauksista lasketut tulokset osoittavat, että nurkkapistemenetelmän 

käyttäminen vaikuttaa ääneneristävyystuloksiin taajuuskaistoilla 50, 63 ja 80 Hz. Jokai-

sessa kuvista 1a-1d on nähtävissä, että ilman nurkkia ja nurkat huomioiden lasketut tu-

lokset eroavat toisistaan. Toisaalta kuvista ja taulukossa 2 esitetyistä keskihajonnoista 

huomaa myös, että mittauskohteesta riippuen nurkkapisteiden vaikutuksen vaihtelu on 

suurta. 

Tuloksia analysoitaessa on huomioitava, että mittausten otoskoko on pieni. Vaikka siis 

onkin nähtävissä, että nurkkapistemenetelmällä on vaikutusta, ei tämän aineiston perus-

teella voida tehdä yleistyksiä nurkkapistemenetelmän tyypillisistä vaikutuksista. 

138



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 139 — #139

 

 

NURKKAPISTEMENETELMÄ ÄÄNENERISTÄVYYSMITTAUKSISSA  Santala 

 

4.1 Ilmaääneneristävyysmittaukset 

Ilmaääneneristävyyden tapauksessa kuvassa 1a esitettyjen ilman nurkkia ja nurkkien 

kanssa laskettujen tulosten erotus on useimmiten positiivinen. Tämä tarkoittaa, että nurk-

kapistemenetelmän kanssa ilmaääneneristävyys on heikompi taajuuskaistoilla 50, 63 ja 

80 Hz. Muutamia päinvastaisia tapauksia kuitenkin on, ja vaihteluväli on suuri. 

Kuvissa 1a ja 1b ja taulukon 2 vastaavissa kohdissa a ja b on esitetty samoista mittauksis-

ta saadut tulokset sillä eroavaisuudella, että b-tapauksessa lähetyshuoneen nurkkapiste-

mittaukset on jätetty pois. Taulukosta nähdään, että laskettujen erotusten keskiarvot ovat 

suurempia b-tapauksessa. Erottavan rakenteen laskennallinen ilmaääneneristävyys siis 

heikentyi, kun lähetyshuoneen nurkkapistemittaukset jätettiin pois. Sellaisissa tapauksis-

sa, joissa mitataan nurkkapisteissä vain vastaanottotilassa, on siis mahdollista saada ilma-

ääneneristävyydelle heikompi tulos taajuuskaistoilla 50, 63 ja 80 Hz kuin mitä periaat-

teessa kuuluisi olla. Tällaisia tapauksia esiintyy, kun vastaanottotila on alle 25 m3 mutta 

lähetystila puolestaan yli 25 m3 – eli ryhmää 1d vastaavissa tilanteissa. Tässä aineistossa 

ei tosin käsitelty tapausta, jossa olisi mitattu nurkkapisteet myös yli 25 m3:n tilassa, joten 

ei ole varmuutta siitä, miten tulokset tällöin käyttäytyisivät. Silti voi olla perusteltua mi-

tata nurkkapisteet aina sekä lähetys- että vastaanottotilassa. Käytännön rajoitukset saatta-

vat kuitenkin tulla vastaan: jos lähetystilana on esimerkiksi porrashuone tai avotoimisto, 

voi olla vaikeaa löytää neljää soveltuvaa nurkkaa, joissa tehdä mittaukset. 

Tuloksissa ei ole esitetty tapausta, jossa olisi käytetty vain lähetystilan nurkkapistemit-

tauksia, mutta tätäkin analysoitiin kuvan 1a aineistolla. Tarkastelun perusteella tällöin 

ilmaääneneristävyystulos taajuuskaistoilla 50, 63 ja 80 Hz olisi parempi kuin molempien 

tilojen nurkkapistemittaukset huomioimalla.  

Kuten Scrosati et al. (2016) huomauttaa, nurkkapistemenetelmän laskennassa käytetään 

suurimpia nurkassa mitattuja äänenpainetasoja. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että vain 

lähetystilan nurkkapistetulokset huomioimalla ilmaääneneristävyys on parempi, kun taas 

vain vastaanottotilan tulokset huomioimalla se puolestaan on heikompi. Scrosati testasi 

tutkimuksessaan suurimpien arvojen sijaan keskimääräisen nurkissa mitatun äänenpaine-

tason käyttämistä julkisivun ääneneristävyystulosten laskennassa ja havaitsi, että tällöin 

tulokset ovat lähempänä ilman nurkkapistemenetelmää saatuja tuloksia ja mittausepä-

varmuudet olivat pienempiä. 

Yksittäisessä mittauksessa taajuuskaistojen välillä ei tyypillisesti ole suurta eroa. Tämä 

tarkoittaa, että vaikka nurkkapisteissä on mitattu eri äänenpainetasoja kuin muualla huo-

neessa, lasketut ääneneristävyydet ovat kuitenkin samankaltaisia kaikilla kolmella tarkas-

teltavalla taajuuskaistalla. Tämä ei tosin päde kaikkiin mittauskohteisiin, sillä poikkeuk-

sia on useita – suurimmillaan taajuuskaistojen välinen ero yksittäisessä mittaustuloksessa 

on noin 8 dB. 

4.2 Askelääneneristävyysmittaukset 

Askelääneneristävyysmittausten tapauksessa ilman nurkkia ja nurkkien kanssa laskettujen 

tulosten erotus on lähes aina negatiivinen (kuva 1c). Toisin sanottuna nurkkapisteiden 

kanssa askelääneneristävyys on heikompi. Askelääneneristävyysmittauksia oli kuitenkin 

saatavilla vain neljästä eri kohteesta eli yleistystä tästä ei voi tehdä. Kuvassa 1c on nähtä-

vissä kaksi eri ryhmää: osa käyristä vaihtelee välillä -3 dB…1 dB ja muut yhtä lukuun 

ottamatta puolestaan välillä -5 dB…-7 dB. Ensimmäisen ryhmän kaikki tulokset ovat sa-
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masta kohteesta, eli sen tapauksessa nurkkapistemenetelmän vaikutus oli pienempi kuin 

muissa. 

Taulukon 3 perusteella voidaan sanoa, että nurkkapisteiden huomioiminen muuttaa C-

termejä varsin usein. Tämä on kiinnostavaa erityisesti askelääneneristävyyden tapaukses-

sa, jossa termi CI,50-2500 muuttui kuudessa tapauksessa kymmenestä. Kun uusi asetus ra-

kennuksen ääniympäristöstä tulee voimaan, askelääneneristävyydessä tullaan käyttämään 

mittalukua L’nTw + CI,50-2500. Sen myötä nurkkapistemenetelmän käyttö alkaa vaikuttaa 

suoraan raportoitaviin mittalukuihin. Kaikissa kuudessa mittaustapauksessa termi  

CI,50-2500 oli suurempi nurkkapistemenetelmällä eli askelääneneristävyys heikkeni. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä artikkelissa käsiteltiin ääneneristävyysmittauksissa alle 25 m3:n tiloissa käytettävää 

nurkkapistemenetelmää ja sen vaikutuksia ääneneristävyystuloksiin. Menetelmää käyte-

tään laskettaessa taajuuskaistoja 50, 63 ja 80 Hz. Kenttämittaustulosten analysointi osoit-

taa, että nurkkapistemenetelmällä on usein vaikutusta sekä ilma- että askelääneneristä-

vyystuloksiin. Aineiston koon vuoksi ei kuitenkaan voida tehdä yleispäteviä päätelmiä 

siitä, miten tulokset muuttuvat.  

Tässä aineistossa tyypillinen muutos oli se, että ääneneristävyystulos heikkeni hieman 

pienillä taajuuksilla nurkkapistemenetelmän vaikutuksesta. Tämä ei kuitenkaan muuta 

nykyisiä mittalukuja R’w ja L’n,w, sillä niiden laskennassa ei käytetä alle 100 Hz:n taa-

juuskaistoja. Kun askelääneneristävyydessä puolestaan siirrytään käyttämään mittalukua 

L’nTw + CI,50-2500, nurkkapistemenetelmän vaikutus nousee esiin. Kenttämittaustuloksissa 

kuudessa tapauksessa kymmenestä nurkkapistemenetelmä muutti termiä CI,50-2500. Muutos 

oli 1 – 6 dB eli tapauksesta riippuen melko huomattavakin.  

Ilmaääneneristävyyteen liittyen tulokset osoittivat, että myös sillä on vaikutusta, mita-

taanko nurkkapisteissä sekä lähetys- että vastaanottohuoneessa vai pelkästään toisessa 

tiloista. Standardien (ISO 16283 -sarja) mukaan mitataan vain sellaisessa huoneessa, jon-

ka tilavuus on alle 25 m3, minkä seurauksena tulee tapauksia, joissa mittaukset tehdään 

vain toisessa mittaustiloista. Vain vastaanottohuoneessa mitattaessa tämä voi analysoitu-

jen tulosten perusteella johtaa siihen, että ilmaääneneristävyys on taajuuskaistoilla 50, 63 

ja 80 Hz heikompi kuin mitä sen periaatteessa kuuluisi olla. 
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Tiivistelmä 

Maaliikenteen runkomelualueella liikennöinti aiheuttaa maaperän värähte-

lyä, joka siirtyy perustusten kautta rakennukseen. Rakenneosien värähtely sä-

teilee huoneen pinnoista edeten ilmassa äänenä aistittavina paineaaltoina. Ra-

kenteet voimistavat niihin kohdistuvaa värähtelyä herätteen osuessa niiden 

ominaistaajuuksille, ja asuinrakentamisessa käytettävien tyypillisten kellu-

vien lattiarakenteiden alimmat ominaistaajudet ovat usein runkomeluherät-

teen kannalta merkittävällä taajuusalueella.  

Tässä selvityksessä pyrittiin selvittämään mittauksin kelluvan lattiaraken-

teen värähtelykäyttäytymistä runkomeluherätteellä. Mittaukset suoritettiin 

kiihtyvyysantureilla kantavasta ontelolaatta-alapohjasta, sekä kantavan ala-

pohjan päälle tehdystä kelluvasta lattiarakenteesta. Herätteenä mittauksissa 

toimi raideliikenne. Mitattu kelluva rakenne värähteli huomattavasti kantavaa 

alapohjarakennetta voimakkaammin runkomelun kannalta merkittävällä taa-

juusalueella. Runkomelun kannalta merkittävän taajuusalueen tunteminen on 

tärkeää, mikäli kelluvaa lattiarakennetta käytetään runkomelualueelle sijoit-

tuvassa rakennuksessa. 

1 JOHDANTO 

Maaliikenteen liikennöinnistä aiheutuu maapohjan värähtelyä, joka siirtyy rakennukseen 

ja muuttuu siellä ääneksi. Heräte syntyy kahden pinnan kosketuksessa, esimerkiksi junan 

pyörän kosketus kiskoon. Värähtely siirtyy väylän alusrakenteiden kautta maaperään, josta 

se edelleen kytkeytyy rakennuksen perustuksiin. Rakennuksessa rakenneosien värähtely 

säteilee huoneen pinnoista edeten ilmassa paineaaltoina ja se voidaan aistia äänenä. Maa-

liikenteen runkomelun arviointiin on Suomessa julkaistu ohje vuonna 2009 [1]. 

Rakennuksessa havaittavaan runkomelutasoon vaikuttavat värähtelyn aiheuttaja, siirtotien 

ominaisuudet sekä rakennuksen ominaisuudet. Rakenteiden resonanssi voi voimistaa run-

komelua. Oikein mitoitetuilla, kantavien rakenteiden päälle tehtävillä lisäverhouksilla voi-

daan myös alentaa tilassa saavutettavia runkomelutasoja. Lisäverhouksia ovat esimerkiksi 

kelluvat lattiat ja ääntä eristävät alaslasketut katot. 

Kelluvia lattioita voidaan käyttää rakennuksissa esimerkiksi lattialämmityksen takia, ra-

kenteen keventämiseksi, korkojen takia tai parantamaan tilojen välistä askelääneneristystä. 

Suunnittelussa huomioidaan yleensä vain askelääniheräte, tai joissain tapauksissa pyöri-

vien laitteiden tuottama värähtely. Runkomelualueella akustisena herätteenä toimii lisäksi 

myös maaliikenteen aiheuttama rakenteiden värähtely. 
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2 RAKENTEIDEN VÄRÄHTELY JA RUNKOMELU 

2.1  Rakenteen värähtelyn synnyttämä ääniteho 

Rakenteiden ja rakenneosien värähdellessä niiden pinnat säteilevät ääntä. Huonetilaan syn-

tyvä äänitaso riippuu pinnoista säteilevästä äänitehosta sekä tilan huoneakustisista ominai-

suuksista. Pinnoista säteilevä ääniteho riippuu pinnan koosta, värähtelynopeudesta ja sä-

teilysuhteesta σ [2]. 

       𝜎 =  
𝑃

𝜌𝑐𝑆〈𝑣2̅̅̅̅ 〉
.      (1) 

Kaavassa P on värähtelevän äänilähteen säteilemä ääniteho, ρ on ilman tiheys, c on äänen 

nopeus ilmassa, S on äänilähteen pinta-ala ja 〈𝑣2̅̅ ̅〉 on nopeuden neliön aikakeskiarvon 

pinta-alakeskiarvo. 

2.2  Kelluva lattia jousi-massajärjestelmänä 

Yksinkertaistettuna kelluvaa lattiaa voidaan esimerkiksi kuvata jousi-massajärjestelmänä, 

jossa massa (lattialaatta) lepää jousen (alusmateriaali) päällä. Järjestelmällä on ominaistaa-

juus f0, jonka ympäristössä se vahvistaa siihen syötettävää värähtelyä. Syötettävän väräh-

telyn taajuuden ollessa √2 kertaa ominaistaajuutta suurempi, järjestelmä vaimentaa väräh-

telyä. 

 

Kuva 1. Värähtelyn voimistuminen yksinkertaisessa jousi-massajärjestelmässä. Vaimen-

nusalue f > √2 f0. 

Laajakaistaisen herätteen tapauksessa järjestelmä vahvistaa värähtelyn pienitaajuisia kom-

ponentteja samalla kun suuremmilla taajuuksilla värähtely vaimenee. Akustisilta ominai-

suuksiltaan hyvin mitoitettu kelluva lattia vaimentaa herätteen merkittäviä komponentteja 

koko kuuloalueella. Usein kelluvan lattian resonanssitaajuus on kuitenkin 50…100 Hz alu-

eella. Koska runkomelualueella värähtelyherätteen merkittävät komponentit ovat usein 

myös kyseisellä taajuusalueella, voi kelluva lattiarakenne värähdellä kantavaa rakennetta 

voimakkaammin ja siten voimistaa tilassa havaittavaa runkomelutasoa. 

Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaisen jousi-massajärjestelmän vaste kolmessa eri tapauk-

sessa. Herätteenä on käytetty tyypillistä laajakaistaista runkomelun värähtelyä, jonka mer-

kittävin taajuusalue on 63 Hz terssikaistalla. Järjestelmän ominaistaajuus vaihtelee (20 Hz, 

63 Hz ja 160 Hz). 
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Kuva 2. Erilaisien jousi-massajärjestelmien vaste identtisellä laajakaistaisella herätteellä. 

3 TUTKIMUSKOHDE 

Kelluvan lattian käyttäytymistä runkomeluherätteellä tutkittiin erään uudisrakennushank-

keen yhteydessä. Tutkimuksen kohteena oli betonirakenteinen paaluperusteinen asuinker-

rostalo, jossa oli tuulettuva alapohja. Kohde suunniteltiin lähelle vilkkaasti liikennöityä 

junarataa.  

Runkorakenteiden ominaistaajuuksia tarkasteltiin suunnitteluvaiheessa laskennallisilla 

menetelmillä [3, 4]. Kohteen alapohjarakenteina oli suunnitelmissa 370 mm ontelolaatta-

rakenne (AP1), sekä 265 mm ontelolaatta + pintabetoni 120 mm, jota rakentamisen aikana 

kevennettiin korvaamalla osa betonista 30 mm EPS-kerroksella (AP2). Kyseisen kelluvan 

lattiarakenteen alinta ominaistaajuutta arvioitiin laskennallisella menetelmällä [5]. 

 
AP1 AP2 

 

 

Kuva 3. Alapohjarakenteet AP1 (vasemmalla) ja AP2 (oikealla). 

4 MITTAUKSET 

4.1  Mittausolosuhteet 

Rakentamisen ollessa runkovaiheessa, kelluvan lattiarakenteen värähtelyteknistä toimintaa 

suhteessa ontelolaatta-alapohjaan tutkittiin mittaamalla rakenteiden värähtelyä kiihty-

vyysantureilla. Värähtelymittaukset suoritetiin rakennuksen alimmassa asuinkerroksessa, 

-60

-30

0

30

60

1
2

,5 1
6

2
0

2
5

3
1

,5 4
0

5
0

6
3

8
0

1
0

0

1
2

5

1
6

0

2
0

0

2
5

0

3
1

5

4
0

0

5
0

0L v
[d

B
]

f0 = 20 Hz

f0 = 63 Hz

f0 = 150 Hz

143



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 144 — #144

 

 

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA  Taina, Saviluoto 

 

yhden asunnon makuuhuoneessa ja olohuoneessa lattioiden pinnasta. Asunnon makuuhuo-

neen lattiarakenne oli AP2 ja olohuoneen AP1. Mittauspisteet sijaitsivat samassa kerrok-

sessa muutaman metrin päässä toisistaan, yhtä suurella etäisyydellä junaradasta. Anturit 

asennettiin keskelle huonetilaa. 

Varsinaiset runkomelumittaukset suoritettiin äänitasomittauksena tarkkuusäänitasomitta-

rilla asunnon makuuhuoneessa. Mittaukset suoritettiin runkomelun mittausohjeen [1] mu-

kaisesti keskellä huonetilaa. Makuuhuoneen seinärakenteista kolme oli betonirakenteisia 

ja yksi kipsilevyrakenteinen. Mittaushuoneet aukesivat poispäin radasta ja ilmaäänen ete-

neminen oli estetty tehokkaasti tilapäisillä rakenteilla. Mittausten aikana työmaa hiljennet-

tiin ja taustaäänitaso LA,eq mittausten aikana oli noin 20 dB. 

4.2  Ominaistaajuuksien kokeellinen määritys 

Kahdesta alapohjarakenteesta AP1 ja AP2 määritettiin alimmat ominaistaajuudet kokeelli-

sesti ns. Heel-drop-menetelmällä [3]. Mittauksilla määritetyt sekä etukäteen laskennalli-

sesti arvioidut rakenteiden alimmat ominaistaajuudet on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Alapohjarakenteiden laskennalliset ja mitatut merkittävät ominaistaajuudet. 

Alapohjarakenne Laskettu alin  

ominaistaajuus 

Mittauksin määritetyt  

alimmat ominaistaajuudet 

AP1 26 Hz 40 Hz, 47 Hz 

AP2 42…49 Hz 45 Hz, 60 Hz, 75 Hz, 90 Hz 

Laskennallisesti molempien rakenteiden ominaistaajuudet arvioitiin pienemmiksi kuin 

mittauksin. AP2 tapauksessa alin ominaistaajuus ei kuitenkaan ollut merkittävin, vaan ra-

kenne värähteli annetulla herätteellä huomattavasti voimakkaammin määritellyillä suurem-

milla ominaistaajuuksilla. Yleisesti mittauksissa havaittiin, että käyttäen Heel-drop herä-

tettä, kelluva massaltaan pienempi lattiarakenne AP2 värähtelee huomattavan paljon suu-

remmalla amplitudilla verrattuna ontelolaattaan AP1, erityisesti runkomelun kannalta mer-

kityksellisellä taajuusalueella. 

4.3  Rautatieliikenteen värähtelymittaukset 

Myös junien ohitusten aiheuttamaa värähtelyä mitattiin lattioiden pinnasta. Kuvassa 4 on 

esitetty yhden junan ohituksen aikana mitattu nopeussignaali mitattuna eri alapohjaraken-

teiden pinnoista. Kuvassa 5 on esitetty eri alapohjarakenteiden pinnoista mitattujen A-pai-

notettujen nopeustasojen keskiarvojen spektrit. 

 

Kuva 4. Yhden junan ohituksen aiheuttamat nopeussignaalit [mm/s] aikatasossa mitattuna 

eri alapohjarakenteiden pinnasta. Vasemmalla alapohja AP2, oikealla alapohja AP1. Ku-

vaajien akselien skaalat on samat. 
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Kuva 5. Eri alapohjarakenteiden pinnoista mitatut A-painotettujen nopeustasojen keskiar-

vojen spektrit. 

Kelluvan rakenteen AP2 pinnasta mitatut nopeustasot olivat huomattavasti suurempia kuin 

ontelolaatan AP1 pinnasta mitatut. Lisäksi kuvasta 5 voidaan havaita selvä korostuma 63 

Hz terssikaistalla kelluvan laatan pinnasta mitatuissa nopeustasoissa. Erot eri rakenteiden 

pinnoista mitatuissa nopeustasoissa noudattelevat Heel-drop-menetelmällä tehdyissä mit-

tauksissa tehtyjä havaintoja. 

4.4  Äänitasomittaukset 

Äänitason mittaustuloksista laskettiin tilastollinen runkomelutaso Lprm [1]. Tulos täytti sille 

asetetun vaatimuksen, mutta se voitiin kuitenkin erotella mittaustuloksista erittäin pienen 

taustamelutason vuoksi. Kuvassa 6 on esitetty tyypillisen junan ohituksen tuottaman run-

komelun spektri. 

 

Kuva 6. Mitatun tyypillisen junan ohituksen aiheuttaman runkomelun spektri A-painotet-

tuna. 

Äänitasomittauksen perusteella runkomelun merkittävin terssikaista oli 100 Hz. Värähte-

lymittauksissa havaittua selvää korostumaa 50…63 Hz kaistoilla ei voitu erottaa selvästi 

äänitasomittauksissa. 

5 HAVAINTOJA JA POHDINTAA 

Raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn mittauksissa kelluvasta lattiarakenteesta (AP2) 

mitatut värähtelyn nopeustasot olivat huomattavasti ontelolaatasta (AP1) mitattuja suurem-

pia erityisesti 50…63 Hz terssikaistoilla. Rakenteista mitattujen nopeustasojen välinen ero 
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noudatteli Heel-drop-mittauksissa tehtyjä havaintoja. Kelluvan laatan säteilysuhde tutkit-

tavalla taajuusalueella poikkeaa oletettavasti ontelolaatan säteilysuhteesta, joten pintojen 

säteilemän äänitehon ero ei ole yhtä suuri kuin nopeustasojen ero [2, 6]. Säteilysuhteiden 

eroa ei tutkittu. 

Rakenteesta AP2 mitatun värähtelyn spektri ei suoraan vastaa samassa huonetilassa mita-

tun äänitason spektriä. Tämä voi johtua mm. tilan huoneakustisista ominaisuuksista, kellu-

van laatan säteilysuhteesta ja tilan muiden pintojen säteilemästä äänestä. 

Kelluva lattia voi vaikuttaa runkomelutasoihin joko nostavasti tai alentavasti ja siten run-

komeluherätteen merkittävän taajuusalueen tunteminen on tärkeää rakenteiden mitoituksen 

kannalta. Alapohjasta säteilevän äänitehon lisäksi tilan äänitasoon vaikuttavat muiden pin-

tojen säteilemä ääniteho sekä tilan huoneakustiset ominaisuudet. 
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Tiivistelmä

Suurten tuulivoimaloiden tiedetään tuottavan kuultavan äänen lisäksi infraään-
tä, mutta luotettavia, jäljitettävästi kalibroituja mittaustuloksia ei kirjallisuudesta
vielä löydy. Mittasimme kahden viikon ajan kahden erilaisen tuulivoimapuiston
tuottamaa ääntä mittalaitteilla, joiden herkkyys on jäljitettävissä taajuusvälillä 0.05
ja 20 kHz. Tässä esityksessä kerromme, mitä mittaustuloksista paljastui ja mitä
haasteita taajuusalueen laajentamiseen infraäänille liittyy.

1 JOHDANTO

Tuulivoimaloiden tuottamaan ääneen liittyy paljon ennakkoluuloja ja uskomuksia. Yk-
si kysymyksiä herättänyt asia on tuuliturbiinien tuottama infraääni ja sen terveysvaiku-
tukset. Tuuliturbiinien infraäänimittauksista löytyy suuri määrä julkaisuja, joista osa on
myös vertaisarvioituja [1–12]. Käytännössä yksikään julkaisuista ei täytä riittäviä ulkoi-
sen validiteetin kriteereitä, jotta ne olisivat vertailukelpoisia keskenään. Jakobsen teki
yhteenvedon vuoteen 2005 mennessä julkaistuista tuuliturbiinien infraäänimittauksista
ja totesi, ettei mikään julkaisuista sisältänyt kaikkia tarvittavia taustatietoja: ympäristö-
olosuhteista, tuulivoimaloiden tyypit, signaalianalyysi (esim. integrointiajan pituus) ja
lisäksi jokaisesta puuttui taustamelutaso [13].

Infraäänen määrittelevä taajuusalue ei ole eksakti, mutta yleensä tarkoitetaan alle
20 Hz:n taajuuksia. Joissakin tuulivoimamelua käsittelevissä artikkeleissa infraääneen
saatetaan viitata jo taajuusalueena 20–200 Hz [11, 14]. Berger kumppaneineen mittasi
immissiotasoja useilla etäisyyksillä (400–900 m) ja myös sisätiloista [14]. Lisäksi he
koostivat julkaisuunsa taulukot eri maiden kansallisista ohje- ja raja-arvoista tuulivoi-
man infraäänelle. Yhden hertsin alapuolelle ulottuvia mittaustuloksia on vertaisarvioitu-
na julkaistu huomattavasti vähemmän. Esimerkiksi NCEJ:ssä julkaistussa Japanin ym-
päristöministeriön laajassa tutkimuksessa tulokset on esitetty alkaen taajuudesta 0.8 Hz
[15], mistä on vielä pitkä ja työläs prosessi laajentaa mittaus- ja analyysikapasiteettia
esimerkiksi kolme oktaavia alemmaksi, taajuuteen 0.1 Hz, mikä on tässä paperissa esi-
tettävien tulosten alarajataajuus.

Tutkimuksemme tavoite oli selvittää keskimääräisiä tuulivoimatuotantoalueiden ympä-
ristössä esiintyviä infraäänitasoja ja verrata mitattuja tasoja luonnontilaisen metsän ja
kaupunkiympäristön infraäänitasoihin.
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2 METODI

Mittauspaikkoja valittaessa ensisijaisina mittauskohteina pidettiin tuulivoimatuotantoa-
lueita, joissa turbiinit ovat teholtaan suuria, yli 3 MW. Muita valintakriteereitä tutkit-
taville tuotantoalueille olivat: kertomukset ääneen liittyvistä ongelmista, ympäristön
topografia, tuulen suunta, asutuksen esiintyminen (0.7–3 km välillä) ja mittausten to-
teutettavuuden kannalta sähkön saanti sekä huoltoyhteydet. Valintakriteerit huomioiden
mittauskohteiksi valikoituivat Salon Märynummen (kolme Gamesan G128 -tyyppistä
5 MW:n tuuliturbiinia) ja Siikaisten Jäneskeitaan (kahdeksan Vestas V126 -tyyppistä
3.3 MW:n tuuliturbiinia) tuulivoimatuotantoalueet sekä luonnon taustamelun vertailua-
lueeksi Hyytiälän tutkimusasema Juupajoella ja kaupunkialueeksi Tampereen Hervanta.

Infraääniä mitattiin molempien tuulivoimatuotantoalueiden ympäristössä noin 2 viikkoa
kahdella etäisyydellä. Tuulivoimaloiden emissiotasoja mitattiin n. 200 metrin etäisyy-
dellä lähimmästä turbiinista (kts. kuva 1) ja immissiotasoja 2–3 km etäisyydellä lähim-
mästä turbiinista (2).

Kuva 1: Emissiomittauspiste Salon Märynummella.
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Kuva 2: Siikaisten immissiomittauspiste. Samanlainen mittausjärjestely oli jokaisella
mittauspisteellä ja lisäksi mikrobarometri emissiomittauspisteillä.

Akustisina antureina mittauksissa käytettiin infraäänimikrofoneja (G.R.A.S. 47AC) se-
kä mikrobarometria (Chaparral Physics Model 25). Mikrofonien valmistajan ilmoit-
tamat taajuusvasteen kalibrointiarvot kattoivat taajuusalueen 0.05–20 000 Hz ja nii-
den herkkyyttä infraäänialueella seurattiin kampanjan aikana infraäänikalibraattorilla
(G.R.A.S. 42AE) taajuusvälillä 0.05–250 Hz, pistofonilla, sekä ennen ja jälkeen mit-
tausten tehdyin kaiuntahuonemittauksin. Jokaisella mittauspisteellä oli kaksi mikrofo-
nia: toinen sääsuojassa (B&K 4198) 2 m:n korkeudella ja toinen horisontaalitasossa
2 m:n etäisyydellä maalevytuulisuojassa (Microtech Gefell GFM 920.1) siten, että kum-
pikin olivat samalla etäisyydellä lähimmästä tuuliturbiinista.

Lisäksi kaikilla mittauspisteillä mitattiin meteorologisia perussuureita kahdella korkeu-
della (2 ja 10 m) Davis Vantage Pro 2 Plus -sääasemia käyttäen.

IEC 61400-11 -standardin [16] mukainen emissiomittaus antaa luotettavimman arvion
voimaloiden tuottamasta äänestä. Mittaus suoritetaan tuulen eri nopeuksilla ja myös
tuuliturbiini pysäytettynä. Mittausaikataulumme ei mahdollistanut vastaavaa, eri tuulen
nopeudet kattavaa mittausta, mutta saimme toteutettua mittaukset yhdelle pysäytys- ja
pyörimissyklille Siikaisissa: yhteistyössä tuulivoimatuottajan operaattorin kanssa kaik-
ki tuulivoimatuotantoalueen 8 tuuliturbiinia pysäytettiin tuulisena päivänä, jotta saatiin
vertailudataa normaalitilanteen lisäksi. Samaa yritettiin Salossa, mutta kevätmyrskystä
johtunut laaja sähkökatkos esti toteutuksen.
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Akustisten antureiden signaalit tallennettiin keskeytyksettä 24-bittisinä lineaarisina
PCM-signaaleina 48 kHz:n näytteenottotaajuudella. Keskimääräinen signaalienergia
laskettiin integroimalla neliöidyt äänenpainetasot ajan suhteen 10 minuutin jaksoissa.
Kaikki tuloksissa esiintyvät vakiokaistaspektrit on laskettu IEC 61260-standardin [17]
mukaisilla FFT-suotimilla terssikaistoittain taajuusvälillä 0.1–10 000 Hz ja keskiäänita-
sot on laskettu vain kuvissa näkyville kaistoille painotuksineen. Keskiäänitasot esitetään
painottamattomina (LZ), A-painotettuina (LA) ja G-painotettuina (LG) [18, 19]. Mah-
dolliset muut melulähteet poistettiin laskemalla ensin keskiäänitaso koko mittausjason
yli ja sen jälkeen poistettiin 10 minuutin jaksoista ne, joissa millä tahansa taajuuskaistal-
la esiintyi yli 20 dB suurempi taso, kuin ensin lasketussa keskiäänitasossa. Näitä poistet-
tuja jaksoja oli muutamia, esimerkiksi traktorilla ajo mikrofonien viereltä, ja ne käyvät
ilmi tuloksista: vertaamalla mitatun aikajakson pituutta ja hyväksyttyjen 10 minuutin
jaksojen lukumäärää N .

Mittaustuloksille ei ole tehty maaheijastuskorjausta (−6 dB), koska se ei ole infraääni-
taajuuksilla perusteltua ja vertailun helpottamiseksi vuoksi kaikki tuloksissa esitettävät
keskiäänitasot ovat ilman maaheijastuskorjausta.

Tarkempi kuvaus mittausjärjestelyistä topografiakarttoineen ja koordinaatteineen löytyy
Työ- ja elinkeinoministeriön raportista numero 28 [20].

3 TULOKSET

Tässä kappaleessa esitetään ainoastaan tärkeimmät tulokset, yksityiskohtaisemmat tu-
lokset keskiäänitasospektreineen löytyvät Työ- ja elinkeinoministeriön raportista [20].

Kaupunkiympäristössä mitatut keskiäänitasot olivat samaa suuruusluokkaa kummalla-
kin tuulivoiman tuotantoalueella mitattujen emissiotasojen kanssa, katso taulukko 1.
Hervannassa ja Siikaisissa tuli sama tulos lineaariseksi keskiäänitasoksi: 73 dB, toisaal-
ta Hervannassa mittaus tehtiin viikonlopun yli, jolloin liikenne oli vähäisempää kuin
arkipäivisin.

Hyytiälässä mitatut infraäänitasot olivat merkittävästi pienemmät kuin muualla, vaikka
seudulla oli viikonlopun yli kestänyt sotaharjoitus.

Taulukko 1: Keskiäänitasojen [dB] vertailu eri mittauspisteillä, validit 10 minuutin jak-
sojen lukumäärät N ja mittausajanjaksot

Mittauspiste LA LG LZ N mittausajanjakso
Hervanta 49 62 73 587 20.04. – 24.04.2017
Hyytiälä 47 46 54 549 20.04. – 24.04.2017
Salo emissio 50 63 70 1807 05.04. – 18.04.2017
Salo immissio 41 51 65 1822 05.04. – 18.04.2017
Siikainen emissio 49 64 73 1932 25.04. – 09.05.2017
Siikainen immissio 41 51 63 2010 25.04. – 09.05.2017

Kontrolloitu emissiomittaus ja tuuliturbiinien pysäytys toteutettiin maanantaina 8.5.2017.
Mitatut painottamattomat keskiäänitasot muodostuvat käytännössä infraäänestä. Voima-
kas turbulentti tuuli aiheutti huomattavan suuret infraäänitasot, kun kaikki tuuliturbiinit
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olivat pysäytettyinä (LZ =87 dB) ja eikä liukuvalla 50 ms:n aikaikkunalla laskettu ajal-
linen vaihtelu kuva 3) poikennut tilanteesta, jossa tuuliturbiinit pyörivät nimellisnopeu-
dellaan (kuva 4). Molemmissa tilanteissa huippuarvoksi saatiin 107 dB.

Kuva 3: Taustamelutason ajallinen vaihtelu.

Kuva 4: Tuuliturbiinien emissiotason ajallinen vaihtelu.
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Taajuus, Hz
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Kuva 5: Keskiäänitaso tuuliturbiinit pysäytettynä.
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Kuva 6: Keskiäänitaso tuuliturbiinien pyöriessä normaalisti.

Painottamaton keskiäänitaso nousi kolme desibeliä (LZ =90 dB), kun tuuliturbiinit
käynnistettiin pyörimään nimellisnopeudellaan, mutta selkeimmin turbiinin melu kävi
ilmi kuuloalueella sijaitsevilta taajuuskaistoilta (alle 100 Hz, vertaa kuvat 5 ja 6). G-
painotettu keskiäänitaso paljasti turbiinien pyörimisen selkeämmin: taso nousi 55 desi-
belistä 69 desibeliin.
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Ajallista vaihtelua voidaan tarkastella myös spektrogrammien avulla: niistä voidaan pää-
tellä, mm. millä taajuusalueella vaihtelu on ajan funktiona (kuvat 7 ja 8, spektrogram-
mien taajuus- ja aikaresoluutiot ovat 0.5 Hz/1.6 s).

0 50 100 150 200

Aika, s

50

100

150

200

250

300

350

400

T
a

a
ju

u
s
, 

H
z

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

L
p
, dB

Kuva 7: Taustamelun spektrin ajallinen vaihtelu tuuliturbiinien ollessa pysäytettynä.
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Kuva 8: Emissiospektrin ajallinen vaihtelu tuuliturbiinien pyöriessä normaalisti.
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4 DISKUSSIO

Mittausalueen laajentaminen alle 1 Hz:n osoittautui erittäin haasteelliseksi. Suurimmat
haasteet liittyivät kalibrointiin ja mittaustulosten analyysiin. Infraäänitaajuuksilla kaikki
tapahtumat ovat erittäin hitaita, minkä vuoksi kaikki toiminnot, esimerkiksi kalibrointi,
vaativat merkittävästi enemmän aikaa verrattuna toimintoihin suuremmilla taajuuksil-
la. Taajuudet kalibroidaan pisteittäin, esimerkiksi terssikaistojen keskitaajuuksilla, yk-
si taajuus kerrallaan ja koska mittausepävarmuuden minimoimiseksi sinijaksoja täytyy
kerätä riittävä määrä, kestää yhden mikrofonin kalibrointi useita tunteja. Lisäksi mikro-
fonin ja kalibraattorin sovittimen tiiviyteen tulee kiinnittää erityisesti huomiota, koska
hitaampien ilmiöiden vuoksi paine ”ehtii” helpommin vuotamaan kalibrointikammiosta.
Mittausalueen laajentaminen lisää myös mittaustulosten analyysin vaatimuksia lasken-
tateholle: tilastollisen epävarmuuden pienentämiseksi kerralla täytyy käsitellä ajallisesti
pitkiä näytejonoja. Tässä hankkeessa laskenta tehtiin laajakaistaisena (Fs 48 kHz) ja
kuukauden mittaustulosten käsittely vei yli kolme vuotta CPU-aikaa.

Mikrobarometrin tärkein etu mikrofoniin nähden on tuulen aiheuttaman paikallisen
painevaihtelun suodattaminen pois jopa kymmenien metrien pituisten letkujen avulla.
Letkujen ansiosta mikrobarometrin mittaama painevaihtelu on letkujen kattaman alu-
een spatiaalinen keskiarvo. Yritimme toteuttaa myös mikrobarometrin herkkyyden ka-
libroinnin kaiuntahuoneessa, mutta jouduimme toteamaan, ettei se sovellu äänitasojen
seurantaan suuren mittausepävarmuuden vuoksi [18]: itse sensorin herkkyys on toistet-
tavasti kalibroitavissa kaiuntahuoneessa, mutta laitteeseen liitettävät letkut muuttavat
herkkyyttä täysin hallitsemattomalla tavalla, jopa kymmeniä desibelejä.

Suurimman mittausepävarmuuden ympäristöakustiikan mittauksiin tuottavat sää ja
muuttuvat ympäristöolosuhteet. Näistä ympäristötekijät, kuten ilman, maaperän tai mui-
den pintojen absorptio voidaan jossain määrin ottaa huomioon, joko laskennallisesti tai
mittauspaikan valinnassa. Sen sijaan sään aiheuttama vaihtelu muuttuu sitä haasteelli-
semmaksi, mitä kauemmaksi äänilähteestä siirrytään. Immissiomittauksissa sään vaiku-
tus mittausepävarmuuteen on merkittävä. On esitetty, että tuuliturbiinien ääni vaimenisi
infraäänillä sopivissa olosuhteissa ainoastaan 3 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa, vii-
valähteen lähteen kaltaisesti [21], mutta tämä lähestymistapa on väärä, koska sille ei
ole fysikaalisia perusteita: myös tuuliturbiini on pistemäinen äänilähde riittävän kaukaa
katsottuna. Useita turbiineja rivissä voi sen sijaan käyttäytyä kuin viivalähde riittävän
läheltä tarkasteltaessa. Sen sijaan tiedetään, että 3 km:n etäisyydellä sään ja ympäris-
töolosuhteiden aiheuttama vaihtelu voi olla vuositasolla jopa 80 dB ja merkittävimmät
tekijät ovat ilmakehän tuuli- ja lämpötilaprofiilin muutokset, sekä erityisesti pienillä taa-
juuksilla ilmakehän stabiilisuus (kuva 9). Varsinkin tuulisina päivinä ja öinä, kun ilma-
kehän stabiilisuus on neutraali (Pasquill-luokka 4), voi äänenpainetaso 3 km:n etäisyy-
dellä sijaitsevassa immissiopisteessä hetkellisesti ylittää 20 desibelillä geometrisen vai-
menemisen perusteella arvioidun tason (kuva 9), vaikka lisäysvaimennuksen mediaani
on yli 30 dB. Infraäänillä ympäristöolosuhteiden merkitys on pienempi kuin suurem-
milla taajuuksilla, koska esimerkiksi ilmakehän ja maaperän absorptio on olemattoman
pieni ja esteiden tulisi olla suuria (kymmenistä metreistä kilometreihin), jotta niillä olisi
merkitystä infraäänen etenemisen kannalta.
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Kuva 9: Mittauksiin perustuva keskimääräinen lisäysvaimennus (40–1600 Hz) ilmake-
hän stabiilisuuden funktiona 3 km:n etäisyydellä [22]. Tuloksista kaksi keskimmäistä
neljännestä (50%) on rajattu laatikolla, mediaani on esitetty pisteellä ja viikset ulottuvat
jakauman 2.7σ asti.

Jokaisessa mittauspisteessä oli kahden mikrofonin muodostama akustinen antenni, jotta
analyysivaiheessa myös äänen tulosuunta olisi voitu huomioida. Emme ehtineet tätä
toteuttaa, mutta tämä tai vielä massiivisempi antennitoteutus [23] pienentäisi erityisesti
immissiomittausten epävarmuutta.

Kirjallisuudessa ei ole aiemmin esitetty infraäänimittaustuloksia jäljitettävästi kalibroi-
duilla mittalaitteilla 100 mHz:istä ylöspäin. Jos tarkastellaan 3 oktaavia suurempia taa-
juuksia, tässä tutkimuksessa esitetyt mittaustulokset ovat samaa suuruusluokkaa, kuin
muissa julkaisuissa raportoidut tulokset. Esimerkiksi Turnbull kumppaneineen mittasi
Australiassa kahden 2/2.1 MW:n tuuliturbiineista koostuvan tuotantoalueen infraään-
tä ja vertasi tuloksia kaupunkialueen ja infraäänestä tunnetun rannikkoalueen tuloksiin.
Heidän johtopäätöksensä ovat samat kuin tekemässämme selvityksessä: tuuliturbiinien
infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa kuin vertailukohteissa [3]. Samaan tulokseen
päätyivät puolalaiset tutkijat mitatessaan 25 turbiinia tyypiltään Vestas V80 2 MW [8].

Tuulivoiman infraääni on aiheuttanut keskustelua erityisesti terveydellisten vaikutusten
osalta. Tämän selvityksen ja tietämyksen perusteella tuulivoiman infraäänitasot ovat
niin pieniä, että niiden havainnointi onnistuu vain mittalaitteilla, mutta todennäköisesti
emme tunne vielä kaikkia infraäänen terveydellisiä vaikutusmekanismeja [20, 24].
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5 YHTEENVETO

Selvitimme mittauksin tuulivoiman tuotantoalueiden ympäristössä esiintyviä keskimää-
räisiä infraäänitasoja taajuusvälillä 0.1–10 000 Hz. Alueiden tuuliturbiinit olivat tehol-
taan suuria: 3.3–5 MW. Tarkastelimme infraäänitasojen ajallista vaihtelua ja vertasimme
niitä luonnonhiljaisella alueella sekä kaupunkialueella mittaamiimme infraäänitasoihin.
Tuuliturbiinien keskiäänitasot 200 metrin etäisyydeltä mitattuna olivat samaa suuruus-
luokkaa kuin kaupunkialueella mitatut tasot: LZ =70–73 dB, kun taas luonnonhiljai-
sella alueella painottamaton keskiäänitaso oli noin 20 dB pienempi. Keskiäänitasot 2–
3 km:n etäisyyksiltä mitattuina olivat 5–10 dB pienempiä kuin emissiotasot. Kun kaik-
ki tuulivoiman tuotantoalueen turbiinit pysäytettiin, mittaukset osoittivat, että luonnon
taustamelu oli tuuliturbiinien emissiotason ajallisen vaihtelun kanssa samaa suuruus-
luokkaa ja turbiinien käynnistäminen nimellisnopeuteensa nosti kokonaistasoa 3 dB ja
keskiäänitasoja 1–18 dB terssikaistoilla 1–100 Hz.

Mittaaminen erityisesti alle 1 hertsin infraäänitaajuuksilla on merkittävästi haasteelli-
sempaa kuin suuremmilla taajuuksilla painevaihtelun hitauden ja suurempien taustame-
lutasojen sekä instrumentoinnin mittausepävarmuuksien vuoksi.
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Tiivistelmä 

 Tuulivoimamelun äänenpainetason mittaukset altistuvassa kohteessa 
tapahtuvat ympäristöhallinnon ohjeen 4-2014 mukaan. Näihin lyhytkestoisiin 

mittauksiin perustuvien tulosten luotettavuus on kyseenalaistettu joidenkin 
viranomaisten, tutkijoiden ja asukkaiden parissa. Tavoitteena oli selvittää, 

miten äänenpainetaso vaihtelee tuulivoima-alueen lähellä reilun 5 kk jaksol-
la. Tutkimus toteutettiin Porin Peittoon tuulivoima-alueesta 600 metrin pääs-
sä sijaitsevan asuinrakennuksen pihamaalla. Tulosten perusteella ympäristö-
hallinnon ohjeen [1] mukaiset mittaukset edustavat hyvin tuulivoima-alueen 

aiheuttamaa suurinta äänenpainetasoa ainakin tutkitulla pihamaalla. 

1 JOHDANTO 

Tuulivoimamelun äänenpainetason mittaukset altistuvassa kohteessa tapahtuvat ympäris-
töhallinnon ohjeen [1] mukaan olosuhteissa, joissa tuuli käy tuulivoima-alueelta päin ni-
mellisen sähköntuotantotehon (myöh: tehon) aikaansaavalla voimakkuudella. Ohjeen 
mukaisten sääolosuhteiden toteutuminen edellyttää yleensä useiden kuukausien odotte-
lua. Jahka mittaukset lopulta voidaan toteuttaa, ne kestävät yleensä vain muutaman tun-
nin. Mittausta tehdään vähintään 30 minuuttia voimaloiden käydessä. Taustamelukor-
jauksen tekemiseksi mittausta tehdään lisäksi vähintään 30 minuuttia voimaloiden ollessa 
pysäytettyinä. Mittaustulokset edustavat vain mittausajankohdalla vallinneita olosuhteita.  

Lyhytkestoisiin mittauksiin perustuvien tulosten luotettavuus on kyseenalaistettu joiden-
kin viranomaisten, tutkijoiden ja asukkaiden parissa. Tulokset voidaan perustellusti ky-
seenalaistaa käytännössä vain toistamalla mittaukset vastaavassa paikassa.  

Tavoitteena oli selvittää, miten äänenpainetaso vaihtelee tuulivoima-alueen lähellä reilun 
5 kk mittausjaksolla ja miten äänenpainetaso riippuu sääoloista ja tuotantotehoista.  

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkittavana oli Porin Peittoon tuulivoima-alue, jossa on 12 kpl 4.5 MW tuulivoimaloita 
(Gamesa G128, napakorkeus 140 m, äänitehotaso 108.6 dB LWA).  

Mittaus tehtiin noin 600 metrin päässä tuulivoima-alueen reunalta (Kuva 1) sijaitsevan 
kiinteistön (Porin Saaristotie 862) pihamaalla tutkimusjaksolla 20.8.2015 - 26.1.2016 (5 
kk 5 pv). Kiinteistön pihamaalla oli toteutettu ohjeen [1] mukaiset mittaukset edellisenä 
vuonna [2]. Tuloksena saatiin tuulivoimaloiden aiheuttamaksi A-painotetuksi äänenpai-
netasoksi 44 dB LAeq. Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää, poikkeaako äänenpainetaso 
raportoidusta [2] pitkällä aikavälillä, kun sääolosuhteet vaihtelevat.  
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Dataa kerättiin tallentavalla äänitasomittarilla (Norsonic NOR140), johon oli kytketty 
mikrofoni (Norsonic NOR1225). Mikrofoni sijoitettiin tuplatuulisuojan (Microtech Ge-
fell GFM 920) sisälle asuintalon seinäpinnalle tuulivoima-alueen puolelle (Kuva 2). Mit-
taustuloksiin tehtiin -6 dB:n korjaus [3].  

Raakadataa tallennettiin 0.125 sekunnin välein 1/3-oktaaveittain alueella 20 - 20000 Hz. 
Raakadatasta laskettiin ensin 2 sekunnin ekvivalenttitasot LA,eq,2s tasaisuusehdon testaa-
miseksi. Lisäksi raakadatasta laskettiin 10 minuutin ekvivalenttitaso.  

Melumittarin kello synkronoitiin 1 sekunnin tarkkuudella samaan aikaan kuin tuulivoi-
ma-alueen operaattorin kello ennen mittausten aloittamista.  

Tuulivoima-alueen voimaloilta saatiin sää- ja tehotiedot 10 minuutin keskiarvoina. Raa-
kadatasta saatiin yhteensä 22872 kpl onnistuneita 10 minuutin jaksoja.  

WT2

 

Kuva 1. Mittauspiste sijaitsi Peittoon tuulivoima-alueen pohjoispuolella. Ramboll Oy:n 
tekemän melukartan mukaan (6.2.2015) äänenpainetaso on siinä noin 44 dB LA,eq.  

  

Kuva 2. Mikrofoni rakennuksen seinäpinnalla ja näkymä vastakkaiseen suuntaan.  
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Noin 200 metrin päässä asunnosta sijaitsee Porin Saaristotie, jossa nopeusrajoitus on 80 - 
100 km/h. Sekä henkilöautot että raskas liikenne aiheuttavat merkittävää taustamelua:  
ohiajo kuuluu noin minuutin ajan. Taustamelua aiheutuu myös tuulesta, puiden huminas-
ta ja luontokappaleiden äänistä. Näistä syistä dataa karsittiin kolmella ehdolla:  

1. Perusehto: kaikki data hyväksytään, paitsi jaksot, joina melumittauslaite ei ole toimi-
nut tai talossa oli päiväkirjan mukaan vierailtu.  

2. Spektriehto: hyväksyttiin perusehdon täyttävästä datasta 10 minuutin jaksot, jotka 
täyttivät spektriehdon 

(1)  dB4min10,,,min10,,  eqHIAeqA LL  

missä LA,eq,10min on taajuusalueen 20 - 20000 Hz A-painotettu ekvivalenttitaso ja 
LA,HI,eq,10min on taajuusalueen 800 - 20000 Hz A-painotettu ekvivalenttitaso. Ehto tarkoit-
taa sitä, että em. taajuusalueen osuus äänitasoon LA,eq,10min on alle 1.5 dB. Toisin sanoen, 
jos ääni sisältää paljon ääntä yli 800 Hz:llä, kyseessä ei ole todennäköisesti tuulivoimala.  

3. Vaihtelevuusehto: hyväksytään perusehdon täyttävästä datasta 10 minuutin jaksot, 
jotka täyttivät tasaisuusehdon 

(2) dB4955  AA LL  

missä 5 % ja 95 % pysyvyystasot, LA5 ja LA95, määritettiin jokaisen 10 minuutin jakson 
sisällä 2 sekunnin ekvivalenttitasoista LA,eq,2s. Toisin sanoen, jos äänitaso vaihtelee pal-
jon, kyseessä on todennäköisesti auto tai tuulenpuuskia, eikä tuulivoimalan ääni.  

Ehto 1 perustuu maalaisjärkeen. Ehdot 2 ja 3 perustuvat ruotsalaiseen tutkimukseen [4].  

3 TULOKSET 

Kuva 3 esittää lähimmän voimalan WT2 tehon jakautumista tarkastelujaksolla. Maksi-
maalinen ääniemissio toteutuu, kun tuotantoteho on vähintään 89 % maksimitehosta (4 
MW). Tuotantoteho 4 MW ylittyi noin 8 % ajasta koko 5 kk tutkimusjaksolla.  

 

Kuva 3. Voimalan WT2 tehon jakautuminen tutkimusjakson aikana 100 kW välein.  
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Kuva 4. Tehon riippuvuus napakorkeudella 140 m vallinneesta tuulen nopeudesta koko 
tutkimusjaksolla a) päiväaikaan klo 07-22 ja b) yöaikaan klo 22-07. N=21850  

Kuva 4 esittää voimalan WT2 tehon riippuvuuden tuulen nopeudesta napakorkeudella 
140 m maanpinnasta (v140). Kukin ympyrä edustaa yhtä 10 minuutin datapistettä. Perus-
ehdon täyttäviä pisteitä oli 21850 kpl. Suurimman osan ajasta tuotantoteho riippuu tuulen 
nopeudesta. Poikkeustilanteita on kuitenkin useita, jolloin voimala ei tuottanut sähköä 
voimakkaankaan tuulen aikana.  

Kuvassa 5 esitetään pihamaalla vallinneen äänenpainetason riippuvuus tehosta. Suuria 
äänenpainetasoja esiintyy yhtä paljon sekä pienillä että suurilla tehoarvoilla. Tämä kertoo 
siitä, että taustamelu aiheutti jatkuvasti yhtä voimakasta tai voimakkaampaa ääntä kuin 
tuulivoimalat. Kun voimalan teho kasvoi, alhaiset äänenpainetasot hävisivät. Tämä ker-
too siitä, että voimaloiden osuus äänenpainetasoista kasvoi merkittäväksi. Tämän vuoksi 
oli perusteltua tarkastella äänen riippuvuutta tehosta alueella > 1000 kW erityisesti yöai-
kaan, kun autoliikennettä on vähemmän.  

Kuvan 6 sarja esittää, miten spektriehto ja tasaisuusehto toimivat yksin ja yhdessä yöajan 
datalle, kun voimalan WT2 teho oli yli 1000 kW.  

 a)  b) 

 

Kuva 5. Äänenpainetason LA,eq,10min riippuvuus voimalan WT2 tehosta koko tutkimusjak-
solla perusehdon täyttävissä jaksoissa (N=21211). a) Päiväaika. b) Yöaika.  
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Varsinaiset tulokset on esitetty Taulukossa 1. Niiden tarkastelussa keskitytään yöajan ri-
veihin, koska niissä taustamelua on vähiten. Äänenpainetaso LA,eq (myöh. taso) koko tut-
kimusjaksolla oli 40 dB yöaikaan. Hajonta on kuitenkin suurta, koska ilman ehtoja 1-3 tai 
tehokriteerejä data sisältää enemmän taustamelua kuin tuulivoimaloiden ääniä.  

Voimalan WT2 käydessä täydellä teholla (yli 4 MW) taso oli yöaikaan perusehdolla 45.4 
dB, spektriehdolla 43.4 dB, tasaisuusehdolla 44.2 dB ja spektri- ja tasaisuusehdon yhdis-
telmällä 43.3 dB. Viimeisessä tapauksessa keskihajonta on enää 2.0 dB. Analyysin perus-
teella mittauspisteessä vallitseva äänenpainetason keskiarvo on välillä 43 - 45 dB LA,eq, 
kun voimalat käyvät lähes täydellä teholla (P > 4 MW).  

 a)  b) 

 c)  d) 

 

Kuva 6. Äänenpainetason LAeq,10min riippuvuus voimalan WT2 tehosta koko tutkimusjak-
solla tehoalueella 1000 - 4500 kW yöaikaan. a) Perusehdolla. b) Spektriehdolla. c) Vaih-
televuusehdolla. d) Spektri- ja vaihtelevuusehdolla yhtäaikaa.  

4 POHDINTA 

Tuloksissa raportoidut äänenpainetasot eivät sisällä taustamelukorjausta, koska mittauk-
sia ei tehty tuulivoimaloiden ollessa sammutettuna vastaavilla tuulennopeuksilla. Mit-
taustulokset eivät tämän vuoksi edusta tuulivoimaloiden melua vaan parhaimmillaan kor-
keatasoista arviota siitä, mitä tuulivoimaloiden äänenpainetaso enintään voisi olla. Spekt-
riehdon ja tasaisuusehdon läpäissyt data edustaa tällaista korkeatasoista arviota. Spekt-
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riehdon ja tasaisuusehdon läpäisseen datan mittausepävarmuus on tutkijoiden arvion mu-
kaan enintään ±3 dB.  

Äänenpainetaso lähes täysteholla (yli 4 MW) oli yöaikaan 43.3 dB, kun oli sovellettu se-
kä spektri- että tasaisuusehtoa. Tulos perustuu 186 kpl 10 minuutin mittausjaksoon (31 
tuntia). Tulos vastaa mittausepävarmuuden rajoissa hyvin samassa kiinteistössä tehtyä 
lyhytaikaista mittaustulosta 44 dB [2].  

Tulosten perusteella ympäristöhallinnon ohjeen [1] mukaiset mittaukset edustavat hyvin 
tuulivoima-alueen aiheuttamaa suurinta äänenpainetasoa ainakin tutkitulla pihamaalla. 

KIITOKSET 

Tutkimuksen rahoitti TuuliWatti Oy. Kiitokset rahoittajalle tuulivoima-alueen sää- ja tuo-
tantodatan toimittamisesta. Erityiskiitokset Turku AMK:n opiskelijoille Matias Kitinoja 
ja Tuomas Lindberg arvokkaasta avusta raakadatan käsittelyssä.  

Taulukko 1. Mittaustulokset eri tavoin analysoituna. N kertoo 10 minuutin jaksojen lu-
kumäärän. KA on keskiarvo ja KH on keskihajonta. P on voimalan WT2 tuotantoteho.  

LAeq L Aeq

Ehto N KA KH
Tehokriteeri [dB] [dB]

Perusehto Päiväaika 13233 44.1 4.1
P > 0 MW Yöaika 7978 40.2 6.4
Perusehto Päiväaika 6537 45.7 3.0
P > 1 MW Yöaika 4652 43.4 3.0

Spektriehto Päiväaika 1712 43.3 2.4
P > 1 MW Yöaika 3421 42.5 2.6

Tasaisuusehto Päiväaika 795 43.0 2.6
P > 1 MW Yöaika 2983 42.7 2.6

Spektri- ja tasaisuusehto Päiväaika 692 42.6 2.4
P > 1 MW Yöaika 2706 42.4 2.5
Perusehto Päiväaika 847 47.7 2.4
P > 4 MW Yöaika 538 45.4 2.9

Spektriehto Päiväaika 80 44.7 1.6
P > 4 MW Yöaika 222 43.4 2.1

Tasaisuusehto Päiväaika 62 44.8 2.0
P > 4 MW Yöaika 283 44.2 2.3

Spektri- ja tasaisuusehto Päiväaika 34 43.8 1.2
P > 4 MW Yöaika 186 43.3 2.0  

KIRJALLISUUS 

[1] Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa, Ympäristöhallinnon 
ohjeita 4/2014, Rakennettu ympäristö, Helmikuu 2014, 66 s. Ympäristöministeriö. 

[2] Pöyry Finland Oy. 14.4.2015. http://www.tuuliwatti.fi/tiedotteet (28.4.2015) 

[3] ISO 1996-2 (2007) Acoustics — Description, measurement and assessment of envi-
ronmental noise — Part 2: Determination of environmental noise levels.  

[4] Öhlund, O., Larsson, C. (2015). Meteorological effects on wind turbine sound propa-
gation. Applied Acoustics 89 34-41. 
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Tiivistelmä 

Suurten tuulivoimaloiden (yli 3 MW) on väitetty aiheuttavan enemmän melun häiritse-
vyyttä kuin pienten (alle 3 MW) lähiasukkaiden parissa. Tavoitteena oli määrittää melun 
häiritsevyyden annosvastesuhde suurille tuulivoimaloille (3 - 5 MW). Tutkimus on ainut-
laatuinen, koska ulkomaiset vastaavat tutkimukset ovat sisältäneet vain alle 3 MW voi-
maloita. Poikkileikkaustutkimus toteutettiin kolmella tuulivoima-alueella Suomessa. Otos 
käsitti kaikki 753 taloutta alle 2 km päässä voimaloista. Kyselyyn osallistui 429 taloutta. 
Tuulivoimaloiden äänitaso, LAeq [dB], mallinnettiin vastaajien pihamaalle ympäristöoh-
jeen mukaan. Annosvastesuhde määritettiin erittäin paljon häiritsevyyttä sisällä raportoi-
neiden prosenttiosuuden (%HA) ja päivä-ilta-yö-äänitason Lden välillä. Häiritsevyys kas-
voi äänitason kasvaessa. Selkein muutos nähdään 40 dB:n kohdalla. Erittäin paljon häirit-
sevyyttä raportoivien osuus oli 20 % vastaajista, kun äänitaso oli 40 - 45 dB. Osuus oli 
alle 3 % vastaajista, kun äänitaso oli 35 - 40 dB LAeq ja alle 2 %, kun äänitaso oli alle 30 - 
35 dB. Annosvastesuhde erosi jonkin verran muttei merkitsevästi Janssenin ym. (2011) 
julkaisemasta, kun päivä-ilta-yö-äänitaso ylitti 42.5 dB Lden. Heidän tutkimuksensa käsitti 
merkittävästi pienempiä voimaloita (0.15 - 1.5 MW). Tutkimus ei tue sitä väitettä, että 
suuret tuulivoimalat häiritsisivät enemmän kuin pienet, kun äänitaso on sama.  

1 JOHDANTO 

Annosvastesuhde kertoo, miten melusta voimakkaasti häiritsevyyttä kokevien prosentu-
aalinen osuus riippuu äänitasosta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tuulivoimalamelun 
häiritsevyyttä asuntojen sisätiloissa, koska suuri osa ajasta kotona vietetään sisätiloissa. 
Äänitaso puolestaan koskee tuulivoimaloiden A-painotettua äänenpainetasoa pihamaalla, 
kun voimalat käyvät nimellistehollaan.  

Annosvastesuhteiden määrittäminen on tärkeää, koska niiden perusteella tehdään poliitti-
sia päätöksiä kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti järkevistä raja-arvoista. Esimerkik-
si suomalaisia tuulivoimalamelun ohjearvoja [1] laadittaessa tärkeänä pohjatietona ase-
tustyöryhmässä olivat Janssenin ym. (2011) annosvastesuhteet [2], jotka perustuivat kah-
teen ruotsalaiseen [3,4] ja yhteen hollantilaiseen tutkimukseen [5].  

Viime vuonna julkaistiin uusi ja tähän asti laajapohjaisin annosvastesuhde Kanadasta [6], 
jossa tulokset eivät merkittävästi poikenneet aiemmasta [2].  

Nykyaikaiset voimalat ovat lähes pääsääntöisesti vähintään 3 MW kokoisia Aiemmissa 
tutkimuksissa [2] voimalat olivat 0.15 ja 3 MW välillä. Suurempien voimaloiden tiede-
tään myös aiheuttavan suhteellisesti enemmän pientaajuista ääntä kuin pienempien, vaik-
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ka A-äänitaso olisi sama. Viranomaiset, tuulivoimaoperaattorit, tutkijat, konsultit ja kan-
salaiset haluavat tietää, päteekö aiempien tutkimusten annosvastesuhde myös suurille, yli 
3 MW kokoisille voimaloille.  

Tavoitteena oli määrittää melun häiritsevyyden annosvastesuhde suurille tuulivoimaloille 
(3 - 5 MW).  

2 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Poikkileikkaustutkimus toteutettiin kolmella tuulivoima-alueella Suomessa (Taulukko 1). 
Otos käsitti kaikki 753 taloutta alle 2 km päässä voimaloista. Kyselytutkimukseen osallis-
tui 429 taloutta. Näistä 400:stä saatiin vastaus kysymykseen koskien tuulivoimalamelun 
häiritsevyyttä sisätiloissa. Alueilla A ja B kyselyt toteutettiin pääasiassa haastatteluina 
asukkaiden kotona ja vain osa vastasi kyselyyn postitse. Alueella C tilanne oli päinvas-
toin. Kysely oli 6 sivuinen. 

Tässä tutkimuksessa ainoa tarkasteltu riippuva muuttuja on tuulivoimalamelun häiritse-
vyys sisätiloissa. Tätä tiedusteltiin kysymyksellä: ”Kuinka häiritsevänä keskimäärin koet 
tuulivoimaloiden äänet sisällä asunnossa?” Vastausasteikko on esitetty kuvassa 1. Mitta-
ri on sama, jota käytettiin aiemmissa tutkimuksissa [2-5]. 

Riippumaton muuttuja oli tuulivoimaloiden aiheuttama äänitaso talouden pihamaalla. Se 
on suurin keskimääräinen A-painotettu ekvivalentti äänenpainetaso, LAeq [dB], jonka tuu-
livoima-alue aiheuttaa. Tilanne toteutuu tyypillisesti ympäristöhallinnon ohjeen [1] mu-
kaisissa olosuhteissa, eli silloin, kun tuuli käy voimaloiden suunnalta riittävän voimak-
kaana (yli 11 - 13 m/s napakorkeudella, yli 8 m/s 10 m korkeudella). Suurimman osan 
vuodesta äänitaso on merkittävästi pienempi kuin ohjeen mukaan määritetty LAeq. LAeq 
mallinnettiin vastanneiden pihamaalle ympäristöhallinnon ohjeen mukaan [7]. Melumal-
linnusten varmistamiseksi suoritettiin mittauksia kullakin tuulivoima-alueella ympäristö-
hallinnon ohjeen mukaisesti [8]. Aiemmissa epidemiologisissa tutkimuksissa [3-6] ei ole 
tehty näin laajoja varmennuksia mallinnusten tarkkuuksiin liittyen.  

Taulukko 1. Tuulivoima-alueiden A-C kuvaukset.  

A B C

Tuulivoimaloiden lukumäärä 12 11 3

Voimaloiden nimellisteho [MW] 4.5 3.0 / 3.3 5

Äänitehotaso, LWA [dB] 108.8 106.7 / 107.6 109.6

Tuulivoima-alueen valmistumisajankohta 12-2013 12-2012 12-2014

Kyselytutkimuksen ajankohta 1-2015 5-2015 9-2015

Sijainti Pori, Peittoo Ii, Olhava Salo, Märynummi

Talouksien lkm alle 2 km päässä 107 189 457

Vastanneiden talouksien lkm 70 91 268

Häiritsevyyskysymykseen vastanneiden lkm 64 78 258

Tuulivoima-alue

 

Annosvastesuhde määritettiin erittäin paljon häiritsevyyttä sisällä raportoineiden prosent-
tiosuuden (%HA, percentage of highly annoyed) ja päivä-ilta-yö-äänitason Lden välillä. 
Lden sisältää 5 dB:n sanktion ilta-ajalle 19-23 ja 10 dB:n sanktion yöajalle 23-07: 
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(1)  
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Tuulivoimaloiden äänen kohdalla Lden määritys vaatisi vuoden kestäviä seurantamittauk-
sia, koska melupäästö vaihtelee päivästä toiseen. Tässä tutkimuksessa sovellettiin Jansse-
nin ym. [2] soveltamaa hollantilaista muunnoskaavaa: 

(2) dBLL Aeqden 7.4   

%HA määritettiin kussakin 5 dB leveässä äänitasokategoriassa 5-portaisesta vastausas-
teikosta Janssenin ym. [2] esittämällä tavalla.  

3 TULOKSET 

Taulukossa 2 esitetään äänitason mittaus- ja mallinnustulokset 8 pisteessä. Mittaustulos 
(LAeq,3) poikkesi mallinnetusta tuloksesta (LAeq,4) joka pisteessä hieman: erot olivat -2.7 ja 
+2.2 desibelin välillä. Selkeää trendiä suuntaan tai toiseen ei havaittu. Mittausepävar-
muus huomioon ottaen voidaan arvioida, että mallinnetut äänitasot ovat luotettavia.  

Tuulivoimalamelusta sisätiloissa koettu häiritsevyys pihamaalle mallinnetun äänitason 
funktiona on esitetty kuvassa 1. Kuvassa esitetään vastausten jakautuminen alkuperäiseen 
häiritsevyyskysymykseen. Häiritsevyyttä kokevien osuus kasvaa äänitason kasvaessa. 
Selkein muutos nähdään 40 dB:n kohdalla. Erittäin paljon häiritsevyyttä raportoivien 
osuus (vastausvaihtoehto 5) oli 20 % vastaajista, kun äänitaso oli 40 - 45 dB. Osuus puto-
si alle 3 %:iin vastaajista, kun äänitaso oli 35 - 40 dB ja alle 2 %:iin, kun äänitaso oli alle 
30 - 35 dB. Pearsonin korrelaatiokerroin melun häiritsevyyden ja kategorisoimattoman 
äänitason välillä oli tilastollisesti merkitsevä RP=0.33 (p<0.001).  

Annosvastesuhde on esitetty kuvassa 2 sisältäen vertailun Janssenin ym. [2] paljon viitat-
tuun tutkimukseen.  
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Kuva 1. Tuulivoimalamelun häiritsevyys sisätiloissa pihamaalle mallinnetun äänitason 
funktiona. Vastausten jakautuminen 5 portaisella vastausasteikolla.  
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Kuva 2. Tässä tutkimuksessa (3 - 5 MW voimalat) saadun annosvastesuhteen vertailu 
Janssenin ym. [2] raportoimaan tulokseen (0.15 - 1.5 MW voimalat). LV = luottamusväli.  
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Taulukko 2. Tuulivoimalamelun mittaus- ja mallinnustulosten vertailu 8 pisteessä.  

Tuulivoima-alue/Piste d L Aeq,1 L Aeq,2 L Aeq,3 U L Aeq,4

[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

A/1 660 47.8 44.7 44.8 4 44.1
A/2 630 48.4 44.7 45.9 4 44.6
B/1 447 42.8 38.1 41.0 4 43.0
B/2 244 47.6 39.0 47.6 3 46.6
B/3 600 42.1 39.5 39.1 5 41.3
B/4 383 46.6 38.2 46.6 4 44.7
C/1 772 47.2 45.4 44.2 5 43.2
C/2 889 47.7 46.9 44.7 5 42.0

d  on etäisyys lähimpään tuulivoimalaan.

L Aeq,1 on tuulivoimaloiden ja taustamelun yhteisäänitaso voimaloiden käydessä. 

L Aeq,2 on taustamelun äänitaso voimaloiden ollessa sammutettuna.

L Aeq,3 on tuulivoimalamelun äänitaso sisältäen taustamelukorjauksen.

U on mittausepävarmuus suureelle L Aeq,3.

L Aeq,4 on tuulivoimalamelun mallinnettu äänitaso.  

4 POHDINTA 

Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen epidemiologisella tutkimuskentällä, koska 
tutkittiin vain yli 3 MW voimaloita ja melumallinnukset tarkastettiin vertaamalla mittaus-
tuloksiin laajoilla alueilla.  

Annosvastesuhde erosi jonkin verran, muttei merkittävästi, Janssenin ym. [2] julkaise-
masta, kun päivä-ilta-yö-äänitaso ylitti 42.5 dB Lden. Tämä tarkoittaa äänitasoa 37.5 dB 
LAeq. Heidän tutkimuksensa käsitteli merkittävästi pienempiä voimaloita (0.15 - 1.5 MW). 
Tutkimuksemme perusteella ei voida väittää, että suuret tuulivoimalat häiritsisivät 
enemmän kuin pienet, kun äänitaso pihamaalla on sama.  

Michaud ym. [6] osoittivat Kanadassa, että annosvastesuhteet riippuivat osavaltiosta. 
Myös ruotsalaisissa tutkimuksissa eri alueiden annosvastesuhteet eroavat toisistaan [2,3]. 
Tutkimuksemme tuulivoima-alueita A ja B vertaileva tutkimus osoitti myös alueella ole-
van suuri merkitys annosvastesuhteisiin [9]. Alue C sijoittui kokemusten osalta alueiden 
A ja B välimaastoon. Tästä johtuen ei voida väittää, että kuvan 2 annosvastesuhteiden 
erot johtuisivat nimenomaan voimaloiden kokoeroista. Todennäköisempi syy on se, että 
eri alueilla on totuttu erilaisiin ääniympäristöihin.  

Tutkimuksemme heikkoutena oli se, että vastaajia äänitasokategoriassa 40 - 45 dB oli 
vain 15 (Kuva 1). Yksi vastaaja edustaa tällöin 6.7 % otoksesta ko. kategoriassa. Tästä 
syystä 95 % luottamusväli on kelvottoman suuri kategoriassa 40 - 45 dB (kuva 2) ja an-
nosvastesuhde on epävarmalla pohjalla. Esimerkiksi Kanadalaisessa tutkimuksessa [6] 
ko. kategoriasta saatiin peräti 234 vastausta. Suomessa on vaikea löytää riittävästi asuk-
kaita äänitasoalueelta yli 40 dB tiukan melulainsäädännön vuoksi.  
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

 Melumittaustulokset vastasivat hyvin mallinnettuja tuloksia 8 pisteessä 3 eri tuuli-
voima-alueella. Koska sekä mallinnus että mittaus tehtiin ympäristöohjeiden [7,8] 
mukaan, voidaan tietoa hyödyntää mallinnuksissa, joissa käytetään samoja ohjeita.  

 Tuulivoimalamelun häiritsevyys alkaa väestön parissa nousta, kun pihamaalle mal-
linnettu äänitaso ylittää 40 dB LAeq. Näin suurille äänitasoille altistuu kuitenkin hy-
vin pieni asukasmäärä Suomessa, joten raja-arvoon liittyy epävarmuuksia.  

 Suurten voimaloiden (3 - 5 MW) häiritsevyys ei merkittävästi poikkea siitä, mitä 
on aiemmin havaittu paljon pienemmillä voimaloilla (0.15 - 1.5 MW) ainakaan ää-
nitasoilla alle 40 dB LAeq. Tutkimus ei tue sitä väitettä, että suuret tuulivoimalat 
häiritsisivät enemmän kuin pienet, kun äänitaso on sama. 

KIITOKSET 

Tutkimus toteutettiin ANOJANSSI –projektissa, jota rahoittavat mm. Tekes, Turun am-
mattikorkeakoulu, Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöpooli, 
Infra ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.  
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Tiivistelmä 

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2014 ohjeet tuulivoimamelun mittaamiseksi ja mal-

lintamiseksi. Melumittauksia tekevät konsultit ovat soveltaneet immissiomittausohjetta 

useilla Suomen tuulivoimala-alueilla. Runsaan kolmen vuoden kokemusten perusteella 

voidaan arvioida mittausohjeen käyttökelpoisuutta hyvine ja huonoine puolineen sekä 

puutteineen ja virheineen. Lisäksi voidaan arvioida, miten ohjetta on sovellettu. 

 

Mittausraporteista ilmenee, että ohjeen menetelmää B ei ole käytetty lainkaan. Joissakin 

mittauksissa tuulen suuntaa ja nopeutta ei ole mitattu, ja immissiopisteen kannalta lä-

himmät tuulivoimalat eivät ole toimineet nimellistehollaan. Lisäksi tuulen aiheuttama 

taustamelutaso on häirinnyt mittauksia. Kokemukset viittaavat vahvasti siihen, että mit-

tausohje tulisi mitä pikimmin päivittää. Menetelmien määrää tulisi vähentää niitä yhdis-

tämällä. Ohjeen päivittämisessä tulisi keskittyä yksinkertaisuuteen ja käytännöllisyyteen. 

 

Mittausmenetelmien tulisi perustua siihen, että mitataan tilanteissa, joissa melun häiritse-

vyys on suurin. Kokemus on osoittanut, että sellaisia ovat ilta ja yö, jolloin voimala toi-

mii nimellistehollaan, tuuli puhaltaa voimalalta immissiopisteeseen päin, mutta tuulen 

nopeus kohteessa on mahdollisimman pieni. Lisäksi mittaukset tulisi tehdä maanpinnan 

tasolla mittauslevyä käyttäen. 
 

1  JOHDANTO 

Ympäristöministeriö julkaisi helmikuussa 2014 ohjeet tuulivoimamelun mittaamiseksi ja 

mallintamiseksi. Tuulivoimamelun immission mittaamista koski ohje ”Tuulivoimaloiden 

melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa” (Ympäristöhallinnon ohjeita 4 | 2014 [1]). 

Ohjeen julkaisemisen jälkeen melumittauksia tekevät konsultit ovat soveltaneet ohjetta 

useiden Suomen tuulivoima-alueiden melun mittauksiin. Runsaan kolmen vuoden koke-

muksen perusteella voidaan arvioida ohjeen käyttökelpoisuutta hyvine ja huonoine puoli-

neen sekä puutteineen ja virheineen. Lisäksi voidaan arvioida sitä, miten konsultit ovat 

ohjetta soveltaneet. 
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2  IMMISSIOMITTAUSOHJEEN KOLME MENETELMÄÄ 

Immissiomittausohjeessa on esitetty yleiset mittaus- ja olosuhdevaatimukset sekä kolme 

menettelyä itse mittausten tekemiseen. Seuraavassa nämä vaatimukset ja menettelyt käy-

dään lyhyesti läpi. 

2.1  Yleiset vaatimukset 

Mittausohjeessa on mittausten onnistumisen kannalta olennaisia yleisiä vaatimuksia. Ne 

poikkeavat toisistaan siitä riippuen, onko mittauksissa tavoitteena verrata mittaustuloksia 

mallinnettuihin melutasoihin vai arvioida meluhaittaa altistuvassa kohteessa. 

Kun mittaustuloksia verrataan mallinnettuihin melutasoihin, mittaukset tehdään seuraa-

vissa sääoloissa: 

• Joissakin mittausmenettelyissä mittaus tapahtuu tuulen suhteen voimalan 

melupäästön tavoitearvolla, eli kun tuulivoimala toimii nimellistehollaan. 

• Tuulen suunta on lähimmästä tuulivoimalasta ja mahdollisimman monesta 

muusta tuulivoima-alueen voimalasta mittauspisteeseen päin ≤ ± 45°. 

• Pystysuora lämpötilagradientti dT/dz on välillä –0,05… 0,05 °C/m. Vaatimus 

täyttyy yleensä, kun mittaukset tehdään: 

yöllä (tunti auringonlaskun jälkeen ja tunti ennen auringonnousua); 

päivällä (tunti auringonnousun jälkeen ja tunti ennen auringonlaskua), kun 

pilvisyys > 4/8 (selkeästä puolipilviseen). 

Muissa kuin vertailutapauksissa melumittaus pyritään tekemään niissä sääoloissa, joissa 

melu saattaa aiheuttaa häiriötä altistuvassa kohteessa. 

2.1  Menettely A: Tuulivoimalan melutason mittaaminen 

Menettelyssä A Tuulivoimalan ja taustamelun melutaso mitataan eri tuulen nopeuksilla. 

Melutaso ja tuulen nopeus mitataan samanaikaisesti mittauspisteessä. Melutasot mitataan 

sekä tuulivoimalan ollessa toiminnassa että pysäytettynä.  

Menettelyä A käytetään, kun halutaan verrata tuulivoimalan melutasoa suunnittelu- tai 

tunnusarvoon. 

2.2  Menettely B: Tuulivoimalan ja taustamelun yhdessä tuottaman meluta-

son mittaaminen tuulen nopeuden tavoitearvolla 

Menettelyssä B mitataan voimalan ja taustamelun yhdessä tuottama melutaso. Tuulen 

nopeus mitataan voimalan kohdalla joko 10 m korkeudella tai tuulivoimalan napakorkeu-

della. Melutaso mitataan eri tuulen nopeuksilla ja mittaustulokset esitetään pisteittäin kor-

jatun tuulen nopeuden funktiona. Melutasot approksimoidaan suoralla viivalla ja tuulen 

tavoitearvolla vallitseva melutaso luetaan viivalta.  

Menettelyllä saatua lukuarvoa voidaan pitää tuulivoimalan tuottaman melutason yläraja-

na tuulen nopeuden tavoitearvolla. Mittaustuloksella voidaan osoittaa, alittaako tuulivoi-
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malan tuottaman melutaso suunnittelu- tai tunnusarvon, mutta sitä ei voida käyttää ylit-

tymisen todentamiseen. 

2.3  Menettely C: Tuulivoimalan tuulen nopeuden tavoitearvolla tuottaman 

melutason mittaaminen 

Menettely C on samankaltainen kuin B, mutta siinä mitataan tuulen nopeus tuulivoimalan 

kohdalla lisäksi myös mittauspisteessä. Näin saadaan tuulivoimalan itse tuottamat korja-

tut melutasot viivalla approksimoiden, kun mittaustulokset esitetään pisteittäin korjatun 

tuulen nopeuden funktiona.  

Menettelyllä saatua lukuarvoa voidaan käyttää, kun verrataan tuulivoimalan tuottamaa 

melutasoa esimerkiksi suunnittelu- tai tunnusarvoon myös tilanteessa, jossa melutaso on 

määritetty suhteessa tuulivoimalan lähellä vallitsevaan tuulen nopeuteen. 

3   SUOMESSA TEHDYT TUULIVOIMAMELUN 

IMMISSIOMITTAUKSET 

Tuulivoimamelun immissiomittausohjeen julkaisun jälkeen Suomessa on tehty useita 

mittauksia. Lyhyt yhteenveto ja analyysi eräistä mittauksista on esitetty alla. 

3.1  Latamäki, Luhanka 11.6.-10.7.2015 

Luhangassa Latamäen tuulivoimala-alueella mitattiin melua 11.6.–10.7.2015 (29 mit-

tauspäivää) kolmessa mittauspisteessä [2]. Ne sijaitsivat asuinrakennusten läheisyydessä 

piha-alueilla. Etäisyydet lähimpiin tuulivoimaloihin olivat 820 m, 1100 m ja 1900 m. 

Mittaaja ilmoitti, että mittaukset tehtiin ohjeen menetelmän A mukaisesti. Tuulivoimalat 

pysäytettiin jokaisena yönä kaksi kertaa taustamelutason määritystä varten. 

Kun mittauksia tarkastellaan lähemmin ja verrataan ohjeeseen, havaitaan, että useat oh-

jeen vaatimukset eivät täyttyneet: 

• Tuulen nopeutta ja suuntaa ei mitattu. Ei tiedetä, täyttyivätkö ehdot tuulen 

suunnalle (± 45° voimalasta mittauspisteeseen) ja nopeudelle (voimalan 

toimittava nimellistehollaan) mittausten aikana.  

• Voimalat toimivat mittausten aikana nimellistehollaan vain 1–2 % mit-

tausajasta. Keskimäärin voimalat toimivat vain n. 0,8 MW teholla (27 % 

nimellistehosta 3 MW). 

Epäkohdat ovat erittäin oleellisia, sillä niistä näkyy, kuinka monta päivää kokonaismit-

tausajasta olivat valideja. Kun tarkastellaan lähemmin Ilmatieteen laitoksen tietoja mit-

tausajankohdan tuulesta mahdollisimman lähellä mittausaluetta, havaitaan, että tuulen 

suunnan mittausehto on toteutunut ainoastaan kuutena päivänä 29:stä. Voimalan nimellis-

tehon vaatimus on toteutunut kolmena päivänä kaikista mittauspäivistä [2]. 

3.2  Vartinoja, Siikajoki 21.12.2016-21.1.2017 

Siikajoella Vartinoja I -tuulivoimala-alueella mitattiin melua 20.12.2016 – 21.1.2017 (34 

mittauspäivää) kolmessa eri mittauspaikassa [3]. Kaksi mittauspistettä oli asuin-

rakennusten piha-alueiden läheisyydessä, etäisyydet lähimpiin tuulivoimaloihin olivat 

750 m, 1300 m ja 1400 m. Mittaaja ilmoitti tehneensä mittaukset Ympäristöministeriön 
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ohjeen menetelmän C mukaisesti. Tuulivoimalat pysäytettiin jokaisena yönä kaksi kertaa 

taustamelutason määrittämistä varten. 

Kun mittauksia tarkastellaan lähemmin mittausohjeen kannalta, nähdään seuraavat epä-

kohdat: 

• Menettelyn C ehdot eivät täyty riittävän monella mittauskerralla. Tuulen 

suunnan ja tavoitearvon tulee toteutua vähintään 10:n mittausjakson aikana, 

mutta ne eivät toteutuneet. 

• Melun kapeakaistaisuutta ei selvitetty ohjeen edellyttämällä tavalla, vaan 

kuulohavaintoon perustuen. 

Epäkohdat ovat oleellisia, koska ehtojen perusteella arvioidaan, voidaanko mittausten 

perusteella todeta suunnittelu- tai tunnusarvon ylityksiä. 

3.2  Peittoo, Pori 23–25.10.2014 

Porin Peittoon tuulivoimala-alueella mitattiin 12:sta voimalasta (4,5 MW) koostuvan alu-

een melua viidessä mittauspisteessä 1–2 vuorokauden ajan syksyn 2014 ja kevään 2015 

aikana [4]. Mittauspisteet olivat noin 600–1300 m etäisyydellä lähimmistä voimaloista. 

Mittausten aikana sovellettiin Ympäristöministeriön ohjetta, mutta kuitenkin siten, että 

taustalevyllä mitattaessa ei käytetty 6 dB korjausta. Jostakin syystä taustamelua ei mitattu 

kaikissa kohteissa, vaan se arvioitiin muuten, mikä heikentää tulosten luotettavuutta. 

3.2  Kopsa, Raahe 7.4.–11.9.2014 

Raahen Kopsa I -tuulivoimala-alueella mitattiin seitsemästä voimalasta (3 MW) koostu-

van alueen melua yhdessä mittauspisteessä [5]. Piste sijaitsi asuintalon pihalla ja sisällä, 

etäisyys lähimpään voimalaan oli noin 1500 m. Mittauksissa ei noudatettu Ympäristömi-

nisteriön ohjeistusta. 

3.2  Öje, Vaasa 10–11.12.2013 

Vaasan Öjessa mitattiin yhden tuulivoimalan melua yhdessä pisteessä 10–11.12.2013 [6]. 

Piste sijaitsi noin 1200 m etäisyydellä voimalasta. Mittaukset tehtiin Ympäristöministeri-

ön ohjeen (joka oli silloin vielä luonnosvaiheessa) menetelmällä C. Tuulen suunta ja no-

peus mitattiin sekä mittauspisteessä että voimalan luona. 

Ministeriön ohjeesta poiketen tuulen tavoitearvo määritettiin tuulivoimalan luona eikä 

mittauspisteessä mitatuista tuulitiedoista. On huomattava, että emissio- ja immissiopis-

teissä 10 m korkeudella mitatut tuulitiedot eivät yleensä juurikaan korreloi keskenään. 

Lisäksi melusta analysointiin ainoastaan ne ajanjaksot, joiden aikana mittauspisteen tuu-

len nopeus oli enintään 5 m/s. Näin tuulen aiheuttama taustamelu saatiin minimoiduksi ja 

mahdolliset inversiotilanteet mukaan mittaustuloksiin. 

4 MELUMITTAUSTEN POHDINTAA 

Kun tarkastellaan edellisissä kappaleissa esitettyjä tuulivoimamelun immissiomittauksia, 

havaitaan, että ohjeistuksen menetelmää B ei ole käytetty. Tämä on hyvin loogista, sillä 

kyseistä menetelmää ei voida käyttää suunnittelu- tai ohjearvon ylittymisen todentami-

seen. Melurajojen mahdollinen ylittyminen on kuitenkin käytännössä ainoa syy, miksi 

tuulivoimamelun immissiomittauksia tehdään. 
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Toinen tärkeä havainto liittyy tuulen nopeuteen mittauspaikalla ja sen vaikutukseen taus-

tameluun. Menetelmässä C ohjeistetaan mittaamaan tuulen nopeus sekä tuulivoimalan 

luona että mittauspisteessä. Ohjeessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, kumpaa tuulen 

nopeutta on käytettävä mittausten analysoinnissa. Tämä aiheuttaa sekaannusta tulkinnas-

sa, sillä tuulen nopeus mittauspaikalla ei monesti korreloi (esimerkiksi inversiotilantees-

sa) tuulen nopeuteen tuulivoimalan luona, puhumattakaan tuulivoimalan napakorkeudel-

la. Tällöin saatetaan 10 m korkeudella mitatun tuulen nopeudella perusteella päätyä vir-

heelliseen olettamaan, että voimala toimisi nimellistehollaan. 

Kolmas seikka on suoraan yhteydessä toiseen havaintoon ja koskee mittauspisteen tausta-

melua ja edelleen myös tuulen nopeutta. Kun pyritään mittaamaan mittauspisteessä vallit-

sevalla tuulen tavoitenopeudella, on taustamelu vääjäämättä varsin voimakasta. Kokemus 

on osoittanut, että nämä tilanteet eivät kuitenkaan vastaa suurinta melun häiritsevyyttä. 

Suurin meluhäiriö esiintyy päinvastoin silloin, kun taustamelu (mm. tuulen nopeus im-

missiopisteessä) on mahdollisimman pieni, mutta tuulivoimalat silti toimivat nimellis-

tehollaan. Tämä on tilanne, jossa ohjeen menettely C ei toimi. 

5 MITTAUSOHJEISTUKSEN KEHITYSEHDOTUKSIA 

Pohdittaessa nykyisen mittausohjeistuksen kehittämistä, tulisi aloittaa toteamalla, että 

käytännössä tuulivoimamelun immissiomittausten tavoitteena on todeta mahdollisimman 

luotettavasti, ylittääkö tuulivoimamelu käytössä olevat ohje- tai raja-arvot. Tällöin nousee 

esiin kysymys, onko tarvetta erillisille ohjeille, kun halutaan verrata mittaustuloksia mal-

linnustuloksiin tai mitata melun kannalta häiritsevintä tilannetta. Molemmat tilanteet ovat 

käytännössä suunnilleen samanlaisia. Olisikin luonnollista käyttää vain yhtä menetelmää. 

Edellä esitetyt näkökohdat johtavat seuraaviin reunaehtoihin: 

• Ohjeiden tulisi olla yksinkertaisia, jotta virhetulkinnoilta voitaisi välttyä. 

• Melua tulisi mitata tuulivoimalan tai voimala-alueen lähimpien tuulivoima-

loiden toimiessa nimellistehollaan. 

• Tuulen nopeutena käytetään tuulivoimatoimijalta saatavaa, tuulivoimalan  

napakorkeudella esiintyvää nopeutta. 

• Tuulen nopeus mittauspisteessä saa olla enintään 5 m/s, mutta mielellään 

mahdollisimman pieni. 

• Säätilan on oltava melun etenemiselle suotuisa; käytännössä tulisi mitata 

välillä tunti ennen auringonlaskua – tunti auringonnousun jälkeen. 

• Signaali-kohinasuhteen maksimoimiseksi mittauksissa käytetään aina mit-

tauslevyä ja käytetään normaalia maanpintamittausten –3 dB korjausta. 

Kun tarkastellaan nykyistä ohjeistusta ylläolevien ehtojen näkökulmasta, todetaan, että 

käytännön ja yksinkertaisuuden näkökulmasta nykyisissä ohjeissa on liian monta mene-

telmää. Menetelmälle B ei ole juuri käyttöä Suomen tuulivoimamelun ohjearvojen kan-

nalta eikä sitä myöskään ole käytetty kertaakaan mittausohjeiden julkaisemisen jälkeen. 

Menetelmä C kaipaa uudistamista, ja pitäisi pohtia vakavasti, tulisiko C-menetelmästä 

ottaa osia ja yhdistää menetelmät A ja C yhdeksi yhtenäiseksi menetelmäksi. Menetel-

män C suurin heikkous on inversiotilanteessa tehtyjen melun regressiokäyrien huomatta-

va eroavaisuus normaalitilanteissa tehtyihin regressiokäyriin. Normaalitilanteen regres-

siokäyrän perusteella ei saisi tehdä mitään johtopäätöksiä melun ylittymisen suhteen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ympäristöministeriön ohje ”Tuulivoimamelun mittaus altistuvassa kohteessa” koskee 

mittauksia immissiopisteessä, kun halutaan verrata mittaustuloksia mallinnustuloksiin tai 

mitata melun kannalta häiritsevintä tilannetta. Runsaan kolmen vuoden käyttökokemus 

kuitenkin paljastaa, että mittausohje tulisi mitä pikaisimmin päivittää. Mittausohjeiden eri 

menetelmien määrää tulisi pienentää ja menetelmiä yhdistää. Ohjeiden päivittämisessä 

tulisi keskittyä yksinkertaisuuteen ja käytännöllisyyteen.  

 

Itse mittausmenetelmän tulisi perustua siihen, että mitataan tilanteissa, jossa melun häirit-

sevyys on suurin. Käytännön kokemus on osoittanut, että tällaisia tilanteita ovat ilta- ja 

yö silloin, kun tuuli puhaltaa tuulivoimalasta immissiopisteeseen päin, voimala toimii 

nimellistehollaan, mutta tuulen nopeus immissiopisteessä on mahdollisimman pieni. Li-

säksi mittaukset tulisi tehdä maanpinnan tasossa mittauslevyä käyttäen. 
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Tiivistelmä 
 
Ympäristöministeriön laatima ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 2 | 2014) on ollut käytettävissä vuoden 2014 helmikuusta. 
Tuulivoima-alueiden suunnitteluun erikoistuneet konsultit ovat soveltaneet ohjetta 
lukuisten tuulivoima-alueiden suunnitteluun. Runsaan kolmen vuoden kokemuksen 
perusteella voidaan arvioida ohjeen käyttökelpoisuutta tuulivoima-alueiden suunnitteluun 
hyvine ja huonoine puolineen sekä puutteineen ja virheineen. Lisäksi voidaan arvioida 
sitä, miten konsultit ovat ohjetta soveltaneet. 
 
Mallinnusohje on yhtenäistänyt tuulivoima-alueiden suunnittelua mm. lähtötietojen 
ilmoittamisen, mallinnuslaskennan parametrien valinnan ja pienitaajuisen melun 
vaikutusten arvioinnissa. Raportoiduissa melumallinnuksissa ei ole kuitenkaan ilmoitettu 
mallinnetun tuuliturbiinityypin melupäästötietoja ohjeen edellyttämällä tavalla. Näin 
ollen melupäästötiedoista ei ole yksiselitteisesti laskettavissa mallinnuksissa käytettävää 
melupäästön takuuarvoa. Mallinnusohjeistus vaatii lisäksi tarkennuksia. Ohjeesta puuttuu 
esimerkiksi äänen etenemisen epävarmuuden arvioinnin kuvaus, joten äänen etenemiseen 
liittyvää epävarmuutta ei mallinnuksissa ole yleensä huomioitu lainkaan. Äänen 
etenemisen arviointiin on ohjeessa lisäksi jäänyt epätarkkuutta maavaimennuksen 
huomioon ottamisessa. 
 
Merkittävä puute ohjeistuksessa on tuulivoimaloiden häiritsevyyttä lisäävän tärkeimmän 
tekijän, merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaation) vaikutusten huomiotta 
jättäminen. Ohjeen ilmestymisen jälkeen on kuitenkin osoitettu Ruotsissa tehdyin 
mittauksin, että Suomeen verrattavissa ympäristöolosuhteissa merkityksellisetä sykintää 
esiintyy jopa 30 % tuulivoimaloiden toiminta-ajasta. Merkityksellinen sykintä lisää 
olennaisesti tuulivoimamelun häiritsevyyttä ja sen esiintymisaikana häiritsevyyttä 
arvioitaessa laskettuun tai mitattuun melutasoon tulisi lisätä asianmukaiseksi katsottava 
korjaus (sanktio). 
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1 JOHDANTO 

Ympäristöministeriön laatima ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 2 | 2014 [1]) on ollut käytettävissä vuoden 2014 helmikuusta. 
Ympäristöministeriön ohje perustuu VTT:n johtaman Tuulivoimamelu-projektin raport-
tiin ”Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien 
valintaan” [2]. Tuulivoima-alueiden suunnitteluun erikoistuneet konsultit ovat 
soveltaneet ohjetta lukuisten tuulivoima-alueiden suunnitteluun. Runsaan kolmen vuoden 
kokemuksen perusteella voidaan arvioida ohjeen käyttökelpoisuutta tuulivoima-alueiden 
suunnitteluun hyvine ja huonoine puolineen sekä puutteineen ja virheineen. Lisäksi 
voidaan arvioida sitä, miten konsultit ovat ohjetta soveltaneet. 
 
Huomattakoon, että tässä esitelmässä ei tarkastella lainkaan tuulivoimaloiden 
aiheuttamaa asuinrakennusten sisään syntyvää melutasoa eikä tuulivoimaloiden 
synnyttämän pienitaajuisen melun erityisproblematiikka rakennusten ulkopuolellakaan.  
 

2 MALLINNUKSEN MELUPÄÄSTÖTIETOJEN JA ÄÄNEN 
ETENEMISEN EPÄVARMUUDEN HUOMIOIMINEN 

Ympäristöministeriön mallinnusohjeessa todetaan [1, s. 8]:  
 
”Melumallinnuksen epävarmuus sisällytetään laskennan lähtöarvona käytettyyn 
tuulivoimaloiden melupäästön lukuarvoon. Mallinnuksessa tuulivoimaloiden 
melupäästölle käytetään riittävän suurta varmuutta huomioiden melun mahdolliset 
erityispiirteet, jotta mallinnuksessa voidaan käyttää tähtäysarvona suunnittelu- tai 
tunnusarvoa ja äänen etenemisen ja ympäristöolosuhteiden mallinnukseen vakioituja sää- 
ja ympäristöolosuhdelukuarvoja.” 

2.1  Mallinnettavien tuuliturbiinien melupäästö ja muut lähtötiedot 

Ympäristöministeriön mallinnusohjeessa [1, s. 9] todetaan lisäksi (korostus lihavoimalla 
kirjoittajien):  

”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) ja yksityiskohtaisessa 
kaavoituksessa tuulivoimaloiden/tuulivoimalan koolle on ohjeen mukaisessa 
melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset ja vaihtoehtoiset tiedot, kuten 
tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho, korkeus, roottorin halkaisija, 
melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin 
mallintamalla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä- ja 
sijoitusvaihtoehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita. 
Melumallinnustarkastelu perustuu tuulivoimaloiden melupäästön yläraja-
tarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästölle on käytettävä valmistajan 
ilmoittamaa takuuarvoa.”  

Ja kuten edellä todettiin, ohjeen mukaan melupäästön lukuarvoon sisällytetään koko 
laskennan epävarmuus, jolloin äänen etenemislaskennassa voidaan käyttää ISO 9613-2 
standardiin perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja ympäristöolosuhdearvoja. 
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2.2  Äänen etenemisen epävarmuuden huomioiminen 

Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2 | 2014 mukaan melupäästön lukuarvoon 
sisällytetään siis koko laskennan epävarmuus [1, s. 9] eli saman tuuliturbiinimallin 
yksittäisten turbiinien melupäästön vaihtelusta aiheutuva epävarmuus, melun mahdolliset 
erityispiirteet ja ISO 9613-2 standardin mukaan tehdyn äänen etenemislaskennan 
epävarmuus. Mallinnusohjeessa 2 | 2014 ei ole kuitenkaan kuvattu, miten etenemis-
laskennan epävarmuus määritetään eikä sitä, miten toisistaan riippumattomat 
epävarmuustekijät yhdistetään melupäästön lukuarvoon kokonaisepävarmuudeksi.  

2.3   Melumallintajien käytäntö melupäästön takuuarvon ja äänen 
etenemisen epävarmuuden huomioimisessa 

Ympäristöministeriön melumallinnusohje 2 | 2014 edellyttää, että jo kaavoitusvaiheessa 
tuuliturbiinityypin melupäästö (äänitehotaso) ilmoitetaan oktaavi- ja terssikaistoittain 
eriteltynä kahteen taulukkoon, joista toisessa ilmoitetaan melupäästön takuuarvon 
määrityksen keskiarvo kaistoittain ja toisessa takuuarvon määrityksen varmuusluku 
kaistoittain [1, s. 24]. Näistä tiedoista voidaan laskea tuuliturbiinin melupäästön 
(äänitehotason) kokonaisarvot eli keskiarvo ja takuuarvo. Raportoiduissa 
melumallinnuksissa, esim. [3, 4, 5] ei kuitenkaan ole ilmoitettu mallinnetun 
tuuliturbiinityypin melupäästötietoja Ympäristöministeriön mallinnusohjeen edellyttä-
mällä tavalla. Näin ollen melupäästötiedoista ei ole yksiselitteisesti laskettavissa 
mallinnuksissa käytettävää melupäästön takuuarvoa.  

Käytäntö on osoittanut, että tuulivoimalavalmistajat eivät ilmoita melupäästö-
asiakirjoissaan melupäästön takuuarvoa oktaavi- tai terssikaistoittain vaan 
kokonaistasona. Melumallinnukset tehdään kuitenkin joko oktaavi- tai 
terssikaistoittaisella laskennalla, joten mallintajat käyttävät mallinnuksissaan joka 
tapauksessa jollain tavalla turbiinivalmistajien tiedoista johdettuja oktaavi- tai 
terssikaistoittaisia ”takuuarvoja”. Takuuarvo lasketaan yhtälöllä LWAd = LWA + K, jossa 
LWA edustaa tuuliturbiinien melupäästön keskiarvoa ja K varmuuslukua. Joskus 
tuulivoimalavalmistajat kuitenkin ilmoittavat ainoastaan äänitehotason ilman takuu- tai 
varmuusarvoa. Tällöin tulisi soveltaa Ympäristöministeriön suositusta ja luodaan 
takuuarvo keinotekoisesti lisäämällä äänitehotasoon 2 dB varmuusarvo.  

Äänen etenemisen liittyvää epävarmuutta ei mallinnuksissa ole yleensä tarkasteltu 
lainkaan, joten on vähintäänkin epäselvää, mikä olisi Ympäristöministeriön 
mallinnusohjeen mukainen kokonaisepävarmuus ja miten se tulkitaan tuuliturbiinityypin 
melupäästön lukuarvoksi mallinnuslaskennassa. 

2.4   Melupäästön ilmoittamiseen ja äänen etenemiseen liittyvien seikkojen 
korjaaminen 

Mallinnusohje on yhtenäistänyt tuulivoima-alueiden suunnittelua mm. lähtötietojen 
ilmoittamisen, mallinnuslaskennan parametrien valinnan ja pienitaajuisen melun 
vaikutusten arvioinnissa. Mallintajilta tulisi kuitenkin selkeästi edellyttää tuuliturbiinien 
melupäästötietojen ilmoittamista ohjeen edellyttämällä tavalla, jotta melupäästötiedoista 
olisi yksiselitteisesti laskettavissa mallinnuksissa käytettävä melupäästön lukuarvo. 
  
Mm. Denis Siponen ([6]) ja Vesa Viljanen (esim. [7]) ovat tuoneet esiin äänen 
etenemisen epävarmuuden puuttumisen ja ehdottaneet +2 dB lisäystä melupäästön 
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takuuarvoon etenemisen epävarmuuden huomioimiseksi. Kokonaisepävarmuuden 
määrittäminen pitäisikin lisätä mallinnusohjeeseen ohjeen päivittämisen ja korjaamisen 
yhteydessä. Äänen etenemisen arviointiin on ohjeessa jäänyt myös epätarkkuutta 
maavaimennuksen huomioon ottamisessa. 

3 TUULIVOIMALOIDEN MELUN HÄIRITSEVYYTTÄ LISÄÄVIEN 
TEKIJÖIDEN HUOMIOIMINEN 

Tuulivoimalat tuottavat ääntä, joka voidaan kokea häiritseväksi meluksi ja 
asuinympäristön viihtyisyyttä vähentäväksi tekijäksi. Tuulivoimalan melun 
erityispiirteiden todetaan tällöin saavuttavan merkityksellisen tason, ja altistuvan kohteen 
mitattuun melutasoon tulisi lisätä sanktio (Kuva 1). 

Kuva 1. Periaatekuva tuulivoimalan tuottaman melun suhteesta äänitasovaatimuksiin [8, 
s. 4]. 

3.1  Tuulivoimamelun impulssimaisuus ja äänesmäisyys 

Esimerkiksi Van den Berg on joissain aikaisimmissa tutkimuksissaan (esim. [9]) kutsunut 
yöaikana esiintyvää ’’thumping” -tyyppistä tuulivoimalan sykintää impulssimaiseksi. On 
kuitenkin huomattava, että tuulivoimaloiden tuottama melu ei mallinnusohjeen [1] 
mukaan ole käytännössä koskaan impulssimaista. Sykintä eli amplitudimodulaatio ei 
liipaise Nordtest NT ACOU 112 -menetelmässä [10] määriteltyä impulssimaisuuden 
kynnystä ja mallinnusohjeen mukaan tuulivoimamelun impulssimaisuutta pitää arvioida 
viime kädessä NT ACOU 112 menetelmän mukaisesti.  

Tuulivoimalan tuottama melu voi poikkeustapauksissa sisältää äänesmäisiä (tonaalisia) 
komponentteja. Erityisesti vanhemmissa tuuliturbiineissa, joissa koneiston ääni on lähellä 
lapojen tuottaman aerodynaamisen äänen tasoa, äänesmäiset komponentit voivat olla 
merkittävin häiritsevän melun tyyppi. Myös prototyyppivaiheessa olevat tuuliturbiinit 
ovat joskus tuottaneet merkittäviä äänesmäisiä komponentteja. Tonin toteaa kuitenkin 
vuonna 2012 julkaistussa artikkelissaan [11], että äänesmäiset komponentit eivät ole 
ongelma moderneissa turbiineissa ja perustaa näkemyksensä modernien tuuliturbiinien 
valmistajien valmistajanvakuutuksiin (”numerous test certificates”). 
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Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että konsulttien melumallinnuksissa lähtötiedoissa ei 
yleensä esiinny mainintoja melun häiritsevyyttä lisäävistä tekijöistä. Tai jos 
turbiinivalmistaja on ilmoittanut melupäästön sisältävän mahdollisen äänesmäisen 
komponentin, päivitetyn mallinnuksen lähtötiedoissa melupäästön terssikaistatiedot on 
muutettu siten, että äänesmäisyyttä ei ole enää syytä epäillä, esim, [4]. 

3.2  Tuulivoimamelun amplitudimodulaatio (sykkivä luonne) 

Merkittävä puute Ympäristöministeriön meluohjeistuksessa on tuulivoimaloiden 
häiritsevyyttä lisäävän tärkeimmän tekijän, merkityksellisen sykinnän 
(amplitudimodulaation) vaikutusten huomiotta jättäminen. Ohjeen ilmestymisen jälkeen 
on kuitenkin osoitettu Ruotsissa tehdyin mittauksin [12], että Suomeen verrattavissa 
ympäristöolosuhteissa merkityksellisetä sykintää esiintyy jopa 30 % tuulivoimaloiden 
toiminta-ajasta. Merkityksellinen sykintä lisää olennaisesti tuulivoimamelun 
häiritsevyyttä ja sen esiintymisaikana häiritsevyyttä arvioitaessa laskettuun tai mitattuun 
melutasoon tulisi lisätä sopivaksi katsottava korjaus (sanktio). 

Tuulivoimalan tuottama amplitudimodulaatio voidaan jakaa kahteen (tai oikeastaan 
kolmeen) eri tyyppiin [8, s. 11-12, 13]: 

”Swishing” -tyyppinen amplitudimodulaatio syntyy lapojen ”normaalista” pyörimisestä 
ja se esiintyy kaikissa voimaloissa koko ajan. Tämän modulaatiotyypin suuntaavuus on 
pääasiassa pyörimistason suuntainen eli se esiintyy voimakkaimmin tuulen suuntaan 
nähden 90 asteen kulmassa. Tuulivoimaloiden melusta annetun asetuksen 
enimmäisarvoissa olevan 5 dB tiukennuksen muuhun ympäristömeluun nähden voidaan 
katsoa huomioivan tämän modulaatiotyypin, joten tämän modulaation tapauksessa 
korjausta ei käytetä. 

”Thumping” -tyyppinen amplitudimodulaatio on erityisen häiritsevä, se syntyy tietyissä 
sääolosuhteissa (stabiili alailmakehä illalla ja yöllä) yksittäisen lavan voimakkaan 
kuormitusvaihtelun ja yläasennossa tapahtuvan lavan sakkauksen takia yhden kierroksen 
aikana kussakin lavassa ja etenee ala- ja ylävirtaan (myötä- ja vastatuuleen). Mikäli lavan 
taipumista ja sakkausta yhden kierroksen aikana ei ole estetty yksittäisen lavan 
lapakulman säädöllä, merkityksellinen sykintä syntyy hyvin todennäköisesti 
lapakulmasäätöisissä turbiinityypeissä, ja sitä voitaisiin pitää syynä mahdolliseen, esim. 
+5 dB suuruiseen korjaukseen. 

Kolmas amplitudimodulaation aiheuttaja voi olla tuulivoima-alueen turbiinien 
synkroninen pyöriminen. Tästä amplitudimodulaatiotyypistä on vähän tieteellistä näyttöä, 
mutta kenttäkokemuksien mukaan turbiinien keskinäisvaikutus saattaa edellä kuvatun 
mekanismin ohella olla osasyy merkitykselliseen sykintään. 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaikka Ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melun mallinnusohje on yhtenäistänyt 
tuulivoima-alueiden suunnittelua mm. lähtötietojen ilmoittamisen, mallinnuslaskennan 
parametrien valinnan ja pienitaajuisen melun vaikutusten arvioinnissa, on tärkein 
johtopäätös mallinnusohjeen runsaan kolmen vuoden soveltamisen jälkeen se, että 
mallinnusohje tulisi mitä pikaisimmin päivittää. Mallinnusohjeistukseen on jäänyt 
epämääräisyyksiä ja puutteita, jotka tulisi selventää ja korjata päivitettyyn versioon. 
Mallinnuskonsulteilta tulisi lisäksi edellyttää tuuliturbiinien melupäästötietojen selkeää 
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ilmoittamista ohjeen edellyttämällä tavalla, jotta melupäästötiedoista olisi yksiselitteisesti 
laskettavissa mallinnuksissa käytettävä melupäästön takuuarvo. Päivitettävään ohjeeseen 
tulisi lisätä äänen etenemisen epävarmuuden kuvaus ja ohjeet sen sisällyttämiseksi joko 
melupäästöön tai mallilaskentaan sekä korjata maavaimennuksen huomioon ottamista. 
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Tiivistelmä 

Nykyohjeiden mukaan tuulivoimamelun mallilaskennassa pehmeä maanpin-
ta mallinnetaan puolikovana. Tuulivoimamelun vakiolaskentamallin ISO 9613-
2 maavaimennus on empiirinen ja se vastaa tilannetta, jossa sekä melulähde että 
kohdepiste ovat lähellä maanpintaa. Tuulivoimalan melu tulee kuitenkin korke-
alta alaviistoon, maanpintaheijastus tapahtuu ainoastaan lähellä kuulijaa ja hei-
jastuskulma on jyrkkä. Heijastuksen vaste ei ole samanlainen kuin lähes vaaka-
suoraan etenevällä melulla. Esitelmässä tutkitaan heijastuksen, maavaimennuk-
sen ja mallinnuskäytännön suhdetta. Tarkempia ennusteita kohteen äänitasosta 
lasketaan menetelmällä, jossa yhdistyvät sädeakustinen äänen etenemisen ja 
aaltoakustinen äänikentän laskenta. Laskelmia verrataan myös eräisiin pitkä-
aikaismittauksiin. Osoittautuu, että mallinnusohjetta on syytä hieman säätää. 

1 JOHDANTO 

Suomen nykyisen ohjeistuksen [1] mukaan tuulivoimalan melu lasketaan vakiolaskentamal-
lilla ISO 9613-2 [2]. Tavallisen, akustisesti pehmeän maanpinnan tapauksessa käytetään 
pinnan pehmeyden (ground factor) arvona G = 0,4, vaikka mallissa pehmeän pinnan arvo 
on G = 1. Lisäksi kohde- eli kuulijapisteen korkeutena käytetään 4 m, vaikka normaali las-
kentakorkeus on 2 m. Mallin käytännöistä poikkeaminen johtui aikanaan havainnosta, että 
kun lasketaan käyttäen pehmeää maata ja todellista korkeutta, saadaan pienempi tulos kuin 
mittauksilla. Tuulivoimamelun mallinnusohjetta laadittaessa ei ilmeisesti tunnettu mallin-
nuksen taustaa. Poikkeava ohje perustuikin vain siihen, että kokeilemalla etsittiin pehmey-
delle ja korkeudelle arvot, joilla vastaavuus mittauksiin saatiin paremmaksi. 

Tässä esitelmässä tutkin tarkemmin, mitä tapahtuu, kun tuulivoimamelu heijastuu pehmeäs-
tä maanpinnasta eri sääoloissa, erilaisilla äänennopeuden pystygradienteilla, ja miten vakio-
laskentamallia on silloin suositeltavaa käyttää. Vastaavuus on varsin hyvä, kun pehmeä maa 
mallinnetaan puolikovana, mutta vakiokorkeudesta ei ole syytä poiketa. 

Havainnollistan tapahtumia sädeakustisella etenemislaskelmalla sekä aaltoakustisella hei-
jastuksen taajuusvasteen ja äänikentän laskelmalla. Ennusteiden tarkistamiseksi tarkastelen 
Ruotsissa 2010–2012 tehtyä pitkää tuulivoimamelun mittaussarjaa. Siinä havaittu laskenta- 
ja mittaustulosten keskinäinen suhde vastaa melko tarkasti tässä laskettuja tuloksia. 

2 LASKENTAMALLIT 

Tuulivoimamelun vakiolaskentamalli on ISO 9613-2. Se on yksinkertaistettu klooni yhteis-
pohjoismaisesta yleisestä laskentamallista [3] ja sen samanaikaisesta hollantilaisesta sisar-
mallista [4]. Ne laadittiin aikanaan, noin 35 vuotta sitten vastamaan tilannetta, jossa sekä 
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melulähde että kohdepiste ovat suhteellisen lähellä maanpintaa. Dutch–Nordic -mallin maa-
vaimennus on empiirinen eli sovitettu Hollannissa tehtyjen mittausten tuloksiin [5]. Osittain 
otettiin huomioon myös klassiset etenemismittaukset 1960-luvun puolivälistä, mm. [6]. 

ISO:n malli tehtiin pohjoismaisen mallin pohjalta, sitä kuitenkin harmillisesti hieman yksin-
kertaistaen. Pohjoismainen malli on etenemiselle suotuisten sääolojen malli (”myötätuuli-
malli”), mutta ISO on neutraalin sään malli — paitsi maavaimennuksen osalta, joka on mal-
leissa identtinen. Estevaimennukset eroavat sään huomioon ottamisessa, mutta juuri tuuli-
voimamelun tapauksessa estevaimennuksella ei ole merkitystä. Tuulivoimamelukin olisi 
yhtä hyvin voitu ohjeistaa laskettavaksi ISO:n sijasta pohjoismaisella mallilla. Kaikki muu 
ympäristömelu lasketaan Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa omalla mallilla. Muualla 
maailmassa ISO:n malli on hyvin laajalti käytössä. 

Mallin maavaimennuksen empiirinen muotoilu perustui seuraavaan oletukseen. Kun ääni 
etenee suotuisissa sääoloissa (myötätuuli tai lämpötilainversio) lähellä maanpintaa lähes 
sen suuntaisesti, se heijastuu pinnasta useita kertoja useissa eri kohdissa, lähellä lähdettä, 
lähellä kohdetta ja usein vielä keskelläkin (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Klassinen sädekaavio äänen heijastuksista etenemiselle suotuisassa säässä (myötä-
tuuli 3 m/s) hyvin lähellä maanpintaa ja laskentamallien vastaava maanpinnan jako osiin. 

3 VAKIOMALLIN KELPOISUUS 

Aika ajoin julkisuudessa esitetään väite, että pohjoismainen (tai ISO:n) malli ei toimi tai 
kelpaa suurilla, esimerkiksi noin yli 1 km etäisyyksillä. Tämä virheellinen väite perustuu 
ilmeisesti itse mallissa esitettyihin varmistamattomiin ennakkoarvioihin sen tarkkuudesta 
sekä mainintaan, että mallia ei ole vielä verrattu mittauksiin suuremmilla etäisyyksillä. 

Mallin etenemisyhtälöt ovat perusakustiikkaa, eikä akustiikassa tapahdu mitään systemaat-
tista muutosta, kun etäisyys kasvaa. Vain useiden eri osatekijöiden vaikutukset kasvavat, 
kertyvät ja korostuvat, jolloin yksittäisten mittaustulosten vaihteluväli kasvaa. Mittaustulos-
ten energiakeskiarvo hyväksyttävissä sääoloissa verrattuna laskentatulokseen ei muutu. 

Tässä kohdassa poikkean pääaiheesta ja esitän vakuuttavan verifioinnin mallin kelpoisuu-
desta hyvin suurilla etäisyyksillä. 
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Puolustusvoimien raskaiden aseiden meluselvityksissä on vuodesta 2005 alkaen käytetty 
pohjoismaista mallia. (Joka on identtinen ISO-mallin kanssa, jos melu- tai maastoesteitä ei 
ole.) Äskettäin valmistui toistaiseksi julkaisematon yhteenvetotutkimus selvitysten mallin-
nusten ja mittausten eroista [7]. Tutkimukseen mukaan otettuja ampuma- ja harjoitusalueita 
oli 15, asetyyppejä 19 ja yhden melulähteen sekä yhden mittaus- ja laskentapisteen muodos-
tamia pareja peräti 474 kpl. Keskimääräinen etäisyys lähteen ja kohteen välillä oli n. 4 km 
eli olennaisesti suurempi kuin tyypillisessä tuulivoimamelun mallinnuksessa. 

Tutkimuksen keskeiset tulokset on esitetty kuvassa 2. Ns. hyväksyttävissä eli etenemiselle 
suotuisissa sääoloissa mallinnustuloksen ja mittaustulosten energiakeskiarvon ero oli keski-
määrin vain 1,7 dB (!). Korostan, että ampumamelu etenee pitkiä matkoja lähellä maanpin-
taa, jolloin siihen vaikuttavat pinnan laadun ohella myös pinnan muodot eli maastoesteet, ja 
eteneminen on paljon herkempää sääolojen vaihteluille kuin korkeammalla. 

 
Kuva 2. Raskaiden aseiden meluselvitysten mittaus- ja laskentatulosten erotukset (N = 474) 
sääluokkien funktiona. Luokka +1: etenemiselle suotuisat eli mittausohjeiden hyväksyttävät 
sääolot; (vasen) kaikki yksittäiset pisteparit, (oikea) erotusten keskiarvot ja -hajonnat [7]. 

4 TUULIVOIMAMELUN ETENEMINEN 

Edellisestä poiketen tuulivoimalan äänilähteet ovat hyvin korkealla. Ääniaalto tulee kauka-
nakin olevaan kuulijapisteeseen ylhäältä alaviistoon ja maanpintaheijastus tapahtuu vain 
aivan kohteen luona, vain muutaman metrin päässä. Maanpinta siis vaikuttaa etenemiseen 
ainoastaan hyvin lähellä kuulijaa. Muu maanpinta ja sen laatu ei vaikuta mitenkään etene-
miseen, oli se kovaa tai pehmeää. Etenemiseen vaikuttavia esteitäkään ei käytännössä ole. 

Tuulivoimamelun laskentaan käytän tässä ”retroa” mutta edelleen täysin pätevää laskenta-
ohjemaa, jossa etenemisosa lasketaan sädeakustisesti liikkuvan väliaineen sädeseurantaa 
käyttäen ja heijastus sekä etenemisen taajuusvaste aaltoakustisesti maanpinnan impedanssin 
ja palloaallon heijastuskertoimen avulla. Ohjelma laadittiin alunperin jo 1979–81 [8, 9] ja 
sen toimintaperiaatteet kuvasin tiiviisti Akustiikkapäivien 2001 artikkelissani [10]. 

Kuvissa 3 näkyy melun etenemisen kulkureitit ja maanpintaheijastuksen kohdat kolmessa 
tapauksessa: neutraali (sivutuuli, pilvinen sää); päivä, epästabiili sää, myötätuuli napakor-
keudella 8 m/s; sekä yö, stabiili sää, myötätuuli 12 m/s ja voimakas lämpötilainversio (5 °C 
ero välillä 0,5–10 m ). Kuvat eli äänen kulkureitit vaikuttavat olevan lähes identtisiä. Sää-
olot ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Kuvien viesti on, että voimakkaatkin gradientit taivutta-
vat reittejä vain vähän, kun ääni ei etene vaakasuoraan pitkin maanpintaa vaan alaviistoon. 
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Kuva 3. Esimerkkejä äänen kulkureiteistä voimalalta kohdepisteeseen eri sääoloissa.  
Etäisyys 1000 m, voimalan napakorkeus 140 m, kohdekorkeus 2 m. 
Sää: A (ylä): neutraali, B (keski): päivä, epästabiili, myötätuuli 8 m/s napakorkeudella,  
C (ala): yö, stabiili, myötätuuli 12 m/s napakorkeudella ja lämpötilainversio lähellä maan-
pintaa +0,5 °C/m. Voimakkaista gradienteista huolimatta erot reittien kaarevuudessa ovat 
varsin pienet. Muita heijastuvia kulkureittejä kuin yksi ei esiinny lainkaan (vrt. kuva 1). 

5 MAANPINNAN HEIJASTUS JA MAAVAIMENNUS 

Alaviistoon, jyrkässä kulmassa heijastuskohtaan saapuva ääniaalto tuottaa maanpintaheijas-
tuksen vasteen, joka ei ole samanlainen kuin lähes vaakasuoraan etenevällä melulla, mikä 
on laskentamallissa oletuksena. Lisäksi asiaan vaikuttaa äänennopeuden pystysuuntainen 
gradientti (myötätuuli + lämpötilainversio). Se vielä jyrkentää aallon saapumiskulmaa. 

Kuvissa 4 on pehmeän maanpinnan heijastuksen laskettuja taajuusvasteita. Vasemman ku-
van kapeakaistaisten vasteiden (1/24-oktaavikaistoittain) lähdekorkeus on 140 m, mutta 
terssikaistavasteet on laskettu käyttäen kolmea pistelähdettä eri korkeuksilla. 

Kun melun emissiota halutaan mallintaa vakiomenetelmiä olennaisesti tarkemmin, on tar-
peen sijoittaa äänilähteitä koko roottorin pyörähdyksen pyyhkäisemälle alalle, esim. [11]. 
Tässä tehdyssä laskennassa eri korkeuksilla olevat äänilähteet tuottavat erilaiset vastekäyrät 
aivan samaan tapaan kuin erisuuret gradientit kuvassa 4 (vasen). 
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Kuva 4. Pehmeän maanpinnan heijastuksen taajuusvasteita: etäisyys 1000 m, kohde 2 m; 
(vasen) 1/24-oktaavikaistoittain, lähdekorkeus 140 m; (oikea) terssikaistoittain, keskiarvo 
kolmesta eri lähteestä, korkeuksilla 90–190 m. Sääolot samat kuin kuvissa 3: 
A: neutraali, B: päivä, tuuli +8 m/s, C: yö, tuuli +12 m/s ja lämpötilainversio +0,5 °C/m. 

Laskentamallin olettamasta pehmeän maan tavallisesta maavaimennuskuopasta ei juuri näy 
jälkeä taajuusvälillä 250–500 Hz. Interferenssin kampasuodin on lähes samanlainen kuin 
kovan maanpinnan tuottama. Mutta mikä saattaa olla vielä selvästi hämmästyttävämpää, 
ääniaaltoa alaspäin kaartavat gradientit eivät tuota suurempaa vastetta (ja siten äänitasoa) 
kohdepisteessä. Tämä tulos on ristiriidassa hyvin usein esitettyjen arveluiden kanssa. 

Tämän esitelmän keskeiset tulokset ovat kohdepisteen melun spektrit kuvissa 5, jotka täy-
dentävät edellisiä taajuusvastekuvia. Niissä verrataan melutasoja ja spektrejä, jotka on las-
kettu tässä käytetyllä säde/aalto-laskentaohjelmalla [10] ja ISO-mallilla. Laskentaa varten 
tarvittiin oletus tuulivoimalan melupäästön kokonaistasosta ja spektristä. Tarkoitukseen so-
pii hyvin Møller-Pedersenin [12] yleistetty päästö suurelle 5 MW tehoiselle voimalalle. 
Etäisyys- ja korkeusgeometria sekä sääolot ovat samoja kuin edellä. 

  
Kuva 5. Kohteen melun A-painotettuja spektrejä: (vasen) terssi-, (oikea) oktaavispektri,  
laskettuina tässä käytetyllä säde/aalto-ohjelmalla ja mallilla ISO 9613-2.  
Vasen kuva: pehmeän maanpinnan heijastuksen informaatio kuvasta 4 (oikea), sääolot  
samat kuin kuvissa 3 ja 4. Oikea kuva: harmaa käyrä on vasemman kuvan terssispektrien 
energiakeskiarvo oktaavikaistoittain. Muut kolme käyrää laskettu ISO-mallilla käyttäen  
selitteessä näkyviä maanpinnan pehmeyksiä G ja kohdepisteen korkeuksia hr. 
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Kohteen A-äänitasoissa oktaavikaistojen 31,5 Hz sekä 2 – 4 kHz osuudet ovat merkitykset-
tömän pieniä. Suurin paino on oktaavikaistoilla 250 ja 500 Hz. Kuva 5 (oikea) osoittaa, että 
mallinnusohjeen parametrivalinnat liioittelisivat kohteen melun spektriä kaikilla kaistoilla. 

Kuvien 5 terssi- ja oktaavispektrejä täydentää A-äänitasojen vertailu taulukossa 1. Täysin 
kovan ja täysin pehmeän maanpinnan lisäksi ISO-mallilla on laskettu kolme esillä ollutta 
kompromissia. Maanpinnan pehmeyden ja kohdepisteen korkeuden yhdistelmä [G = 0,4 
hr = 4 m] on nykyisen ohjeen [1] mukainen. Britanniassa on ohjeistettu [13] käyttämään yh-
distelmää [G = 0,5 hr = 2 m]. Kiinnostava on myös näiden välimuoto [G = 0,4 hr = 2 m]. 

Nähdään mm., että kun maanpinta on pehmeä ja sää neutraali tai myötäinen, paras vastaa-
vuus sääolojen keskiarvon ja ISO-mallin välillä saadaan parametreilla [G = 0,5 hr = 2 m]. 

Taulukko 1. Kuvien 5 spektrejä vastaavat kokonais-A-äänitasot LpA [dB] kohdepisteessä 
laskettuina tässä käytetyllä säde/aalto-ohjelmalla ja mallilla ISO 9613-2.  
Etäisyys 1000 m, kohdepisteen korkeus hr yleensä 2 m (paitsi *), säde/aalto-laskennassa  
kolme lähdepistettä eri korkeuksilla 90–190 m, ISO-mallissa lähdekorkeus 140 m. 
Melupäästö: 5 MW voimala viitteestä [12], A-äänitehotaso LWA = 108,8 dB. 

”Säde/aalto”  ISO 9613-2 
maa sää LpA, dB maa kohde LpA, dB 

kova neutraali 38,1 G = 0 hr = 2 38,4 

pehmeä neutraali 36,0  G = 0,4 hr = 4 * 36,8 
–”– +8 m/s, 0 C°/m 35,6  G = 0,4 hr = 2 36,1 
–”– +12 m/s, +5 C°/m 35,1  G = 0,5 hr = 2 35,6 

pehmeä keskimäärin 35,6 G = 1 hr = 2 33,2 

6 VERTAILU MITTAUKSIIN 

Laskelmien tarkistamiseksi tarkastelen Ruotsissa 2010–2012 tehtyä pitkää tuulivoimamelun 
mittaussarjaa [14, 15]. Kahdessa kohteessa mitattiin voimalamelua yhtäjaksoisesti peräti 
kahden vuoden ajan. Toinen kohteista, Dragaliden, on kiinnostavampi, koska siellä etäisyys 
lähimmästä voimalasta mittauspisteeseen oli selvästi suurempi, noin 1000 m. 

Kaikille mittaustuloksille laskettiin vastaava mallinnustulos käyttäen kulloinkin vallinnutta 
tuulennopeutta vastaavaa melupäästöä ja mm. vakiomallia ISO 9613-2. Mittaus- ja lasken-
tatulosten vertailuja tälle mallille on esitetty kuvassa 6. Kaikissa sääoloissa mittaustulokset 
olivat keskimäärin noin 5 dB suurempia kuin laskentatulokset. Öhlund ja Larsson toteavat 
[14], että jos maanpinta olisi laskennassa voitu asettaa pehmeän sijasta kovaksi, mittausten 
ja laskennan vastaavuus olisi hyvä. He eivät kuitenkaan perustelleet, miksi niin voisi tehdä. 

Tässä toistan Dragalidenin kohteen laskennan parametrien eri arvoilla. Täysin pehmeän ja 
täysin kovan maanpinnan laskentatulosten ero on 4,7 dB, mikä vastaa hyvin myös taulukon 
1 tuloksia. Kuvassa 6 (vasen) esitetty lasketun ja mitatun melutason systemaattinen ero ku-
moutuisi tarkalleen, jos maanpinta vaihdetaan pehmeästä kovaksi. Oikeassa kuvassa Draga-
lidenin mittaus- ja laskentakäyrät ovat kuitenkin n. 2 dB ylempänä. Tälle ristiriidalle ei viit-
teistä löydy selitystä. Mahdollista voisi olla, että laskentatuloksia on korjattu vuoden 2014 
loppupuolen aikana. Tällöin Ruotsin tulokset vastaisivatkin erinomaisesti taulukon 1 tulok-
sia ja sopivin maan pehmeyden arvo olisikin G = 0,5. 
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Kuva 6. Ruotsin mittaustulosten vertailu mallilla ISO 9613-2 saatuihin laskentatuloksiin: 
(vasen) viite [14], sininen: Dragaliden, maa täysin pehmeä G = 1; (oikea) viite [15]. 

Viitteessä [15] Larsson esittää lisäksi mittaustulosten vertailun Nord2000-laskentamalliin 
[16] sekä vielä olennaisesti tarkempaan ruotsalaiseen laskentaohjelmaan WRF-NoiseMet. 
Jälkimmäinen malliohjelma vaikuttaa suppean kuvauksen perusteella olevan hyvin saman-
lainen kuin tässä käyttämäni säde/aalto-ohjelma. Sen vertailun tulos on oikein hyvä. 

Nord2000 olisi moderni, periaatteessa pätevä ja tarkka malli, mutta Larssonin vertailun tu-
los on selvä pettymys. Nord2000:n käyttökelpoisuutta melun laskentaan rajoittaa lisäksi se, 
että sitä ei ole luotettavasti sisällytetty kaikkiin yleisimpiin laskentaohjelmiin. 

Toisen vertailun suuren mittaussarjan ja ISO-mallin laskennan välillä ovat esittäneet Evans 
ym. [17]. Siinäkin osoittautui, että ero oli hyvin pieni, kun maan pehmeys oli G = 0,5. 

7 LOPPUHUOMAUTUKSIA 

Tässä esittämäni analyysin perusteella ehdotan, että nykyisiin mallinnusohjeisiin tehdään 
maavaimennusta koskeva hienosäätö eli että Suomessakin siirrytään käyttämään muualla 
yleistä maan pehmeyden arvoa G = 0,5 ja laskentakorkeus palautetaan vakioarvoonsa 2 m. 
Muutoksella on noin 1 dB vaikutus mallinnustuloksiin. 

Ohjeistettu laskentakorkeus 4 m on ollut epälooginen. Kaikki muu ympäristömelun laskenta 
tehdään 2 m korkeudelle. Vertailevia mittauksia ei myöskään tehdä tätä korkeutta käyttäen. 
Ehdottamani muutos palauttaa samalla mahdollisuuden vertailuun mittausten kanssa. 

Tutkimuskirjallisuudessa on tapana toistella, että tuulivoimamelun mittaustulosten suuret 
vaihtelut ovat lähinnä melun leviämisen tuottamia, kuitenkin yleensä ilman perusteluja. 
Vaihteluiden arvellaan johtuvan sääolojen, erityisesti gradienttien vaihteluista. Tässä artik-
kelissa olen kuitenkin pyrkinyt osoittamaan, että itse leviämisen vaihtelut eivät olisikaan 
suuria, ainakaan neutraalissa ja etenemiselle suotuisassa säässä. (Epäsuotuisa sää, vastatuuli 
ym. äänivarjoineen, on asia erikseen.) Jäljelle jäävä selitys olisi, että vaihtelut aiheutuisivat-
kin melupäästön vaihteluista eri sääoloissa. Päästön ja leviämisen keskinäistä suhdetta vaih-
teluihin ei ole tutkittu kovinkaan paljon niin, että ne olisi pyritty ja pystytty separoimaan. 
Aivan viime aikoina on tutkimusta ollut meneillään tähänkin suuntaan [11, 18, 19, 20]. 
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Tiivistelmä 

Tampere-talo valmistui vuonna 1990. Tämän jälkeen laajempia tilamuu-

toksia on tehty 2000-luvun alussa, mutta viime vuosina Tampereen kaupun-

gin tavoitteena on ollut tehostaa talon käyttöä ja ylläpitää talon mainetta 

merkittävänä tapahtumanjärjestäjänä. Vuosina 2014–2017 toteutetun laajen-

nus- ja tilamuutoshankkeen tarkoituksena oli uudistaa rakennus toiminnalli-

sesti. Hankkeessa toteutettiin kahteen osaan jaettavissa oleva 400 hengen ko-

koustila, 230-paikkainen studiotyyppinen auditorio, pienempi kokoustila, 

harjoitustiloja Tampere Filharmonian muusikoille sekä uusi harjoituspaikka 

orkesterille korvaamaan isossa konserttisalissa aiemmin pidettyjä harjoituk-

sia. Lisäksi Tampereelle sijoitetut ainutlaatuiset muumiaiheiset teokset saivat 

oman museotilansa aiemmin kongressitiloina toimineisiin saleihin. Raken-

nushankkeen ensimmäisen vaiheen nopea aikataulu asetti suunnitteluratkai-

suille erityisiä vaatimuksia: laajennus oli toteutettava kevytrakenteisena ja 

samalla oli otettava huomioon rakennuksen sijainti liikennemelualueella. 

Laajennus toteutettiin osittain olemassa olevien tilojen päälle ja väliin ja sen 

alle jäi rakennuksen päähuoltoreitti. Nämä seikat oli otettava huomioon ää-

neneristävyyden suunnittelussa. 

1 JOHDANTO 

Tampere-talo valmistui vuonna 1990 konsertti- ja kongressitaloksi, jonka iso konserttisali 

oli Pohjoismaiden suurin [1]. Rakennuksen valmistumisen jälkeen rakennukseen on tehty 

laajempia tilamuutoksia 2000-luvun alussa. Viime vuosina Tampereen kaupungin tavoit-

teena on ollut tehostaa talon käyttöä ja ylläpitää talon mainetta merkittävänä tapahtuman-

järjestäjänä. Vuosina 2014–2017 toteutetun laajennus- ja tilamuutoshankkeen (kuva 1) 

tarkoituksena oli uudistaa rakennus toiminnallisesti. Tavoitteena on nostaa vuosittaisten 

kävijöiden määrä 370 000 kävijästä 420 000 henkeen [2].  

 

Laajennus- ja tilamuutoshankkeessa toteutettiin kahteen osaan jaettavissa oleva 400 hen-

gen kokoustila Duetto, 230-paikkainen studiotyyppinen auditorio Maestro, pienempi ko-

koustila, ravintolatilojen laajennus, harjoitustiloja Tampere Filharmonian muusikoille 
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sekä uusi harjoituspaikka orkesterille korvaamaan pelkästään isossa konserttisalissa 

aiemmin pidettyjä harjoituksia. Lisäksi Tampereelle sijoitetut ainutlaatuiset Tove Jansso-

nin ja Tuulikki Pietilän muumiaiheiset teokset ja kuvaelmat saivat oman museotilansa, 

Muumimuseon, aiemmin kongressitiloina toimineisiin saleihin. A-Insinöörit Suunnittelu 

Oy vastasi hankkeessa rakennesuunnittelusta ja akustiikkasuunnittelusta.  

 

 
Kuva 1. Tampere-talon laajennuksen ja tilamuutosten akustisesti vaativimmat osuudet: 

uusien kongressi- ja kokoustilojen sekä orkesterin harjoituspaikan sijainti on esitetty pu-

naisella ja Muumimuseon ensimmäisessä ja kellarikerroksessa sijaitsevat tilat sinisellä 

katkoviivalla. Kuvalähde: Arkkitehdit Kontukoski Oy. 

 

Monissa rakennusalaan liittyvissä akustiikan käsi- ja oppikirjoissa [3–4] on esitetty, että 

akustiikkasuunnittelun tehtäväkenttä muodostuu neljästä osa-alueesta: huoneakustiikasta, 

ääneneristyksestä, meluntorjunnasta ja tärinäneristyksestä. Tämän artikkelin tarkoitukse-

na on kuvata, millaisia kysymyksiä akustiikkasuunnittelijan on Tampere-talon kaltaisessa 

mittavassa ja vaativassa rakennushankkeessa ratkaistava näillä neljällä osa-alueella. 

2 ÄÄNENERISTYS 

Uudet kongressi- ja kokoustilat sisältävä laajennusosa sijoittuu kolmelta sivulta jo ole-

massa olleiden rakennusmassojen väliin ja tukeutuu osin vanhoihin rakenteisiin. Raken-

nushankkeen ensimmäisen vaiheen erittäin lyhyt noin 8 kk rakennusaika asetti suunnitte-

luratkaisuille erityisiä vaatimuksia. Aikataulu sekä haastavat rakennusolosuhteet raken-

nuksen kellaritiloissa ja koko ajan käytössä olleen pääaulan välittömässä läheisyydessä 

puolsivat rakenneratkaisuja, joilla saavutetaan mahdollisimman korkea esivalmistusaste 

ja saadaan minimoiduksi pitkät kuivumisajat työmaalla. Näin ollen laajennuksen kantava 

runko toteutettiin pääosin teräsrakentein: rungon muodostavat teräsbetonitäytteiset putki-

pilarit sekä katon kantavat, teräksiset primääripalkit ja kattoristikot [5]. Ulkoseinät ovat 

kevyitä pellin ja jäykän mineraalivillan muodostamia sandwich-rakenteita. 

Laajennusosan uusissa tiloissa keskeistä on ollut näiden tilojen välinen ääneneristävyys. 

Kaikki ääntä eristävät rakenteet ovat teräsrunkoisia ja kaksinkertaisia, myös siirtoseinät. 

Kevyiden ääntä eristävien rakenteiden akustisen toiminnan kannalta tärkeässä osassa ovat 

niiden liitokset ja tiiviys. Suuri osa akustiikkasuunnittelijan työstä onkin ollut ääntä eris-
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tävien rakenteiden liitosdetaljien sekä LVIS-järjestelmien läpivientien laatimista työmaan 

tarpeita palvelevalla tarkkuustasolla (kuva 2). Lisäksi akustiikkasuunnittelija on osallis-

tunut rakennusaikaiseen valvontaan työmaalla. Ääneneristyksen kannalta erityisen vaati-

va tila on ollut entisten studiotilan ja kongressisalin paikalle toteutettu Muumimuseo, 

jonka päällä on Tampere-talon pieni konserttisali.  

 
Kuva 2. Esimerkki ääntä eristävien rakenteiden liitosdetaljista. Kuvalähde: A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö. 

3 HUONEAKUSTIIKKA 

3.1 Duetto  

Suurin Tampere-talon uusista tiloista on 400-paikkainen Duetto, joka on jaettavissa kah-

deksi yli 200 henkilön saliksi. Salin mitat ovat 26,5 x 17,5 x 7,5 m (kuva 3). Salissa voi-

daan järjestää erilaisia kokous-, näyttely- ja juhlatilaisuuksia. Salin yläpuolella on koko 

salin laajuinen tekniikkakerros, josta käsin voidaan muuttaa salin mekaniikka- ja valais-

tusjärjestelmiä.  

Duetossa käytetään aina sähköistä äänentoistoa, ja huoneakustiikka on suunniteltu tältä 

pohjalta. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että tilassa ei muodostuisi puheensel-

vyyttä häiritseviä kaikuilmiöitä. Tilojen pintamateriaalien valinnalla ja muodoilla onkin 

saatu aikaan tilanne, että erityisen häiritseväksi tällaisissa tiloissa koettavaa tärykaikua ei 

esiinny. Suurin osa näistä huoneakustisista ratkaisuista on käytännön syistä piilotettu pin-

tarakenteiden sisään.  

  
Kuva 3. Valokuva Duetto-tilasta kun koko tila on käytössä (vas.) sekä leikkauspiirustus 

tilan sijainnista (oik.). Leikkauspiirustuksessa nähdään vasemmalla myös uusi Maestro-

tila. Kuvalähteet: Tampere-talo Oy:n kuvapankki ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.  
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3.2 Maestro 

Maestro on Tampere-talon 3. kerroksessa sijaitseva on 230-paikkainen auditorio, jossa on 

siirtokatsomo. Tilaa käytetään muun muassa puhetilaisuuksissa, black box -tyyppisenä 

teatteritilana, yritystilaisuuksissa, elokuvaesityksissä, tanssiesityksissä sekä monenlaisis-

sa muissa esittävän taiteen tilaisuuksissa. Myös Tampereen Oopperan kuoro harjoittelee 

tilassa, jolloin siirtokatsomo on ajettu kokoon.  

Maestron huoneakustiset suunnitteluratkaisut (kuva 4) ovat paljolti samanlaisia kuin Due-

ton: tilassa ei ole yhdensuuntaisia pintoja, ja lisäksi osa pinnoista on ääntä sirottavia. 

Maestroa voidaan käyttää myös ilman äänentoistoa, minkä johdosta tilaan on järjestetty 

puhujan äänen tukemiseksi ääntä heijastavia pintoja, joita Duetossa ei ole.  

 
Kuva 4. Valokuva Maestro-tilasta. Kuvalähde: Tampere-talo Oy:n kuvapankki (kuvaaja 

Tuomas Uusheimo). 

3.3  Orkesterin uusi harjoituspaikka 

Tampere-talossa esiintyy ja harjoittelee Tampere Filharmonia, joka on 97-henkisenä or-

kesterina ainoa täysikokoinen sinfoniaorkesteri pääkaupungin ulkopuolella. Orkesteri on 

harjoitellut pääasiassa Tampere-talon isossa konserttisalissa, mutta talon tilojen tehostu-

essa sille tarvitaan myös toinen harjoitustila. Uusi harjoitustila on rakennettu tavallisesti 

näyttely- ja esiintymistilana toimivaan Sorsapuistosaliin.  

Suunnittelun tavoitteena oli saada uuden harjoitustilan akustiset ominaisuudet mahdolli-

simman lähelle Tampere-talon ison konserttisalin lavaa ottaen kuitenkin huomioon käy-

tännön lähtökohtina Sorsapuistosalin ominaisuudet sekä siellä olevat äänentoistojärjes-

telmät ja mekaniikka, joita ei ollut mahdollista siirtää muualle. Suunnittelun lähtötiedoksi 

mitattiin ison konserttisalin lavaparametrit standardin ISO 3382-1 [6] mukaisella mit-

tausmenetelmällä.  

Uuden harjoitustilan suunnittelussa käytettiin huoneakustista tietokonemallinnusta (Ode-

on), jonka avulla määritettiin Sorsapuistosaliin tarvittavien lisärakenteiden paikat ja omi-
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naisuudet. Kuvassa 5 on esitetty uuden harjoitustilan tilamalli. Hankkeessa toteutettiin 

myös uusia harjoitushuoneita muusikoille. 

Odeon©1985-2015   Licensed to: License information /dongle unavailable at start up!

 
Kuva 5. Orkesterin harjoitustilan huoneakustinen tietokonemalli. Kuvalähde: A-

Insinöörit Suunnittelu Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö.  

4 MELUNTORJUNTA 

Tampere-talo välittömässä läheisyydessä on kaksi vilkasta liikenneväylää, joiden melu ei 

saa häiritä talossa tapahtuvaa toimintaa. Koska laajennusosa oli lyhyen rakennusajan joh-

dosta tehtävä kevytrakenteisena, liikennemelu muodostui rakennuksen ulkovaipan ääne-

neristävyyttä mitoittavaksi tekijäksi. Toisaalta rakennuksessa tapahtuva toiminta, kuten 

elokuvien ja musiikin toistaminen suurilla äänenvoimakkuuksilla, ei saa häiritä läheisiä 

asuinrakennuksia, mikä myös otettiin huomioon rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä 

suunniteltaessa. Suunnittelun lähtökohtana olivat asumisterveysasetuksessa [7] asetetut 

melun raja-arvot. Erityisen vaativa osa rakennuksen ulkovaipasta oli Maestro-salin 9 m 

korkea ja lähes ulkoseinän levyinen ikkuna, joka avautuu Sorsapuistoon (kuva 4).  

 
Kuva 6. Tampere-talon lähellä on vilkkaita liikenneväyliä, joiden melu ei saa häiritä ta-

lon toimintaa. Toisaalta toiminta talossa ei saa häiritä läheisiä asuinrakennuksia. Kuva-

lähde: Google Maps.  

194



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 195 — #195

 

 
TAMPERE-TALO  Rauhala et al. 

 

5 TÄRINÄNERISTYS 

Tavanomaisten rakennusten teknisten järjestelmien tärinäneristysten lisäksi tärinäneristi-

miä on käytetty ääntä eristävien väliseinärakenteiden tuennoissa ja ääntä eristävien ala-

kattojen ripustuksissa.  

Poikkeuksellisia vaatimuksia tärinäneristykselle ovat asettaneet Muumimuseon kokoel-

miin kuuluvat erittäin hauraat taideteokset (kuva 7), joiden värähtelylle museo määritteli 

sallitut raja-arvot. Näiden raja-arvojen saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista perinteisil-

lä tärinäneristinratkaisuilla, joten värähtelyn hallintaan on käytetty poikkeuksellisesti vas-

tavärähtelijöitä, joiden ominaistaajuudet on säädetty kohdalleen museossa tehtyjen mit-

tausten perusteella. Lisäksi toteutettiin pitkäaikainen seurantamittaus Muumimuseon 

avauduttua.  

  
Kuva 7. Näkymiä Muumimuseosta. Kuvalähde: Tampere-talo Oy:n kuvapankki (kuvaaja 

Jari Kuusenaho, Tampereen taidemuseo). 
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Tiivistelmä 

 Monipuolisiin musiikkiesityksiin hyvin soveltuva esiintymistila vaatii 

huoneakustiikaltaan muunneltavuutta erityisesti jälkikaiunta-aikansa osalta. 

Perinteiset rakennustekniset ratkaisut tämän saavuttamiseksi vaativat suurta 

tilavuutta. Pienissä huoneissa yksi mahdollinen ratkaisu jälkikaiunta-ajan pi-

dentämiselle on aktiivisesti tuotettu jälkikaiunta. Aktiivinen järjestelmä vaatii 

hajautetun mikrofoni- ja kaiutinverkon tilaan. Jotta huoneen havaittu kaiun-

taisuus on hallittavissa, tulee tilan oma jälkikaiunta-aika olla riittävän lyhyt. 

Tämän saavuttamiseksi huoneakustiikka on suunniteltava niin, että ratkaisut 

vaimentavat heijastuksia laajakaistaisesti. Tässä tutkimuksessa esitellään 

erään pienen esitystilan huoneakustiset ja aktiiviset ratkaisut. Esitystila sijait-

see katutasossa Helsingin ydinkeskustassa ja kyseinen sijainti asettaa erityis-

vaatimuksia äänieristykselle, joita pohditaan tutkimuksen toisessa osassa. 

1 JOHDANTO 

G-Livelab on Helsingin keskustaan, vanhaan parturikampaamotilaan perustettu tapahtu-

maravintola. Suomen Muusikkojenliiton omistaman ravintolan toiminta koostuu musiik-

kitapahtumista sekä muista kulttuuritapahtumista elokuvaesityksistä konferensseihin. Ti-

lassa esitetään akustista ja vahvistettua musiikkia, klassisesta musiikista ja jazzista rok-

kiin sekä elektroniseen musiikkiin. Tilan tulee siis soveltua hyvin monipuolisiin tapahtu-

miin, jotka toimiakseen vaativat muun muassa sähköisesti muunneltavan akustiikan. Li-

säksi G-Livelab sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn kadun katutasossa, ohimenevän liiken-

teen koostuessa mm. raitiovaunulinjasta sekä rekkaliikenteestä. Tämä, sekä tilan sijoittu-

minen asuinrakennusten viereen asetti erityisvaatimukset tilan äänieristykselle. G-

Livelabin esiintymistilan pinta-ala on n. 190 m2 ja koko ravintolasalin n. 265 m2. 
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Kuva 1. G-Livelabin salikerros 

Akukon Oy vastasi hankkeessa edellä mainittujen tilojen huoneakustiikan, rakennusakus-

tiikan ja esitystekniikan suunnittelusta. Tässä paperissa esitetään G-Livelabin akustinen 

suunnittelu. 

2 G-LIVELABIN AKUSTINEN SUUNNITTELU 

2.1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

G-Livelabin monipuoliset käyttötarpeet sekä rajoitettu tila loivat omat haasteensa tilan 

akustiselle suunnittelulle. Pääasiallinen tila on pituudeltaan 21 metriä, leveydeltään 11 

metriä ja korkeudeltaan 3 metriä. Kuten Kuvasta 1 näkyy, tila on siis melko pitkä ja hy-

vin matala ja epäsymmetrinen. Kaikki pinnat olivat betonia pois lukien koko julkisivun 

pituinen nauhaikkuna. 

Koska tila on mitoiltaan ja tilavuudeltaan riittämätön haluttujen musiikkityylien jälki-

kaiunta-aikatavoitteiden täyttämiseksi, päätettiin jo aikaisessa vaiheessa käyttää sähkö-

akustisia keinoja muunneltavan akustiikan aikaansaamiseksi. Tämä tarkoittaa sisäakustii-

kan suunnittelun kannalta mahdollisimman vaimennetun tilan aikaansaamista, kuitenkin 

huomioiden muut rajoittavat tekijät. 

Toisena huomioitavana seikkana on tilan äänieristäminen. G-Livelab sijoittuu asuinalu-

eelle, joka on myös vilkkaasti liikennöity. Katutason keikkatilan vierestä kulkee merkit-

tävää raitiovaunu- ja rekkaliikennettä, ja lähin asuinrakennus sijaitsee tilaa vastapäätä 

Yrjönkadulla. G-Livelabin rakennus on muutoin toimistokäytössä, joten erityisiä ää-

nieristysvaatimuksia ylempien kerrosten suhteen ei ollut. 
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2.2 SALIAKUSTIIKAN MALLINNUS 

Tilaan tulleiden merkittävien sisustuselementtien vuoksi sali mallinnettiin Odeon-

ohjelmalla [1] eri sisustusarkkitehtonisten ratkaisujen vaikutusten tarkastelemiseksi re-

montoinnin jälkeen.  

 

 

Kuva 2. Salin jälkikaiunta-aika tyhjässä salissa, ikkunaverhot auki. Jälkikaiunta-aika vaihtelee 

0,5..0,7 sekunnin välillä keikkatilan ja takabaarin välillä. 

2.3 SALIAKUSTISET SUUNNITELMAT 

Kuten jo edellä esitettiin, saliin tuli saada mahdollisimman paljon vaimennusta sähkö-

akustisten ratkaisuiden käyttöalueen maksimoimiseksi. Samalla oli kuitenkin huomioita-

va, ettei luoda tärykaikuja tai yksittäisiä huomattavia kaikupintoja, jotka voimakkaasti 

vaimennetussa tilassa lokalisoituvat häiritsevästi.  

Salin pääasiallinen vaimennus suunniteltiin kattoon siten, että se vaimentaa ääntä mah-

dollisimman laajalla taajuusalueella. Lisäksi saliin suunniteltiin muunneltavaa akustiik-

kaa raskailla verhoilla. Näitä sijoitettiin lava-alueelle, jolloin voidaan säätää erityisesti 

lava-alueen jälkikaiunta-aikaa riippuen soittokokoonpanosta sekä ikkunaseinälle, jolloin 

saadaan hyvin vaimennettu tila aikaan.  

Tilan ominaista jälkikaiunta-aikaa saadaan hiukan pidennettyä verhot poistamalla. Täl-

löin seinä- ja ikkunapinnat on suunniteltu hajottaviksi tärykaikuriskin vähentämiseksi. 

Muun muassa lavan takaseinä toteutettiin hajottavana rikotuista tiilistä tehtynä pintana, 

kattoon sijoitetut ilmanvaihdon tuloelementit tehtiin ympyränmuotoisilla hajottimilla ja 

julkisivun äänieristyslasi suunniteltiin siipimäiseksi. 

2.4 ÄÄNIERISTYSSUUNNITELMAT 

Tilan visuaalisen ilmeen vuoksi käyttäjä halusi säilyttää julkisivun puoleiset ikkunapin-

nat. Ilmaäänieristävyyden ollessa lähtötilanteessa rajoitettu päädyttiin käyttämään karmi-

vaimennettuja raskaita laminoituja lasipintoja äänieristävyyden parantamiseksi. Karmi-

vaimennus toteutettiin laittamalla kasvillisuutta sisä- ja ulkolasipintojen väleihin. Tilan 

rajoitetun korkeuden sekä tarvittavien sisäakustisten vaimennusten ja esitysteknisten lait-

teiden tilavarausten vuoksi äänieristyskatto toteutettiin mahdollisimman matalana täri-
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näeristysratkaisuna. Yhteydet saman rakennuksen rappuihin toteutettiin raskailla ovirat-

kaisuilla ja läpi talon kulkevat reitit (esim. hissikuilu) suljettiin massiivibetonivaluilla.  

2.5 ESITYSTEKNIIKKA 

Musiikkitoiminnassa tilaa käytetään sekä vahvistetun että akustisen musiikkiin esittämi-

seen.  

Järjestelmän suunnittelulähtökohtana oli hajautettu kaiutinjärjestelmä. Järjestelmä sisältää 

Genelecin pääkaiutinjärjestelmän. Pääkaiuttimina on kaksi Genelec 1236A-kaiutinta sekä 

seitsemän Genelec 1237A viive- ja outfill-kaiuttimina. Erillinen Surround-järjestelmä on 

toteutettu kuudella Genelec 1237A-kaiuttimella. Sähköisesti muunneltavaa akustiikkaa 

varten tilassa on 42 kpl Genelec 8430A kaiuttimia. Suurin osa kaiuttimista on kytketty 

verkkoon AES67/Ravenna-tekniikan avulla. Myös yleisön WC-tilojen äänentoisto on teh-

ty Genelec-kaiuttimilla. Koska etäisyys WC-tilojen ja pääkaiutinjärjestelmän välillä on 

pitkä, on luonnollisesti myös vessojen kaiuttimet viivästetty ja viritetty pääkaiuttimien 

mukaan. 

Äänijärjestelmä on digitaalisesti kytketty verkkoon, mutta lisäksi äänijärjestelmä sisältää 

analogisen 1:3 mikrofonisplittauksen. Äänisignaaleja voidaan jakaa sekä digitaalisesti 

verkon avulla, että analogisesti, lähetystoimintaa ja Radio Helsingin lähetyksiä varten. 

Kaikki äänipöydän liitynnät on jaettavissa verkon ylitse. Osa Radio Helsingin lähetyksis-

tä tehdään yläkerrassa olevien studioiden sijasta G-Livelabin tiloista ja jopa kadulta teras-

silta, jonne on kaapeloinnissa yhteys. 

Heikkokuuloisten järjestelmä on toteutettu infrapunasäteilijöillä, jolloin myös esimerkiksi 

kokouskäytössä mahdollinen tulkkaustoiminta voidaan tehdä tämän järjestelmän avulla. 

Äänijärjestelmän kanavat voidaan tallentaa yksittäin ja summana. Summa voidaan myös 

lähettää verkon yli järjestelmään kuuluvalla kuvan ja äänensuoratoistojärjestelmällä. Suo-

ratoistojärjestelmä mahdollistaa myös erillisen matalan ja korkean resoluution jakelun 

esimerkiksi maksaville ja ilmaiskuuntelijoille. 

Videokuvan jakelu ja tallennus on täysin etäohjattu ja digitaalista siirtotietä hyödyntävä. 

Järjestelmän keskusyksikkö pystyy käsittelemään 4K-resoluution videokuvaa. Videoku-

vajärjestelmä sisältää etäohjattavia kameroita joita voidaan käyttää tallennus- ja lähetys-

toimintaan. Järjestelmässä on myös kaapelointi ulkopuolisia kamerajärjestelmiä varten ja 

tilan kellarissa on liitynnät ulkotuotantoautolle. Videokuvajärjestelmään kuuluu kokous-

toiminnan vaatima kuvansiirto ja toistojärjestelmä sekä elokuvanäytösten vaatima kuva-

tekniikka. Esiintyjälämpiöön voidaan sijoittaa videoeditointipiste, jolloin tilasta voidaan 

tallentaa myös kaikki äänikanavat ja kamerakuvat jälkituotantoa varten. 

Koska tila on ennen kaikkea musiikkitoiminnan kannalta suunniteltu, kuuluu järjestel-

mään laaja esitysvalaistusjärjestelmä. Valaistuksen tärkeänä suunnittelukriteerinä oli tuu-

lettimettomuus, mikä oli toteutettavissa vain LED-valaisimilla. Normaalin esitysvalais-

tuksen lisäksi koko ravintolan yleisvalaistus on täysin valopöydällä ohjattavissa ja väreil-

tään säädettävissä. Myös esiintyjälämpiön valaistus on erikseen ohjattavissa.  

Koska valaistus on toteutettu LED-valaisimilla ja paikallisilla himmentimillä, kaapeli-

infrastruktuuri voitiin suunnitella siten että kaikki esitystekniikka on samoilla johtoteillä 

ilman häiriöriskejä. 
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2.6 SÄHKÖISESTI MUUNNELTAVA AKUSTIIKKA 

Kuten edellä mainittiin, sähköisesti muunneltava akustiikka, tai virtuaaliakustiikka, halut-

tiin tilaan, koska tilassa esitetään monenlaista musiikkia ja tilan oma huoneakustiikka ei 

sovellu parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien musiikkityylien esittämiselle.  

Erityisesti klassisessa musiikissa ja akustisilla soittimilla, on tärkeää, että tila tukee soit-

toa. Riittävän pitkä ja sopivalla tasolla oleva jälkikaiunta tukee parhaiten musiikkia ja 

koetaan miellyttävänä.  

Toteutettu virtuaaliakustiikkajärjestelmä koostuu 42:sta kaiuttimesta ja kuudesta DPA-

mikrofonista, jotka on sijoitettu esiintymislavan kattoon. Itse jälkikaiunta tuotetaan ajassa 

muuttuvalla takaisinkytketyllä viiveverkolla (FDN), joka sisältää viivelinjoja ja kampa-

allpass-suotimia [2]. Tässä toteutuksessa viivelinjoja on 64 ja koko järjestelmä tuottaa 

hyvin realistisen kuuloista jälkikaiuntaa. 

Käyttötilanteen mukaan akustiikkajärjestelmään syötettävä signaali on valittavissa esiin-

tymislavan katon mikrofonien (akustiset esitykset) ja äänipöydän apulähtöjen välillä 

(vahvistettu musiikki). Käyttäjä voi halutessaan kytkeä mikrofoneja päälle yksitellen ja 

jokaisen mikrofonikanavan sävyä voi säätää. Signaalin valinta laajentaa järjestelmän käy-

tettävyyttä, ja sähköisesti muunneltavan huoneakustiikan ohella sitä voidaan hyödyntää 

myös hajautettuna kaikulaitteena. 

Jälkikaiunta-algoritmi tuottaa keskenään epäkoherenttia kaiuntaa jokaiseen ulostulokana-

vaan. Näin ollen jälkikaiunta kuulostaa diffuusilta eikä lokalisoidu yksittäiseen kaiutti-

meen. Luonnollisesti kukin kaiutinsignaali on viivästetty siten, että jälkikaiunta alkaa ai-

na sen jälkeen, kun lavalta, joko pääkaiuttimista ja akustisista soittimista, saapuva ääni 

tulee kuulijan korviin. Toisen sanoen epäkoherenttiuudesta ja mikrofonisignaaleihin lisä-

tystä alkuviiveestä ja kaiutinkohtaisista viiveistä johtuen ääni ei paikallistu virtuaaliakus-

tiikan kaiuttimiin. Signaalinkäsittely toteutettiin Max 7-ohjelmistolla [3] sen alustariip-

pumattomuuden ja käytön helppouden takia.  

Järjestelmässä käyttäjä voi säätää jälkikaiunta-aikaa, jälkikaiunnan tasoja ja jälkikaiunnan 

sävyä. Käyttäjä hallinnoi järjestelmää iPadista Mira-ohjelman kautta. Järjestelmä toimii 

itsenäisesti, joten pääkaiutinjärjestelmän käyttö ei vaikuta sen toimintaan. Käyttäjän 

pyynnöstä järjestelmään tehtiin esiasetukset akustiselle pop/jazz-musiikille, klassiselle 

musiikilla ja vahvistetulle musiikille. Miksaajalla on myös mahdollisuus muokata esiase-

tuksia ja tallentaa omia asetuksiaan. 
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3 YHTEENVETO 

Tässä artikkelissa esiteltiin pienen esiintymistilan huoneakustisia ratkaisuja. Vaatimukse-

na oli, että tilassa voidaan esittää sekä akustista, että vahvistettua musiikkia. Vaatimuk-

sista johtuen, tilaa vaimennettiin taajuusalueen suhteen laajakaistaisesti ja tilaan asennet-

tiin muunneltavaa akustiikkaa. Passiivisesti akustiikkaa voidaan muuttaa tilaan asenne-

tuilla raskailla verhoilla ja aktiivisesti sähköisesti muunneltavalla akustiikalla, joka on 

toteutettu mikrofoneilla, kaiuttimilla ja jälkikaiunta-algoritmilla. 

 

VIITTEET 

 [1] Odeon A/S. Odeon Room Acoustics Software. URL: http://www.odeon.dk/ 

 [2] Lokki, T. and Hiipakka, J., "A Time-Variant Reverberation Algorithm For Reverber-

ation Enhancement Systems," In COST-G6 Conference on Digital Audio Effects (DAFx-

01), pp. 28-32, Limerick, Ireland, December 6-8, 2001. 

 [3] Max 7, Cycling ’74, https://cycling74.com/products/max 
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Tiivistelmä 

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen laajennus Arvo 2 otettiin käyt-

töön syksyllä 2016. Rakennus sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan 

välittömässä läheisyydessä, ja se toimii yliopiston, Tampereen ammattikor-

keakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston opetus- ja tutkimuskäytössä. 

Rakennuksen pinta-alasta noin kolmannes on erilaisia laboratoriotiloja sekä 

kuumaa sairaalaa vastaavia demotiloja. Näissä tiloissa on sekä meluisaa että 

tärinäherkkää sairaalatekniikkaa. Rakennuksen arkkitehtoninen ratkaisu pe-

rustuu korkeisiin ja tilavuudeltaan suuriin aulatiloihin, jotka tekevät raken-

nuksesta valoisan. Nämä tilat toimivat avoimena oppimisympäristönä, luen-

to- ja seminaaritiloina, esiintymistiloina ja tarjoavat henkilökunnalle ja opis-

kelijoille mahdollisuuden virkistäytymiseen. Monikäyttöisyyden ja avoimuu-

den johdosta nykyaikaisen kampusrakennuksen akustinen suunnittelu on vaa-

tiva tehtävä.  

1 JOHDANTO 

Tampereen yliopiston lääketieteen opetus ja tutkimus on nykyisin keskitetty yhteen ra-

kennuskokonaisuuteen, jonka toinen osa Arvo 2 valmistui syksyllä 2016 (kuva 1). Arkki-

atri Arvo Ylpön mukaan nimetty Arvo on nykyaikainen kampusrakennus, jossa yhdisty-

vät lääketieteen opetus- ja tutkimustoiminta. Sen sijainti Tampereen yliopistollisen sai-

raalan läheisyydessä on optimaalinen lääketieteen opetusta ja tutkimusta ajatellen. Ra-

kennus on yliopiston lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen 

yliopiston opetus- ja tutkimuskäytössä. Opetuksen ja tutkimuksen yhteistyön kannalta on 

luontevaa toimia samassa rakennuksessa, jolloin opetus ja tutkimus kohtaavat päivittäin. 

Näin myös erikoistilojen käyttöaste saadaan mahdollisimman korkeaksi. 

 

Betonirunkoisen laajennusosan pinta-ala on noin 25000 bruttoneliötä. Kohteen pääsuun-

nittelija on toiminut Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy ja sen akustiikkasuun-

nittelusta on vastannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja rakennuttajakonsulttina on ollut A-

Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Kohde on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennut-

tama ja projektinjohtourakoitsijana on toiminut NCC Rakennus Oy. Henkilökuntaan ra-

kennuksessa on noin 600 ja opiskelijoita noin tuhat. 
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Monikäyttöinen rakennus on suunnittelutehtävänä haastava ja vaativa. Akustiikkasuun-

nittelun osalta Arvo 2 rakennuksen haasteellisimpia tiloja olivat lääketieteen opetuksen ja 

tutkimuksen erityistilat sekä korkeat monikäyttöiset aulatilat, jotka toimivat myös opetus- 

ja kokoontumistiloina sekä ravintolana. Keskeistä on se, että tilojen käyttöaste on mah-

dollisimman suuri.  

 

 
Kuva 1. Arvo 2 -rakennus Medisiinarinkadun suunnasta. Kuvalähde: A-Insinöörit Suun-

nittelu Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö.  

2 RAKENNUKSEN AKUSTISET RATKAISUT 

Arvo 2 on monipuolinen kampusrakennus, jossa on perinteisten opetustilojen lisäksi eri-

tyyppisiä sairaalatiloja, tutkimus- ja laboratoriotiloja sekä monitilatoimistoja. Akustiikka-

suunnittelussa oli otettava huomioon näiden eri tilaryhmien keskinäinen toimivuus. Lää-

ketieteen opetustiloissa suunnittelussa sovellettiin sairaalarakennuksen akustiikkasuunnit-

telun keskeisiä periaatteita [1]. Monitilatoimistot suunniteltiin nykyaikaisen toimistora-

kennuksen hyväksi havaittujen periaatteiden mukaisesti [2].  

 

Useiden tutkimus- ja laboratoriotilojen sekä lääketieteen käytännön opetuksessa käytettä-

vien demotilojen akustiikka oli räätälöitävä käyttäjien toiveiden ja vaatimusten perusteel-

la. Osa tiloista suunniteltiin myös monikäyttöisiksi, jolloin akustiikka oli sovitettava eri 

käyttötilantenteille. Esimerkiksi rakennuksen aulatilat toimivat myös avoimina oppimis-

ympäristöinä ja kokoontumistiloina erilaisissa tilaisuuksissa.  

 

Rakennuksen monipuolisuudesta johtuen oli erittäin tärkeää heti suunnittelun alkuvai-

heessa kartoittaa eri tilojen akustiset vaatimukset tai tavoitteet. Erityisesti rakennuksen 

käyttäjiltä saatu tieto oli arvokasta mietittäessä akustisia ratkaisuja. Esimerkiksi tiloihin 

sijoitettavat tärinänherkät mittalaitteet tai erityisen meluisat laitteistot asettivat omat vaa-

timuksensa [3]. 

 

Rakentaminen toteutettiin projektinjohtourakkana ja jo melko alkuvaiheessa hankkeeseen 

valittiin urakoitsijaksi NCC Rakennus Oy. Toteutussuunnittelu jatkui samanaikaisesti 

rakentamisen kanssa ja suunnitelmia kehitettiin yhdessä urakoitsijan kanssa. Myös tilojen 
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akustiset tavoitteet hioutuivat vielä rakentamisvaiheessa ja onnistuneen lopputuloksen 

saaminen edellytti yhteistyötä tilaajan, tilojen käyttäjän ja muiden suunnittelijoiden kans-

sa. 

3 ÄÄNEN- JA TÄRINÄNERISTYS 

Suunnittelun tavoitteena oli käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavat tilat, jot-

ka toimivat myös akustisesti. Ääneneristyksen osalta tyyppitiloissa käytettiin hyväksi ha-

vaittuja perusratkaisuja. Erikoistilojen ääneneristävyys ja tärinälle herkkien laitteiden 

vaatimukset arvoitiin tilakohtaisesti tilaan sijoitettavien laitteiden ja tilan sijainnin perus-

teella. LVIS-laitteiden huolellinen tärinäneristys on keskeinen tekijä tämän tyyppisessä 

rakennuksessa, joten asiaan kiinnitettiin erityistä huomiota. 

 

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin suunnittelun lähtötiedoksi tärinämitattauksia aiemmin 

valmistuneessa Arvo 1 -rakennuksessa. Mittaustuloksia käytettiin tärinäherkkien kuvan-

tamis- ja muiden sairaalateknisten laitteiden eristysratkaisujen suunnittelussa.  

 

Ääntä eristävät väliseinärakenteet toteutettiin paikalla rakennetuilla kipsilevyseinillä sekä 

osittain muurattuina tiiliseininä. Rakenneliitoksista ja LVIS-läpiviennistä laadittiin detal-

jipiirustuksen tarkkuustasolla, jonka mukaisesti työmaa voi ratkaisut toteuttaa. Detaljeja 

kehitettiin yhdessä rakentajan kanssa, jolloin niissä yhdistyivät viimeisimmät käytännön 

kokemukset akustiikan periaatteisiin. 

4 HUONEAKUSTIIKKA 

Vaativimpien eli tilavuudeltaan suurimpien tilojen huoneakustiikan suunnittelussa käytet-

tiin tietokonemallinnusta (Odeon). Kuvassa 2 on esitetty aula- ja ruokalatilojen tilamalli. 

Tarkoituksena oli tutkia äänen leviämistä tilassa sekä kehittää ratkaisut, joilla äänen le-

viämistä ja puheenerotettavuutta aulatiloissa voidaan rajoittaa. Mallinnuksella voidaan 

myös optimoida ratkaisuja.  

 

 
Kuva 2. Aulatilojen tietokonemalli. Kuvalähde: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, akustiikka-

suunnitteluyksikkö.  
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Tilavuudeltaan suurissa tiloissa tulee käytännössä olla ääntä absorboivaa pintaa katon 

lisäksi suuria määriä myös tilojen seinillä (kuva 3). Nykyaikaisen kampuksen jatkuvasti 

käytössä olevien suurten aula- ja ruokailutilojen akustiset ilmiöt ja suunnittelutavoitteet 

vertautuvat avointen oppimisympäristöjen akustiikkasuunnitteluun, josta Suomessa on 

julkaistu tuoreita tutkimustuloksia [4–5]. Huoneakustiikan suunnittelussa tärkeää on ark-

kitehdin ja akustiikkasuunnittelijan tiivis yhteistyö, jossa keskeistä on ratkaisujen ideointi 

yhdessä ottaen huomioon arkkitehtoniset ja akustiset näkökohdat. Parhaimmillaan näin 

saadaan aikaan luovia ratkaisuja, jotka ovat myös kustannustehokkaita (kuva 4).  

 
Kuva 3. Rakennuksen keskellä oleva korkea monikäyttöinen luentosali, ”Keltainen sali”. 

Kuvalähde: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö.  

Kuva 4. Esimerkkejä korkeista aulatiloista ja niiden huoneakustisista ratkaisuista. Kuva-

lähde: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö.  
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Vaikka nykyaikaisessa kampuksessa on runsaasti monikäyttöisiä laajoja avoimia oppi-

misympäristöjä, myös perinteisillä luentosaleilla on edelleen sijansa. Luentosaleja Arvo 2 

– rakennuksessa onkin runsaasti (kuva 5). Näiden tilojen suunnittelussa on käytetty perin-

teisiä akustiikan suunnittelumetodeja eli suunnittelussa on yhdistetty puheen kuuluvuus ja 

kaiunnan vähentäminen selvyyden lisäämiseksi [6]. Luentosalien katon keskikohdalla 

sekä seinien alaosassa on ääntä heijastavia pintoja ja seinien yläosassa sekä katon reu-

noilla ja takaseinällä ääntä absorboivia pintoja.  

 
Kuva 5. Esimerkkejä korkeista aulatiloista ja niiden huoneakustisista ratkaisuista. Kuva-

lähde: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, akustiikkasuunnitteluyksikkö.  

5 YHTEENVETO 

Nykyaikaisen kampuksen akustiikkasuunnittelussa on keskeistä ottaa huomioon kiinteis-

töjen käyttäjien ja omistajien tavoitteet tilojen käyttöasteen nostamisesta mahdollisimman 

suureksi. Aulat ja ruokalat eivät ole enää pelkästään näitä käyttötarkoituksia varten, vaan 

ne toimivat monipuolisesti avoimena oppimisympäristönä, kokoustiloina ja esiintymisti-

loina. Perinteiset ruokaloiden ja aulojen suunnittelukriteerit eivät siten ole riittäviä, vaan 

huoneakustiikan keinoin on rajoitettava hälyisyyttä, puheäänen leviämistä ja puheenero-

tettavuutta suurilla etäisyyksillä. 

VIITTEET 

 [1] Huhtala T, Mikkilä A, Kylliäinen M & Kalkkinen S, Sairaalat akustiikkasuunnitte-

lun erikoisalana – akustiikkasuunnittelijan ja pääsuunnittelijan näkökulma. Akus-

tiikkapäivät 2015, Kuopio, s. 185-191. 
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Tiivistelmä 

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen ja la-
vastustaiteen laitos muutti Arabianrannasta Otaniemeen vuoden 2017 alussa. 
Uusiin tiloihin rakennettiin äänistudiot ja elokuvateatteri laitoksen elokuva-
äänityksen ja äänisuunnittelun opetuksen käyttöön. Äänitarkkaamoiden ja 
elokuvateatterin elektroakustinen vaste kalibroitiin standardin SMPTE ST 
202:2010 mukaisesti. Tilojen äänikenttien ominaisuuksia tutkittiin jälkikä-
teen tilaimpulssivasteiden avulla. Tässä artikkelissa esitellään Äänimaan uu-
det tilat ja kuvataan niiden äänikenttää tila-aika-analyysin avulla. Tarkoituk-
sena on selvittää, miten elokuvan äänimiksaus muuttuu siirryttäessä miksaa-
mosta elokuvateatteriin. Aihe on osa kirjoittajan väitöskirjatutkimusta. 

 

1 JOHDANTO 

”Äänimaa” koostuu Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvaääni-
tyksen ja äänisuunnittelun studiotiloista, joissa tallennetaan ja käsitellään ääntä. Ääni-
maan tilat sijaitsivat aikaisemmin Helsingin Arabianrannassa, mutta elokuva- ja lavastus-
taiteen laitoksen muuttaessa Otaniemeen vuoden 2017 alussa, myös Äänimaa siirtyi Ota-
niemen Magneettitaloon osoitteeseen Otakaari 7. Studiot rakennettiin jossain määrin vä-
liaikaisiksi, kuitenkin niin, että niissä voidaan työskennellä vuosia.  

Magneettitalo on kymmeniä vuosia vanha eikä kattavaa peruskorjausta ole tehty. Van-
hahko talotekniikka asettikin projektille haasteita. Elokuvastudioiden tiukat akustiset vaa-
timukset sekä käyttäjän kokemukset vanhojen tilojen alitehoisesta ilmanvaihdosta ja si-
säilmaongelmista ohjasivat vahvasti suunnittelua. 

Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen käyttöön suunniteltiin myös elokuvateatteri, joka 
sijoitettiin TUAS-talon vanhaan Odeion-auditorioon, joka oli perusratkaisujensa puolesta 
jo valmiiksi sopiva elokuvateatteriksi. Auditorion yhteydessä sijaitsevaan projektorihuo-
neeseen sijoitettiin elokuvataiteen laitoksen vanhan Marilyn-elokuvateatterin tekniikka. 
Myös vanha kaiutinjärjestelmä siirtyi Marilynistä Odeioniin. 
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2 STUDIOTILAT  

Äänimaan uudet studiotilat koostuvat miksaamosta, foley-stagesta, foley-tarkkaamosta 
sekä ääni- ja kuvaediteistä. Studiot rakennettiin kiinteistön vanhojen huoneiden sisään. 

Miksaamo 

Neljäkymmentä neliöinen miksaamo rakennettiin talon ensimmäiseen kerrokseen, enti-
seen neuvotteluhuoneeseen. Käytettävissä oleva 3,6 metrin kerroskorkeus supistui kol-
men metrin vapaaksi huonekorkeudeksi äänieristysrakenteiden ja huoneakustisten verhoi-
lujen takia. Miksaamo rakennettiin Sylomer-tärinäeristeiden päälle.  

Huone suunniteltiin 16-kanavaisen Meyer Soundin kaiutinjärjestelmän ympärille, joka 
asennettiin Dolbyn Atmos spesifikaation mukaisesti. Dolby Atmos lisää perinteiseen 5.1 
tai 7.1-kanavaiseen äänikenttään pystysuuntaisen informaation kattokaiuttimien avulla. 
Staattisen kattokaiuttimilla lisätyn 5.1 tai 7.1 audiorungon (Bed Audio) lisäksi yksittäisiä 
kaiuttimia voidaan käyttää diskreetteinä kanavina audio-objektien toistamiseen. 

Etukaiuttimet ja subwooferit sijaitsevat koko etuseinän peittävän akustisesti läpinäkyvän 
kudotun valkokankaan takana. Kuva heijastetaan kankaalle miksaamon takana sijaitse-
vaan laitehuoneeseen asennetusta projektorista kahden viistossa olevan Optiwhite-lasin 
läpi.  

Dolbyn suunnitteluspesifikaation mukaisesti kaiuttimien akustinen keskipiste sijaitsee 2/3 
korkeudella valkokankaan kuva-alaan nähden. Sivukaiuttimet on aseteltu elokuvateatte-
rimaisesti ylös ja ne muodostavat linjan 2,2 metrin korkeudella sijaitsevien etukaiuttimien 
ja 2,7 metrin korkeudella sijaitsevien takakaiuttimien välillä. Miksaamon kaiuttimien si-
joittelun on tarkoitus muistuttaa elokuvateattereissa käytettyä sijoittelua, joten kaiutti-
mien sijainti ja korkeudet eroavat esimerkiksi ITU:n suosituksesta ITU-R BS.775-3, jon-
ka mukaan kaiuttimet sijoitetaan lähtökohtaisesti samalla korkeudelle kuuntelijan korvan 
kanssa. 

Miksaamon taustamelun A-painotettu keskiäänitaso pienennetyllä ilmanvaihdolla on 20 
desibeliä.  

 

Kuva 1 Panoraamakuva Äänimaan miksaamosta. Etukaiuttimet sijaitsevat valkokankaan takana ja 
sivukaiuttimet on aseteltu elokuvateatterimaisesti ylös. 

Foley-stage ja tarkkaamo 

Viisikymmentä neliöisen foley-stagen tarkoitus on toimia hiljaisena ja kaiuttomana tilana 
foley-äänien kuten askeleiden, vaatteiden kahinoiden ja näyttelijöiden toiminnasta aiheu-
tuvien äänien tallentamista varten. Foley-stagen vieressä sijaitsevaa 25 neliöistä foley-
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tarkkaamoa käytetään sekä foley-äänitysten äänitarkkailuun että miksaamiseen. Tark-
kaamoon on asennettu 14-kanavainen kaiutinjärjestelmä Dolby Atmos kotiteatteri spesi-
fikaation mukaisesti.  

Foley-stage ja tarkkaamo on kellutettu samalla periaatteella kuin miksaamo. Foley-stagen 
taustamelun A-painotettu keskiäänitaso pienennetyllä ilmanvaihdolla on alle 18 desibeliä, 
mikä mahdollistaa myös hiljaisten äänien tallentamisen.  

 

Kuva 2 Äänimaan ”kuiva” foley-stage ja kelluvan lattian sisään rakennetut askeläänilaatikot. 

Ääni- ja kuvaeditit  

Äänimaan neljä 20 neliöistä ääniedittiä ja neljä 15 neliöistä kuvaedittiä sijaitsevat Mag-
neettitalon toisessa kerroksessa. Huoneita ei ole kellutettu ja seinien huoneakustiikkaver-
hoilut on toteutettu modulaarisilla elementeillä. Äänieditit on varustettu 5.1 kuuntelulla. 

3 ELOKUVATEATTERI 

Elokuvateatteri rakennettiin black box -tyyppiseen 120 neliöiseen Odeion auditorioon, 
jonka seinä- ja kattopinnat oli valmiiksi vaimennettu. Tilaan rakennettiin väliaikainen 52 
paikkainen katsomo sekä seinäke etukaiuttimia varten. Teatterin kaiutinjärjestelmä koos-
tuu samoista Meyer Soundin kaiuttimista kuin Äänimaan miksaamo. Teatterin 7.1 
kaiutinjärjestelmä on toteutettu 12:lla surround-kaiuttimella.  

 

Kuva 3 Panoraamakuva elokuvateatterista, joka rakennettiin vanhaan Odeion-auditorioon. Huoneen 
seinät ja katto oli valmiiksi vaimennettu. 
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Teatterin etukaiuttimet sijaitseva perforoidun valkokankaan takana. Valkokankaan akus-
tisista ominaisuuksista ei ollut tietoa, mutta on yleistä, että perforoidut kankaat vaimenta-
vat diskanttitaajuuksia jopa yli 10 desibeliä. Perforoitujen kankaiden ongelmana on myös 
äänen heijastuminen kankaasta kaiuttimeen päin. Äänen kimpoileminen kaiuttimen ja 
kankaan välillä aiheuttaa kampasuodatusta [1], mikä värittää ääntä. Lisäksi perforointi 
aiheuttaa epätasaisuuksia kaiuttimen säteilykuvioon.  

4 KALIBROINTI 

Sekä miksaamon että elokuvateatterin kaiutinjärjestelmä kalibroitiin standardin SMPTE 
ST 202:2010 mukaisesti. Standardissa määritellään yli 125 kuutioisten miksaamojen, ko-
titeattereiden ja elokuvateattereiden ns. B-ketjun elektroakustinen vaste ja sen mittausta-
pa. Tilojen kalibroinnin suoritti kaiutinvalmistaja Meyer Soundin edustaja. 

Elokuvateatterin kalibrointi suoritetaan toistamalla järjestelmällä vaaleanpunaista kohinaa 
ja säätämällä kalibrointipisteen taajuusvaste tai useamman mittauspisteen taajuusvastei-
den keskiarvo kuvan 4 tavoitekäyrän eli niin sanotun X-curven mukaiseksi. Kalibrointi-
piste sijaitsee huoneen keskilinjalla kahden kolmasosan kohdalla valkokankaan ja taka-
seinän välisestä etäisyydestä. Pienemmissä tiloissa, kuten Odeionissa ja äänimaan mik-
saamossa, käyrää korjataan suurilla taajuuksilla 1-2 desibeliä ylöspäin.  

 

Kuva 4 Standardin SMPTE ST 202:2010 mukainen keskikokoisen elokuvateatterin B-ketjun elektro-
akustinen tavoitevaste eli ns. X-curve.  

Nykyinen X-curve ja sen mittausmenetelmä määriteltiin 70-luvun alussa sen ajan tietä-
mykseen ja dokumentoimattomaan tutkimukseen perustuen. Allenin mukaan [2] ajatuk-
sena on ollut, että toistettaessa vaaleanpunaista kohinaa, spektrianalysaattori näyttää dis-
kanttitaajuuksilla vaimenevaa vastetta, mikäli kaiuttimien suoran äänen taajuusvaste on 
tasainen, koska normaalisti elokuvateatterin jälkikaiunta vahvistaa bassotaajuuksia, kun 
taas ilma vaimentaa diskanttitaajuuksia. Monet ovat kritisoineet menetelmää epäonnistu-
neeksi ja esimerkiksi Toole [3] on todennut, että mikäli tarkoituksena oli kalibroida kaiut-
timen suoran äänen taajuusvaste tasaiseksi, yrityksessä epäonnistuttiin. Toolen mukaan 
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monissa elokuvateattereissa kaiuttimien suora ääni jää sekä diskantilta että bassolta vai-
meaksi. Jos tätä yritetään kompensoida miksausvaiheessa miksaamossa, jossa suoran ää-
nen ja kaiunnan suhde on erilainen kuin teattereissa, ajaudutaan helposti kierteeseen, jos-
sa taajuusbalanssin vertailukohta katoaa. 

Elokuvateatterin ja miksaamon äänenvoimakkuus kalibroitiin standardin SMPTE ST 
200:2010 mukaisesti toistamalla järjestelmällä vaaleanpunaista kohinaa, jonka tehollisar-
vo asetetaan -20 dBfs tasolle ja säätämällä toistetun äänen C-painotettu slow-taso 85 de-
sibelin voimakkuudelle. Standardin mukaan alle 560 kuutioisten huoneiden äänitaso sää-
detään 3-9 desibeliä hiljaisemmalle voimakkuudelle erillisen taulukon mukaisesti.  

5 MITTAUKSET 

Studioiden valmistuttua miksaamon ja elokuvateatterin äänikenttien ominaisuuksia tutkit-
tiin tilaimpulssivasteiden ja keinopää-äänityksien avulla. Huoneiden heijastukset visuali-
soitiin käyttämällä kuvalähdehajotelma-menetelmää ([4], [5]). Menetelmää on aiemmin 
käytetty konserttisalien [5], äänitarkkaamoiden [6], rock-klubien [7] ja autojen [8] ääni-
kentän analysointiin. Nyt menetelmää on tarkoitus käyttää elokuvateattereiden ja eloku-
vamiksaamoiden äänikenttien ominaisuuksien tutkimiseen. Samalla on tarkoitus selvittää, 
miten elokuvan äänimiksauksen kuulokuva muuttuu siirryttäessä miksaamoista elokuva-
teattereihin sekä formalisoida alan käytäntöjä tieteellisesti.   

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty miksaamon ja elokuvateatteri Odeionin tila-aikavasteet lateraa-
li- ja mediaanitasossa (ylhäältä ja sivusta päin katsottuna). Kaikki mittaukset on tehty 
miksaamon kuuntelupisteessä ja elokuvateatterin kalibrointipisteessä. Sininen kuvio ku-
vaa koko impulssivastetta, vaaleansininen kuvio viiden millisekunnin jälkeen saapuvaa 
ääntä, vihreä 20:n millisekunnin jälkeen saapuvaa ääntä ja keltainen 50:n millisekunnin 
jälkeen saapuvaa ääntä. Kolme jälkimmäistä koostuvat suurimmaksi osaksi varhaisista 
heijastuksista ja jälkikaiunnasta. Lateraalitason visualisoinnissa on käytössä 7.0 kaiutin-
järjestelmän kaiuttimet ja mediaanitasossa pelkästään etukaiuttimet (left, center, right).  

 

 

Kuva 5 Miksaamon ja elokuvateatteri Odeionin tila-aikavasteet lateraalitasossa (ylhäältä päin katsot-
tuna) käytettäessä 7.0 kaiutinjärjestelmän kaiuttimia. 
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Kuva 6 Miksaamon ja elokuvateatteri Odeionin tila-aikavasteet mediaanitasossa (sivusta päin katsot-
tuna) käytettäessä kaiutinjärjestelmän etukaiuttimia (left, center, right). 

Kuvassa 7 on esitetty miksaamon ja Odeionin aika-taajuusvasteet etukaiuttimille. Kuvista 
nähdään taajuusvasteen kehittyminen eri ajanhetkillä. 

 

 

Kuva 7 Miksaamon ja elokuvateatteri Odeioinin aika-taajuusvasteet. 

Kuvassa 8 on esitetty miksaamon ja Odeionin jälkikaiunta-aika T30 ja definition D50.  

 

Kuva 8 Miksaamon ja elokuvateatteri Odeioinin jälkikaiunta-aika T30 ja definition D50. 

Kuvasta 7 nähdään, että koko impulssivasteen yli lasketut taajuusvasteet ovat hyvinkin 
samanlaiset. Kuvista 5 ja 6 nähdään, että kaiuttimien suora ääni on miksaamossa voi-
makkaampi kuin Odeionissa, jossa äänilähteet ”leviävät”. Odeionissa myöhemmin saa-
puva ääni vaikuttaa äänikuvaan ja koko impulssivasteen taajuusvasteeseen enemmän kuin 
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miksaamossa. Odeionissa äänienergiaa saapuu enemmän varsinkin lattian kautta ja taka-
seinästä tai takarivien tuoleista heijastuneina. Ääni jää ilmeisesti myös heijastelemaan 
hetkeksi valkokankaan ja takaseinän väliin. 

Keinopää-äänitykset tukevat subjektiivisesti näitä huomiota. Miksaamon äänikenttä kuu-
lostaa tarkemmalta ja värittymättömältä. Odeionin äänikentässä on kampasuodatettu sä-
vy, mikä kuuluu varsinkin elokuvan dialogissa. Tämä voi olla perforoidun valkokankaan 
vaikutusta. Samalla kalibroidulla äänenvoimakkuudella toistettu elokuvaääni kuulostaa 
subjektiivisesti voimakkaammalta miksaamossa, mikä voi johtua siitä, että suora ääni 
dominoi miksaamon äänikenttää.  

TULEVA TUTKIMUS 

Äänimaan äänikenttäanalyysi on kirjoittajan väitöskirjatutkimuksen ensimmäisen osan 
pilottihanke. Tarkoituksena on tutkia elokuvateattereita ja -miksaamoja edellä mainittuja 
menetelmiä käyttäen sekä arvioida niiden äänikenttiä aistinvaraisesti. Eri miksaamojen ja 
elokuvateattereiden äänikentät tullaan auralisoimaan kaiuttomaan kuunteluhuoneeseen, 
jolloin elokuvaääntä voidaan kuunnella eri tiloissa virtuaalisesti ja arvioida ääntä kuunte-
lukokeiden avulla. 
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Tiivistelmä

Viime vuosien tutkimus on osoittanut, että konserttisali vaikuttaa havaittuun
musiikin dynamiikkaan. Aiemmat tutkimuksemme ovat keskittyneet korkeisiin taa-
juuksiin, mutta tässä artikkelissa tutkitaan havaitun dynamiikan muutosta matalilla
taajuuksilla. Yhdistämällä orkesterin pianissimo- ja fortissimospekrit salien vas-
teisiin ja edelleen kuulon herkkyyskäyrästöön nähdään, että salien välillä on eroa
havaitussa dynamiikassa alle 100 Hz taajuuksilla. Tässä artikkelissa esitellään yksi
mahdollinen tapa havaitun dynamiikan objektiiviseen arviointiin.

1 JOHDANTO

Virtuaaliakustiikan tutkimusryhmämme on tutkinut konserttisalien akustiikkaa viimei-
sen vuosikymmenen ajan. Olemme kehittäneet uusia tapoja tallentaa ja toistaa salien
akustiikkaa virtuaaliorkesterin avulla. Tämä työ on mahdollistanut autenttisen kuunte-
lukokemuksen laboratorio-olosuhteissa, jolloin saleja on pystytty vertaamaan toisiinsa
samalla musiikkinäytteellä erittäin tarkasti. Uusimmassa aistinvaraisia arviointimene-
telmiä soveltavassa tutkimuksessame [1] 28 koehenkilöä arvioi kuutta konserttisalia
kolmessa eri kuunteluaikassa kahdella eri musiikkinäytteellä. Tulokset vahvistavat aikai-
sempaa käsitystä niistä eroista, joita ihmiset kuulevat konserttisalien akustiikan välillä.
Tällaisia ovat äänekkyys, lämpimyys, läheisyys, kaiuntaisuus, selkeys, äänen ympäröi-
vyys, jne. Tulosten perusteella olemme rakentaneet konserttisaliakustiikan aistiympyrän,
josta on toinen artikkeli näillä Akustiikkapäivillä [2].

Tutkimuksissamme kysymme myös mitkä salit ovat koehenkilöiden mukaan parhaita, eli
missä saleissa he mieluiten kuuntelisivat musiikkia. Tulokset sisältävät poikkeuksetta
paljon hajontaa ja uusimmissa kokeissa salien preferenssijärjestys riippui sekä istumapai-
kasta että musiikista. Silti koehenkilöt voidaan makumieltymyksiensä perusteella jakaa
kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä haluaa tarkasti kuulla jokaikisen instrumentin
tai instrumenttiryhmän kohtuullisen kuivassa ja erottelavassa akustiikassa ja heitä ei
haittaa jos äänikuva on hieman lattea ja etäinen. Sen sijaan toinen ryhmä haluaa voi-
makkaan ja lämpimän äänen, joka ympäröi heidät, vaikka ääni jopa hieman puuroutuisi.
Tämä kahtiajako vaihtelee hieman tutkimuksesta toiseen, mutta on toistunut monessa
eri tutkimuksessa viimeisen 50 vuoden aikana. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista,
että maailmassa on kuitenkin konserttisaleja (esim. Wienin Musikvereinin kultainen
sali), jotka ovat jokaisen paikan päällä käyneen kuuntelijan mielestä loistavia. Näissä
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saleissa täytyy olla jotain sellaisia akustisia ominaisuuksia, joita lyhyillä ääninäytteillä
tekemämme tutkimukset eivät ole täysin paljastaneet.

Yksi sellainen tekijä on salin ominaisuus välittää orkesterin soittama dynamiikka mahdol-
lisimman laajana kuuntelijoille. Olemme viime vuosina osoittaneet, että sali todellakin
voi vaikuttaa havaittuun dynamiikkaan [3] ja sitä kautta psykofysiologisesti mitattavaan
kuunteluelämykseen [4]. Aiemmin olemme näyttäneet, että laaja dynamiikka johtuu kon-
serttisalin muodosta, jolloin tyypillisesti vain fortissimossa heräävät korkeat taajuudet
kantautuvat mahdollisimman voimakkaina kuulijan korviin [5]. Tässä artikkelissa laajen-
namme tuota tulkintaa koskemaan myös matalia taajuuksia ja ehdotamme objektiivista
tapaa, jolla matalien taajuuksien dynamiikkaa voidaan mitata ja arvioida.

2 ANALYYSIMENETELMÄ

Käyttämämme analyysimenetelmä ottaa huomioon sinfoniaorkesterin spektrin muu-
tokset eri dynamiikoissa, konserttisalin akustiikan sekä äänitasosta riippuvan kuulon
herkkyyden.

2.1 Sinfoniaorkesterin dynamiikka

Analysoimme sinfoniaorkesterin dynamiikkaa seuraavasti. Radion sinfoniaorkesteri le-
vytti1 vuonna 2015 Sibeliuksen Lemminkäinen-sarjan ja tästä äänityksestä saimme tut-
kimusta varten ensimmäinen osan mikrofonisignaalit. Ne sisältävät lähimikrofoneilla
äänitetyt soitinryhmät raakamiksattuna balanssiin. Nämä yksittäiset soitinraidat summa-
simme yhdeksi monoäänitykseksi, joka ei ole täysin kaiuton, mutta kuulostaa kuitekin
hyvin kuivalta. Tämä 956s kestävä musiikkinäyte jaettiin yhden sekunnin mittaisiin jak-
soihin 50 prosentin päällekkäisyydellä. Kullekin jaksolle laskettiin magnitudispektri sekä
ekvivalenttitaso. Jälkimmäisen mittaluvun perusteella 37 jakson äänitaso oli selkeästi
muuta joukkoa matalampi, ja nämä musiikin tauoiksi tulkitut jaksot poistettiin.

Jokaisessa sekunnin jaksossa on eri soitinkokoonpano ja näin ollen yksilöllinen spektri.
Jotta saisimme käsityksen laajakaistaisesta dynamiikasta kaikkien yksittäisten terssikais-
tatasoitettujen spektrien pisteet järjestettiin suuruusjärjestykseen taajuuksittain, jolloin
voimme tarkastella esim. hiljaisimpia ja kovimpia kohtia kullakin taajuudella erikseen.
Kuvassa 1 on esitetty taajuussisällöt kyseisestä analyysistä ja kuvassa on korostettuna
2,5 ja 97,5% persentiilit, jotka kertovat kuinka hiljaa ja voimakkaasti orkesteri tuottaa
ääntä kullakin taajuudella. Toisin sanoen ne edustavat koko orkesterin pianissimoa ja
fortissimoa.

2.2 Konserttisalin magnitudispektri

Konserttisali välittää äänen lavalta kuulijoille ja lisää havaittuun ääneen kaiuntaa, koska
ääni heijastelee salin seinistä. Salin akustiikka voidaan mitata impulssivastemittauksella
ja impulssivasteesta voidaan edelleen laskea salin taajuusvaste. Kuvassa 2 on kuvattuna
10 eurooppalaisen konserttisalin taajuusvasteet, jotka on laskettu kahteen eri kuuntelupis-
teeseen 24 lähteen keskiarvona. Lähteenä oli “kaiutinorkesteri”, eli lähteet kattoivat noin

1https://www.ondine.net/?lid=en&cid=2.2&oid=5545
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Kuva 1: Kaikista magnitudispektreistä on äänitasojen arvot järjestetty taajuuksittain.
Paksummalla käyrällä on 2,5 ja 97,5% persentiilit, jotka edustavat laajakaistaista pia-
nissimoa ja fortissimoa.

150 m2 alueen lavalla ja yksittäisten lähteiden suuntaavuus jäljittelee oikeiden soittimien
suuntaavuuksia [6]. Kuvasta nähdään, että suurimmat erot salien välillä ovat alle 1000
Hz taajuuksilla.

2.3 Kuulon herkkyys

Ihmisen kuulojärjestelmän herkkyytä eri siniääneksien voimakkuuksilla kuvaa vakioää-
nekkyyskäyrästö, joka on piirretty ohuilla mustilla käyrillä kuvassa 3. Käyrästö kuvaa
kuinka voimakkaan kuuloaistimuksen siniääneksen äänenpainetaso aiheuttaa kullakin
taajuudella, kun vertailuääni on taajuudella 1 kHz. Toisin sanoen kullakin käyrällä va-
litsee tietty äänekkyystaso. Alin käyrä osoittaa kuulokynnyksen ja esimerkiksi 100 Hz
taajuudella äänitason pitää olla noin 20 dB ennen kuin se kuullaan kun taas 1 kHz
kuulokynnys on 0 dB.

2.4 Havaittu dynamiikan muutos

Kuvaan 3 on myös piirretty kaksi käyräparvea, jotka ovat kuvien 1 ja 2 käyrien välisiä
tuloja. Sinisellä on orkesterin pianissimo-spektri kerrottuna kymmenen eri konserttisalin
magnitudispektrillä kun taas punaiset käyrät saadaan kun orkesterin fortissimo-spektri
kerrotaan samoilla salein magnitudispektreillä. Kussakin salissa äänen voimakkuus
vaihtelee näiden kahden käyrän välillä, eli määrittelee dynamiikan.
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Kuva 2: Kymmennen konserttisalin suhteelliset magnitudivasteet 24 lähdekanavan kes-
kiarvona kahdella eri kuunteluetäisyydellä.

Koska vakioäänekkyyskäyrät ovat eri muotoisia eri äänenvoimakkuuksilla niin kuunteli-
joiden havaitsemaa dynamiikkaa voidaan arvioida kuvaamalla spekrien tulot vakioäänek-
kyyskäyrästölle. Käytännössä tämän voi tehdä hakemalla kullakin taajuudella spektrin
“vakioäänekkyysarvon” ja piirtämällä spektrit tällä uudella “vakioäänekkyysasteikolla”.
Kun tämän kuvauksen jälkeen vielä vähennetään fortissimo*sali ja pianissimo*sali spekt-
rit toisistaan voidaan piirtää havaittu dynamiikka taajuuden funktiona eri saleissa. Kuvan
4 yläkuvista nähdään, että vakioäänekkyyskäyrästön epälineaarisuuden vuoksi pienillä
taajuuksilla havaittu dynamiikka eroaa salien välillä. Eron näkee parhaiten kun otetaan
yksi sali vertailukohdaksi ja verrataan muita saleja tähän saliin. Alemmissa kuvissa erot
on piirretty verrattuna Helsingin Musiikkitalon suureen konserttisaliin. Kuvista nähdään,
että 11m päässä orkesterista havaitun dynamiikan erot ovat keskimäärin 6 dB suuremmat
alle 70 Hz taajuuksilla, etenkin kenkälaatikon muotoisissa saleissa, joissa on tasainen
lattia ja avoimet penkit [7] (salit BK, VM, WS, MH, AC). Kun mennään kauemmaksi
orkesterista niin erot korostuvat.

3 POHDINTOJA

Kuvan 4 käyristä puuttuu pienten taajuuksien yleistaso, kuvaajat havainnollistavat vain
havaitun dynamiikan erot. On kuitenkin muistettava, että saleissa joissa on laajempi
havaittu dynamiikka on myös jopa 10 dB enemmän pieniä taajuuksia, kuten kuvasta 2
nähdään. Tämä sinällään jo suuri 10 dB ero siis vielä korostuu vakioäänekkyyskäyrien
epälineaarisuuden vuoksi ja havaittu ero saattaa olla jopa yli 15 dB. Kun vielä muistetaan,
että monissa orkesteriteoksissa bassosoittimet, kuten isorumpu, padat, kontrabassot, tuuba
ja kontrafagotit eivät soita pianissimo-kohdissa niin näissä saleissa suuret crescendot ja
mahtipontiset fortissimot tuottavat varmasti kuulijoille suuren elämyksen. Matalat bassot
tuovat musiikille myös pohjaa ja erityistä lämpöä, jota ilman musiikki saattaa kuulostaa
lattealta ja voimattomalta.
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Kuva 3: Vakioäänekkyyskäyrästö (ISO 226), jonka päälle on piirretty salien vasteet
11m päässä orkesterista kerrottuna pianissimon (sininen) ja fortissimon (punainen)
spektreillä.

4 YHTEENVETO

Konserttisalit vaikuttavat orkesterin soittamaan dynamiikkaan sekä suurilla että pienillä
taajuuksilla. Tutkimustemme mukaan suorakulmaiset salit, joissa on paljon varhaisia
sivuheijastuksia omaavat keskimääräistä laajemman dynamiikan. Sen sijaan saleissa,
joissa orkesteria ympäröi jyrkästi nouseva katsomo, suora ääni dominoi äänikenttää ja dy-
namiikkaa vahvistavat varhaiset heijastukset puuttuvat. Näissä saleissa dynaamiikka on
latteampi ja suuretkaan fortissimot eivät saa salia heräämään. Tässä artikkelissa analysoi-
daan orkesterin spektrien muutoksia eri saleissa ottaen huomioon kuulon herkkyyskäyrät
eri äänen voimakkuuksilla. Tulokset osoittavat, että saleissa, jotka eivät vaimenna pieniä
taajuuksia, bassosoittimien dynamiikka vahvistuu edelleen kuulomme ominaisuuksista
johtuen. Näin olleen konserttisalin kyky välittää pieniä taajuuksia lavalta saliin voi olla
jopa vielä tärkeämpää hyvän akustiikan kannalta kuin on aiemmin ymmärretty.

Kiitokset: Tätä tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia, projektit [296390 ja 289300].
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Kuva 4: Havaittu dynamiikan muutos eri konserttisaleissa suhteessa Helsingin Musiikki-
talon dynamiikan muutokseen.
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Tiivistelmä

Orkesterisoittimien ääni koostuu yläsävelsarjoista, jotka esitetyn musiikin tilan-
teessa siirtyvät kuulijan korviin tilan akustiikan välityksellä. Kahden tai useamman
äänen soidessa yhtä aikaa tuottaa niiden yhdistelmä konsonoivan tai dissonoivan
vaikutelman äänten perustaajuuksista sekä niiden harmonisesta taajuussisällöstä
riippuen. Tässä artikkelissa tutkitaan millä tavoin konserttisalien akustinen vaste
vaikuttaa koko orkesterin tuottamaan konsonanssiin. Materiaalina käytetään kei-
nopäällä mitattuja konserttisalien impulssivasteita sekä kaiuttomia instrumenttiää-
nityksiä. Soitinäänistä mallinnetut amplitudispektrit yhdistetään salivasteisiin, ja
kokonaisspektri analysoidaan konsonanssin estimointiin kehitetyllä menetelmällä.
Tulosten perusteella saliakustiikka vaikuttaa musiikin konsonanssiin.

1 JOHDANTO

Konserttisalien akustiikkaa viime vuosikymmeninä käsitelleet tutkimukset ovat löy-
täneet lukuisia akustisia eroja kuvailevia käsitteitä, kuten kaiuntaisuus, äänekkyys ja
ympäröivyys. Yksittäisten akustisten ominaisuuksien taustalla vaikuttaa kunkin kuunteli-
jan yksilölliset mieltymykset, tottumukset ja odotukset tietyn tyyppiseen akustiikkaan.
Kuuntelijoiden näkemykset “hyvästä akustiikasta” vaihtelevat suuresti [1], ja näitä prefe-
renssejä on usein pyritty selittämään yksittäisten akustisten ominaisuuksien yhdistelmillä.
On kuitenkin ajateltavissa, että varsinaisten mieltymysten ja akustiikan laatuun liittyvien
määreiden välissä on olemassa taso, joka kuvaa äänihavainnon yleistä miellyttävyyttä.

Akustiikan tuottamaa kuulokuvaa selitetään perinteisesti salin lineaarisen vasteen avulla.
Todellisuudessa kuulijan korviin saapuu musiikin ja salivasteen yhdistelmä. Lisäksi sekä
lähde että vastaanottaja ovat keskenään epälineaarisia, sillä mm. soittimien spektri muut-
tuu soittovoimakkuuden myötä, ja kuulon toiminnassa vaikuttaa lukuisia epälineaarisia
ominaisuuksia. Tästä syystä onkin yhä oleellisempaa huomioida musiikkisignaalin se-
kä salivasteen keskinäisiä vaikutuksia, jotta akustiikan havaitsemiseen liittyviä ilmiöitä
voidaan tutkia kokonaisvaltaisemmin. Edeltävissä tutkimuksissamme on hyödynnetty
tällaista lähestymistapaa, ja salivasteiden ja orkesterisoittimien ominaisuuksien kautta on
onnistuttu löytämään syitä musiikin dynamiikan välittymisen eroille [2].

Tässä artikkelissa esitellään menetelmä, jolla pyritään vertailemaan konserttisalien akus-
tiikan eroja musiikin sointuisuuden perusteella. Kokonaisen orkesterin äänen miellyttä-
vyyttä tutkitaan konsonanssia ja dissonanssia mittaavan mallin avulla.
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Kuva 1: Esimerkki laskennallisesta dissonanssista (a) kahdella siniäänellä ja (b) kahdella
kompleksilla äänellä jotka sisältävät 6 ensimmäistä harmonista taajuutta. Kuvassa (b)
tasavireisen järjestelmän tyypilliset taajuussuhteet on merkitty katkoviivoilla.

1.1 Tonaalinen konsonanssi ja dissonanssi

Tonaalinen konsonanssi on ollut aktiivinen alue akustiikan havaintotutkimuksessa 1900-
luvun vaihteessa sekä 1960-70 -luvuilla [3–7], jonka jälkeen konsonanssia on tutkittu
niukemmin [8, 9]. Konsonanssi viittaa siihen kuinka miellyttävän kuulohavainnon eri
taajuuksien yhdistelmät tuottavat. Yksinkertaisimmillaan ilmiössä käsitellään kahden sini-
äänen tuottamaa soinnikkuutta tai vastakkaisesti niiden aiheuttamaa äänikuvan karkeutta
(dissonanssi). Kuuntelukokeilla on kartoitettu, että kahden siniäänen tuottama konso-
nanssi riippuu niiden taajuuserosta verrattuna vallitsevaan kriittiseen kaistanleveyteen
[5]. Harmonisia taajuuksia sisältävien signaalien tapauksessa spektrin komponentteja
verrataan pareittain, ja jokaisen parin tuottama dissonanssi summataan yhteen. Kysei-
nen malli selittää muunmuassa länsimaisen musiikin tasavireisiä intervalleja vastaavat
perustaajuuksien suhteet lokaaleina konsonanssin maksimeina.

Aikaisemmat konsonanssia käsittelevät julkaisut ovat rajoittuneet pitkälti yläsävelsarjan
rakenteen vaikutuksen tutkimiseen [5], sekä yksinkertaisten sointurakenteiden tuotta-
man konsonanssin vertailuun [10]. Konsonanssin yhdistäminen saliakustiikkaan onkin
uudentyyppinen sovelluskohde.

2 MENETELMÄT

Orkesterin äänen konsonanssin yhteyttä konserttisalin akustiikaan tutkitaan kaiuttomien
soitinäänitysten, binauraalisten huoneakustisten mittausten sekä konsonassimallin avulla.
Pääperiaatteena on syntetisoida orkesterin soittaman soinnun taajuusspektri, jolle yhdessä
salivasteen kanssa lasketaan konsonassimallin tuottamat arvot. Eri salien vertailun lisäksi
konsonanssia vertaillaan eri musiikin dynamiikkatasoilla.

2.1 Soitinäänen spektri

Käytetyt soitinäänien spektrit perustuvat aiemmin toteutettuihin kaiuttomiin soitinmit-
tauksiin [11]. Käytössä oleva mittaustietokanta sisältää näytteet yleisimpien orkesterisoit-
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(b) Orkesterin tuottama spektri.

Kuva 2: Esimerkit yksittäisen soitinäänen harmonisen amplitudispektrin estimoinnista (a)
sekä koko orkesterin soittamien sävelten amplitudispektri kahdessa dynamiikkatasossa
yhdistettynä kuuntelupisteen vasteeseen. Soitinäänen mitatusta spektristä (a) (sininen
käyrä) on poimittu lokaalien huippujen taajuutta ja amplitudia vastaavat arvot (punaiset
ympyrät).

timien A-duurikolmisoinnuista kahden oktaavin alalta kolmessa eri dynamiikkatasossa.
Eri äänten magnitudispektrit laskettiin soittimen pääasiallisesta säteilysuunnasta tal-
lennettuista signaaleista. Magnitudispektrit mallinnettiin tämän jälkeen harmonisten
taajuuksien amplitudeiksi etsimällä magnitudispektristä sävelkorkeutta vastaavan yläsä-
velsarjan lokaalit maksimit. Esimerkki analyysistä yhdellä äänellä on esitetty kuvassa 2a.
Mahdolliset pienet poikkeamat äänten vireessä korjattiin vastaamaan ideaaliviritystä.

2.2 Konserttisalien taajuusvaste

Konserttisalin soitinspektriin tuottaman vaikutuksen arviointia varten salien taajuusvas-
teet laskettiin eri konserttisaleista mitatuista huoneimpulssivasteista. Salimittauksissa
lähteenä toimi ns. kaiutinorkesteri [12], joka koostui 34 kaiuttimesta kytkettynä 24
lähdekanavaan. Kyseinen lähdeasetelma kattaa tyypillistä sinfoniaorkesteria vastaavan
alueen konserttisalin lavalla. Huoneimpulssivasteet mitattiin kymmenessä konserttisalissa
samalla tavalla viideltä eri etäisyydeltä käyttäen 5 s mittaista logaritmista sinipyyhkäi-
syä. Mikrofonina käytettiin B&K HATS -keinopäätä kaksikorvaisten impulssivasteiden
tallennusta varten.

2.3 Orkesterin amplitudispektri salissa

Eri kuuntelupisteissä estimoitavan konsonanssin laskentaa varten tarvitaan orkesterin
amplitudispektrin ja salin taajuusvasteen yhdistelmä. Yhden orkesteristemman tuottama
spektri kuuntelupisteessä saadaan kertomalla instrumentin soittaman äänen yläsävels-
pektri (Kuva 2a) instrumenttia vastaavan lähdekanavan huoneimpulssivasteen magnitu-
dispektrillä. Sama prosessi toistetaan kaikille halutuille orkesteriäänille, jonka jälkeen
spektrit yhdistetään. Tulos vastaa koko orkesterin spektriä kuuntelupisteessä. Koska
konserttisalin magnitudivasteet on mitattu kaksikorvaisina, vasemman ja oikean korvan
spektrit yhdistetään binauraalisen summauksen avulla [13].
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Tässä tutkimuksessa orkesterin soittamat äänet mallinnettiin Beethovenin 7. sinfonian
avaavasta koko orkesterin A-duurisoinnusta. Mallinnetusta soinnusta on jätetty pois
patarummun soittama soinnun perussävel. Esimerkki koko orkesterin spektristä kahdella
eri dynamiikkatasolla salivaste mukaan lukien on esitetty kuvassa 2b.

Kuvan 2b kaltaisen parametrisen spektrin taajuudet ja amplitudit voidaan syöttää kon-
sonanssimalleihin, jolloin orkesterisoinnun konsonanssi on laskettavissa eri kuuntelu-
pisteille, konserttisaleille, sekä orkesterin eri dynamiikkatasoille. Tässä artikkelissa on
hyödynnetty konsonanssin estimoinnissa Plompin & Leveltin mallia [5].

3 TULOKSET

Estimoidut konsonanssin arvot kymmenessä eri eurooppalaisessa konserttisaleissa on
esitetty kuvassa 3, jossa pystyakseli osoittaa logaritmimuunnetun konsonanssin (vrt.
Kuva 1b). Vertailtavina arvoina on koko orkesterisoinnun konsonanssi kahdessa eri
dynamiikkatasossa. Kuvassa pisteet ilmaisevat konsonanssin keskiarvon viiden vastaan-
ottopisteen yli, ja pystyviivat ulottuvat keskiarvosta yhden keskihajonnan päähän.

Tuloksista on havaittavissa, että identtisesti soitettu sointu tuottaa konsonanssieroja
salien välillä. Konsonanssiarvojen hajonta vastaanottopisteiden välillä on myös suurempi
joissain saleissa. Selkein ero on kuitenkin nähtävissä eri dynamiikkatasojen välillä.
Estimoitu konsonanssi on kauttaaltaan suurempi pianissimossa kuin fortissimossa.
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Kuva 3: Konsonanssin keskiarvot ja keskihajonnat viidestä vastaanottopisteestä koko
orkesterin soinnulle kymmenen eri konserttisalin akustiikassa.

Eri salien vaikutus vertailtuihin dynamiikkatasoihin näyttää samankaltaisilta. Aikaisem-
mat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että salien vaikutus havaittuun akustiikkaan
ja musiikkiin ei ole lineaarinen musiikin dynamiikan suhteen [2]. Näin ollen on kiinnos-
tavaa tutkia sitä onko dynamiikkatasojen vaikutus konsonanssiin erilainen eri saleissa.
Kuvassa 3 esitetyt pianissimon arvot on vähennetty vastaavista fortissimon arvoista.
Saadut erotukset on piirretty kuvaan 4a. Kuvaaja antaa viitteitä siitä, että pianissimon
ja fortissimon välinen muutos ei ole samansuuruinen eri saleissa. Tässä yhteydessä on
huomioitava että vastaavaa vertailua ei ole aikaisemmin tehty aiemmissa konsonans-
situtkimuksissa. Tästä johtuen arvojen erotusta käyttävä lähestymistapa ei välttämättä
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ole oikea. Vaihtoehtoisena tapana on erotuksen lisäksi esitetty eri dynamiikan tuotta-
mien konsonanssiarvojen suhde (Kuva 4b). Myös tässä tapauksessa on nähtävissä, että
konsonanssiarvojen suhteet vaihtelevat saleittain.
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Kuva 4: Dynamiikkatasojen kymmenessä konserttisalissa tuottamien konsonanssiarvojen
vertailu kahdella eri menetelmällä.

4 DISKUSSIO

Saadut tulokset viittaavat siihen, että musiikin koettu sointuisuus eli konsonanssi riippuu
salin akustiikasta. Tämän lisäksi on mahdollista, että musiikin sisältöön olennaisena osana
kuuluva dynamiikka välittyy konsonsanssin ja dissonanssin vaihtelun kautta eri tavoilla
eri saleissa. Tämä tulos sopii yhteen aiemmissa tutkimusissa löydettyjen epälineaaristen
ominaisuuksien kanssa [2].

Saleille ominaisen magnitudivasteen muodon lisäksi myös suoraan äänenvoimakkuuteen
liittyvä akustinen vahvistus vaikuttaa estimoituun konsonanssiin. Tämä vaikutus selittää
osittain myös pianissimon korkeammat konsonanssiarvot. Jatkotutkimuksissa onkin
huomioitava millä tavalla salien ja kuuntelupisteiden voimakkuuserot olisi mahdollista
normalisoida systemaattisten erojen eliminoimiseksi.

Erot konsonanssin muutoksessa dynamiikkatasojen välillä on mahdollista tulkita eri
tavoilla. Yhtenä lähestymistapana pieni muutos dynamiikkatasojen välillä voisi tarkoittaa
että fortissimo ei juurikaan muutu pianissimoa dissonoivemmaksi. Toisaalta suuri muutos
pianissmon ja fortissimon välillä voi viitata siihen, että eri dynamiikkatasot erottuvat
toisistaan selvemmin, mikä itsessään merkitsisi musiikin laajempaa ilmaisuvoimaa. Näitä
tulkintoja ei voida suoraan vahvistaa nykyisten tulosten perusteella, ja jatkotutkimuksessa
on olellista ottaa mukaan myös subjektiivisia kuuntelukokeita konsonanssin ja musiikin
dynamiikan yhteyksien yksityiskohtaisempaa selvitystä varten.

5 YHTEENVETO

Konserttisaliakustiikan vaikutusta äänenlaatuun on tutkittu pääasiassa huoneakustisten
määreiden avulla. Tässä artikkelissa esiteltiin menetelmä, joka pohjautuu musiikin soin-
tuisuutta arvioivaan mittariin. Sinfoniaorkesterin soittaman soinnun välittymistä kuulijal-
le vertailtiin mitattujen kaksikorvaisten salivasteiden avulla, ja kuulijan vastaanottamaa
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musiikin magnitudispektriä arvioitiin kirjallisuudessa aiemmin esitetyllä menetelmällä.
Saatujen tulosten perusteella saman musiikkiherätteen tuottama konsonanssi vaihtelee
salien välillä. Myös musiikin dynamiikan muutoksen aiheuttama ero konsonanssissa
riippuu saliakustiikasta. Näiden tulosten perusteella on mahdollista, että huoneakustiikan
laatua voitaisiin vertailla musiikin konsonanssin avulla.
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Tiivistelmä

Konserttisalien akustiikkaa on tutkittu tieteellisesti yli 100 vuotta. Tuloksena
on todella laaja joukko adjektiiveja ja attribuutteja ihmisten kuulohavainnoista ja
havaittavista eroista salien välillä. Tässä artikkelissa kokoamme nuo kuvaukset
yhteen ja esitämme ne viininmaistelijoille tutun ympyrän muodossa.

1 JOHDANTO

Kuuntelijat kuvailevat konserttisalien akustisia ominaisuuksia erittäin monivivahteisin
termein. Tutkimusryhmämme on tehnyt neljä laajaa kuuntelukoetta aistinvaraisin mene-
telmin [1, 2, 3] ja näiden tuloksena olemme keränneet 384 kuvailevaa attribuuttia, joista
171 ovat uniikkeja. Kaikki attribuutit on esitetty kuvassa 1, jossa sanan fonttikoko kertoo
sen esiintymistiheyden.

Kuvailevien adjektiivien kerääminen ei ole sinällään uutta; saliakustiikan havaitsemista
kuvaavien termien ja käsitteiden systemaattinen kokoaminen alkoi viimeistään Sabinen
tutkimuksista [4] yli sata vuotta sitten.

Sabinen tutkimuksien mukaan äänen havaitseminen konserttisaleissa koostuu kolmesta
päähavaintotekijästä: 1. Äänekkyys; 2. Äänien vääristymät: interferenssit ja resonanssit;

Kuva 1: Havaitut erot konserttisalien välillä Aalto-yliopistossa tehdyissä neljässä laa-
jassa kuuntelukokeessa. Mitä suurempi fontti, sitä useammin sen on joku maininnut.
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ja 3. Sekaantuminen: kaiuntaisuus, kaiut ja ylimääräiset äänet. Sabinen jälkeen monet
tutkimusryhmät ovat tutkineet konserttisaliakustiikan havaittavia ominaisuuksia [5, 6, 7,
8, 9], mutta usein tutkimuksia ja niiden tuloksia on vaikea verrata suoraan keskenään,
sillä vuosien kuluessa käytetyt äänitystavat, kuuntelukoemenetelmät ja koeasetelmat
eroavat merkittävästi toisistaan.

Tässä artikkelissa kokoamme aiempien tutkimusten tulokset yhteen ja esitämme kon-
serttisalien akustiikan havaittavat ominaisuudet monitasoisena aistiympyränä, jollaista
on käytetty erityisesti viinien maistelun apuna [10], mutta myös monessa muussa yh-
teydessä, ml. äänen havaitseminen [11] ja äänentoistojärjestelmät [12]. Esittämämme
sanasto ei luonnollisesti ole täydellinen, mutta olemme poimineet siihen mielestämme
oleellisimmat saliakustiikan kuvailemiseen käytetyt termit. Nämä termit koskevat nime-
nomaan salien katsomoissa olevia kuuntelijoita ja yleisöä. On syytä muistaa, että lavalla
työskentelevät muusikot ja kapellimestarit käyttävät usein sellaisia termejä, jotka kuvaa-
vat lavojen akustisia omaisuuksia. Näin ollen lavakustiikkaa kuvaavia termejä, kuten
yhteissoiton helppous, tai salin tuki soitolle, ei ole sisällytetty tähän esitykseen.

2 YMPYRÄN ATTRIBUUTIT

Kuvassa 2 on esitetty konserttisaliakustiikan ympyrä, joka siis esittää meidän näkemyk-
semme tärkeimmistä sanoista, joilla ihmiset keskustelevat konserttisaliakustiikasta. Sanat
on järjestetty kahteen tasoon, sisempi ympyrä käsittää pääkategoriat, jotka ovat vakiin-
tuneet akustikkojen käyttäminä termeinä. Ulommalla ympyrällä on kunkin päätermin
erilaisia vivahteita, joita eri ihmiset käyttävät usein ilmaisemaan tarkemmin kuulohavain-
tojaan.

Äänekkyys eli havaittu äänen voimakkuus on äänen perusominaisuus, johon ihmiset
kiinnittävät huomiota kaikissa äänissä. Sabine ymmärsi jo aikoinaan, että konserttisalin
pitää “vahvistaa” ääntä riittävästi, muuten kuuntelijat jäävät helposti esityksestä ulko-
puoliseksi. Äänekkyyttä kuvaillaan myös termeillä volyymi, voimakkuus, ja täyteläisyys.
Musiikissa äänen voimakkuus vaihtelee jatkuvasti ja sen vuoksi myös dynamiikka on
poimittu mukaan. Itse asiassa konserttisali voi vaikuttaa havaittuun dynamiikkaan, joko
latistaen tai laajentaen orkesterin nyansseja [13].

Läheisyyden toi terminologiaan Beranek [5] ja hän kuvasi sitä “tunteena olla lähellä
soittajia, kuin kuuntelisi esitystä pienessä tilassa”. Läheisyys on myös osoittatunut yh-
deksi päätekijäksi, kun koehenkilöiltä kysyttiin heidän lempisalejaan [14]. Jos musiikki
on läsnä ja kuuntelija kokee musiikin intiimiksi ja koskettavaksi niin ei ole yllättävää,
että siitä pidetään. Havaittu tilan koko liittyy myös läheisyyteen, mutta vaikuttaa myös
tilantuntuun, aivan kuten leveys, äänen ympäröivyys ja reagoivuus. Reagoivuus tarkoit-
taa sitä miten sali herää ja vastaa orkesterin soittoon, varsinkin suurissa crescendoissa ja
fortissimoissa. Läheisyys ja tilantuntu voidaan assosioida myös läsnäolon tunteeseen
erikseen esiintyjille että konserttisalille, aivan kuten Kahle [9] on ehdottanut.

Kaiuntaisuus on ehdottomasti tutkituin konserttisalin akustinen ominaisuus. Verrattuna
muihin tiloihin konserttisalissa tulee olla runsaasti kaiuntaa, joka tukee musiikkia sitoen
nuotit ja faasit yhteen. Lisäksi kaiunta tekee musiikista muhkeampaa ja elävämpää.
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Kuva 2: Konserttisaliakustiikan aistiympyrä, joka kuvaa niitä eroja, joita kuulemme
akustiikassa konserttisalein välillä.

Ihmiset puhuvat usein myös kaiun määrästä, vaikka oikea termi olisi kaiunnan määrä.
Puhekieleen on eksynyt myös akustikkojen objektiivinen mitta, jälkikaiunta-aika.

Kaiuntaisuus on usein selkeyden vastakohta, varsinkin puheelle. Konserttisali on kuiten-
kin rakennettu ensisijaisesti musiikkia varten ja salissa voi hyvin olla riittävästi kaiuntaa,
mutta silti musiikki kuullaan vielä selkeänä. Selkeyttä kuvaavat termit liittyvät lähinnä
soittajiin ja soittimien ääniin, esim. artikulaatio, terävyys, paikannettavuus ja erotelta-
vuus. Avoimuus kuvaa kuinka ilmavalta musiikki kuulostaa, mitä voidaan kuvata myös
ilmaisuilla “musiikilla on tilaa hengittää” ja “äänikuva ei ole ahdas”. Jotta konserttisali
kuulostaa avoimelta niin salissa pitää olla sopivassa suhteessa selkeyttä, kaiuntaa ja tilan
tuntua. Selkeyden ja kaiuntaisuuden balanssi on myös tärkeä, jotta sali ei mene “tukkoon”
suuren orkesterin fortissimoissa.
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Sävy tai äänen väri on ehdottomasti vähiten tutkittu konserttisalien akustinen ominai-
suus. Tämä on yllättävää, koska tutkimustemme mukaan äänen sävy on yksi päätekijöistä,
jotka erottelevat saleja toisistaan [3]. Huomattavaa on myös, että esim. tilanäänentoistos-
sa 70% järjestelmien laadusta selittyy sillä kuinka hyvin monikanavajärjestelmä pystyy
toistamaan neutraalin äänen värin kun taas vain 30% laadusta tulee tilaäänestä [15]. Ää-
nen sävy tai väri on kuitenkin vaikeasti määriteltävä monitahoinen ominaisuus, minkä
vuoksi konserttisalien äänen väristä ja sävystä on vähän tutkimuksia. Salien akustiikan
tuomia sävyeroja kun on mahdoton vertailla tarkasti vain paikan päällä kuuntelemal-
la. Laboratoriotutkimuksissa käytettävät tilaäänentoistoteknologiat ovat vasta hiljattain
mahdollistaneet kuunteluolosuhteet, joissa myös akustiikan tuomia eroja äänen sävyssä
on mahdollista tutkia tarkemmin. Havaittu äänen sävy voi liittyä pieniin taajuuksiin,
eli mataliin ääniin ja musiikissa kuultavaan lämpöön. Toisaalta kirkkaus, briljanssi ja
heleys kuvaavat usein puupuhaltimien ja viulujen säihkyvyyttä tai vaskisoittimien jyl-
hää sointia. Beranek [5] kuvaa näitä vaikeasti tulkittavalla sanalla tekstuuri, kun taas
Kahle [9] käyttää teknisempää sanaa taajuusbalanssi. Sabinen termi interferenssi [4]
viittaa huonemoodeihin, eli korostumiin bassotaajuuksilla, sekä harmonisten yläsävelsar-
jojen suhteellisiin voimakkuuksiin. Myöhemmin esim. Beranek käytti sanaa briljanssi
kuvaamaan yläsävelsärjojen rikkautta.

Tasapaino voi liittyä lähes kaikkiin esitettyihin termeihin. Poimimme kuitenkin kolme
yleisintä ympyräämme, nimittäin taajuusbalanssin, spatiaalisen balanssin ja orkesterin
balanssin [16]. Spatiaalinen balanssi liittyy kaiunnan ympäröivyyteen ja tasapainoi-
suuteen oikea-vasen akselilla. Orkesterin balanssi kuvaa eri soitinryhmien keskenäistä
tasapainoa, jolloin ihannetilanteessa kaikki kuuluvat, mikään soitinryhmä ei peitä toista
sekä orkesterin ja musiikin eri kerrokset tulevat esille akustiikan tukemina. Orkesterin ba-
lanssiin liittyy myös sekoittuminen, joka kuvaa sitä kuinka sopivasti orkesterin soittimet
sekoittuvat keskenään, jotta kuuntelijat voivat kuulla harmonisia kokonaisuuksia [6].

Viimeinen pääkategoria on poikkeavat äänet, toisin sanoen musiikin kuuntelua häirit-
sevät konserttisalin äänelliset ominaisuudet. Näitä ovat äänikuvan siirtyminen, jolloin
ääni ei kuulosta tulevan soittajien suunnasta vaan joku soitin kuuluu ensisijaisesti esim.
tulevan salin katosta. Luonnollisesti kaiut eli voimakkaat yksittäiset heijastukset värittä-
vät ääntä ja liian korkea taustamelutaso on erittäin häiritsevää pianissimojen ja taukojen
aikana. Taustameluksi voidaan laskea myös yleisön tuottama melu, mm. yskähdykset,
käsiohjelmien rapinat sekä penkeistä tulevat narinat.

3 POHDINTOJA

Esittämämme ympyrä on vain yksi mahdollinen järjestys konserttisalien akustiikkaa
kuvaaville termeille ja aistihavainnoille. Tulkintamme taustalla on kuitenkin monta
kuuntelukoetta [1, 2, 3] ja vajaan kymmenen vuoden työ konserttisaliakustiikan parissa.
Näin ollen uskomme ympyrämme olevan kattava, mutta toki tiedostamme, että jotain
termejä saattaa puuttua ja joku muu voisi järjestellä termit toisin.

Äänentoistolle on olemassa vastaava ympyrä [12], joka on tehty keskustelemalla kokenei-
den kuuntelijoiden kesken paneelikeskusteluissa. Meidän attribuuttien keräysmenetelmä
eroaa tästä, koska me keräsimme attribuutteja kultakin koehenkilöltä erikseen. Siitä
huolimatta näissä ympyröissä on hyvin paljon samoja termejä, joskin konserttisaliakus-
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tiikan termeistä puuttuvat mm. sähköisten järjestelmien virheitä kuvaavat termit (esim.
vaihevirheet tai särö).

4 YHTEENVETO

Tässä artikkelissa esitetty ympyrä on tehty strukturoimaan aistihavaintoihin liittyviä
termejä konserttisalien akustiikasta. Toivomme, että se helpottaa keskusteluja salien akus-
tiikasta ja auttaa ihmisiä tunnistamaan sen laajan kirjon äänellisiä ominaisuuksia mitä
akustiikkaan liittyy. Termien avulla kuuntelijat voivat toivottavasti myös paremmin ym-
märtää, mistä heidän makumieltymyksensä johtuvat ja mitkä ovat ne asiat havaintojemme
taustalla, joista omat suosikkimme juontavat juurensa.

Kiitokset: Tätä tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemian projekti [296390].
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Tiivistelmä

Jos pistemäinen äänilähde liikkuu väliaineen suhteen, vastatuulen puolelle aiheu-
tuu suurempi äänenpaine kuin myötätuulen puolelle. Tämä on ristiriidassa yleisen
tietämyksen kanssa, jossa vastatuuleen huuto ei "kanna", ja myötätuuleen taas äänen
oletetaan "kantavan". Tässä työssä tutkittiin tuulen vaikutusta säteilyyn ihmisen
pään kokoisesta lähteestä elektroakustisin mittauksin kaiuttomassa huoneessa sekä
tietokonesimulaatioiden avulla. Tuloksissa näkyy, että vastatuuleen ääni heikkenee
hiukan, ja myötätuuleen vahvistuu hieman, riippuen taajuudesta sekä äänilähteen
tyypistä. Simulaatioiden perusteella voidaan olettaa, että virtausgradientit huutajan
ympäristössä sirottavat lievästi ääntä poispäin vastatuulesta, ja kohdistavat jonkin
verran ääntä myötätuulen suuntaan, mikä ainakin osin selittää jokamiehen koke-
muksen äänen "kantamisesta" myös lähteen välittömässä läheisyydessä.

1 JOHDANTO

Ihmisen huuto kuuluu huonommin vastatuuleen kuin myötätuuleen yleisen uskomuksen
mukaan. Jokamies selittää tämän intuitiivisesti ajattelemalla, että tuulen nopeus muuttaa
äänen nopeutta. Tämä ei ole selvästi relevantti selitys, jo sen takia, että tyypilliset tuulen
nopeudet ovat paljon alhaisempia kuin äänen nopeus. Akustinen kirjallisuus selittää
ilmiön tuulen nopeusgradienttien avulla. Maanpinta aiheuttaa kitkaa, ja tuulen nopeus
kasvaa noustaessa ylöspäin. Tuulennopeusgradientti vastaavasti taivuttaa ääntä ylöspäin
vastatuulen puolella, sekä alemmas myötätuulen puolella [1]. Tämä ilmiö vaatii kuitenkin
kymmeniä tai satoja metrejä lähteen ja vastaanottajan väliin ollakseen huomattava, eikä
siis selitä miksi ihmisestä tuntuu jo lyhyellä etäisyydellä, että ääni ei "kanna".

Ristiriitaisesti jokamiehen oletuksen kanssa akustinen teoria ennustaa, että pistemäinen
lähde säteilee suuremmalla amplitudilla vastavirtaan kuin myötävirtaan [2, 3]. Vastavirran
puolella äänipaine voimistuu kertoimella (1+v/c)2/(1−v/c)2 verrattaessa myötätuulen
puolella mitattuun arvoon, missä v on tuulen nopeus, ja c on äänen nopeus. Tämä ilmiö
on nimetty termillä "convective amplification" [4], ja se on verifioitu mittauksin putkissa
[5] sekä tuuliturbiinin lavoissa [6].
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Ihmisen puheentuottomekanismia [7] ei voida olettaa pistemäiseksi lähteeksi, vaan se
muistuttaa enemmän mäntää tai putkea kiinteän pallon pinnalla. Kun väliaine liikkuu,
aiheuttaa ihminen monimutkaisia turbulensseja sekä virtausgradientteja ympärilleen [8],
eikä analyyttistä teoriaa voida käyttää ratkaisemaan äänen säteilyä tilanteen monimut-
kaisuuden takia. Äänen säteilyä ihmisestä tuulessa ei ole tutkittu aiemmin, luultavasti
johtuen sen mittaamisen vaikeudesta.

2 METODIT

2.1 Mittaukset

Kuvassa 1 on esitetty mittauksessa käytetty järjestelmä. Äänilähteenä toimi pyöreä
kaiutin (halkaisija 30 cm), jonka koko on samaa luokkaa kuin ihmisen pään koko.
Mittaukset suoritettiin kahdella erilaisella äänilähteellä. Kaiuttimen sisään asennettu putki
mallintaa yksinkertaistettua vokaaliväylää, ja samalla soinnillisten äänteiden tuottoa (tract
source, väylälähde). Kaiutinkartio asennettuna pallon pinnalle mallintaa taas tilannetta,
jossa äänilähde on lähellä suuta, kuten esim. konsonanteissa /s/ ja /f/ (piston source,
mäntälähde).

Kun heiluri päästetään alas korkeimmasta kohdastaan, se kiihdyttää nopeasti kaiuttimen
ympyränmuotoiselle radalle. Maksiminopeus saadaan alimman pisteen ympärillä noin
85 ms ajaksi, jolloin se on 13.2 m/s ± 0.13 m/s väylälähteellä tai 12.7 m/s ± 0.08 m/s
mäntälähteellä. Kaiutin liikkuu 108 cm matkaa ja 19◦ ympyrärataa tuona aikana. Ym-
pyräradan keskipisteen ympärille rakennettiin 24 mikrofonin hila tasaisesti eri suuntiin
horisontaalitasossa.

Virtauskenttä tuotettiin äänilähteen ympärille heilurilla, joka tuottaa ideaalisen virtaus-
kentän lähteen ympärille, koska mitään muita turbulensseja ei esiinny kuin lähteen itsensä
tuottamat. Mittausmenetelmän heikko kohta on suhteellisen lyhyt mittausaika, sekä kaiut-
timen liikkuminen mikrofonien suhteen. Toisaalta, mittausympäristö on myös hiljainen,
ja lähdesignaali on deterministinen (multitone). Mikrofonit olivat myös liikkumattomia
väliaineen suhteen, joten mikrofonien itsensä aiheuttama tuulimelu ei ole ongelma tässä
mittauksessa. Mitatut signaalit esikäsiteltiin poistamalla liikkeen aiheuttama taajuussiir-
tymä, sekä kompensoimalla etäisyysvaimenema. Säteilyspektrin muutos estimoidaan
mittaamalla äänenpainetaso kolmasosaoktaavisuodatuksella, ja vertaamalla mitattuja
arvoja liikkumattomalla lähteellä mitattuun.

2.2 Laskennallinen mallinnus

Ilmavirtaus ääniväylässä ja sen ympäristössä mallinnettiin kaupallisella virtauslasken-
taohjelmalla Ansys CFX. Laskenta toteutettiin ajasta riippumattomana käyttäen shear-
stress-transport (SST) mallia turbulenssin mallinnukseen. SST virtausmallia käytettiin,
koska se yhdistää k-omega ja k-epsilon turbulenssimallien hyvät puolet. Virtauskenttä
simuloitiin suorakulmaisessa särmiössä [0, 1.5]× [−1.5, 1.5]× [0, 1.5] m3, joka sisäl-
tää sirottavan pallonmuotoisen kappaleen. Sirottajan keskipiste asetettiin origoon, joten
sirottajan geometriasta sisältyi malliin yksi neljännes. Lisäksi oletettiin, että ääniväylä
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Kuva 1: Vasen: Heiluri, jolla liikutettiin äänilähdettä kaiuttomassa huoneessa. Heilurilla
saatiin aikaan n. 12 m/s nopeus 100 ms ajaksi ensimmäisen heilahduksen alimmassa
kohdassa. Oikea: Mittauksissa käytetyt äänilähteet.

osoittaa positiivisen y-akselin suuntaan. Ulkoreunoille (y = ±1.5 m) asetettiin joko
inlet tai outlet reunaehto riippuen virtauksen tulosuunnasta. Tasot x = 0 m ja z = 0 m
mallinnettiin symmetria reunaehdolla, tasot x = z = 1.5 m free-slip reunana ja kaikki
muut pinnat no-slip reunana.

Tässä työssä linearisoidut Euler yhtälöt virtaavassa väliaineessa (akustinen kenttä) simu-
loitiin epäjatkuvaa Galerkinin (DG) menetelmää käyttäen [9, 10]. Epäjatkuva Galerkinin
menetelmä valittiin, koska se soveltuu erittäin hyvin aaltoilmiöiden mallinnukseen. Käy-
tetyn menetelmän etuihin kuuluu muun muassa sen kyky ratkaista laskentaongelmia
monimutkaisissa geometrioissa (hyödyntää samoja laskentaverkkoja, kun äärellisten
elementtien menetelmä) ja toisaalta se soveltuu erittäin hyvin rinnakkaislaskentaan (mah-
dollistaa tietokonekapasiteetin täyden hyödyntämisen).

Akustinen kenttä ratkaistiin pallogeometriassa ajasta riippuvana ongelmana. Laskenta-
geometrian ulkoreunalle asetettiin absorboiva reunaehto ja muille pinnoille Neumann
reunaehto. Lähdefunktioksi Neumann-pinnalle (ääniväylän päätyyn) asetettiin Gaussin
funktion ensimmäinen aikaderivaatta. Lisäksi edellä mainittua absorboivaa reunaehtoa
parannettiin lisäämällä 10 cm paksuinen vaimennuskerros, jolla ehkäistiin mahdolliset
absorboivan reunaehdon tuottamat takaisinheijastukset.

3 TULOKSET

3.1 Simuloitu tuulikenttä

Kuvassa 2 on esitetty väliaineen virtausnopeus simuloituna mittauksissa käytetylle pal-
lolle tuulennopeudella 12 m/s. Nähdään, että vastatuulessa suuaukon eteen muodostuu
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wind 
speed

wind 
speed

Kuva 2: Simuloitu väliaineen virtausnopeus a) vastatuuli b) oletettu äänisäteiden taipu-
minen vastatuulessa c) myötätuuli d) oletettu äänisäteiden kohdistuminen.

tyyni alue, joka saattaa taivuttaa ääntä sivuille päin syntyneiden nopeusgradienttien takia
kuten esitetty kuvassa b). Vastaavasti, kuvassa c) näkyy että vastatuulen puolella säteilijä
sijaitsee jättövirtauksessa, jonka ympärillä olevat nopeusgradientit saattavat taivuttaa
ääntä kohti myötätuulta kuten esitetty kuvassa d).

3.2 Mittaustulokset

Kuvan 3 vasemman sarakkeen kahdessa ylimmässä kuvassa on esitetty mittaustulokset
vastatuulessa, eli silloin kun äänilähteen säteilijä on vastatuulen puolella. Niistä nähdään,
että virtauksella ei ole juurikaan vaikutusta äänen säteilyyn eri suuntiin, tosin hyvin pieni
vaimenema voidaan nähdä eteenpäin, ja pieni voimistuma taaksepäin. Toisaalta, pistemäi-
nen äänilähde säteilee teorian mukaan ääntä noin 1.2 dB voimakkaammin vastatuuleen
kuin myötätuuleen tässä virtaustilanteessa, mikä ei selvästi pidä paikkaansa mittausten
mukaan, vaan tilanne on lähinnä päinvastainen.

Mittaustulos väylä- ja mäntäsäteilijöiden kanssa on melko samanlainen taajuuksilla alle
4 kHz, mutta suuria eroavaisuuksia löytyy sen yläpuolella. Luultavasti väliaineen virtaus
vaikuttaa säteilyyn eri tavalla paine- ja hiukkasnopeuskomponentteihin. Putken reso-
nanssit aiheuttavat voimakkaita hiukkasnopeuskomponentteja, kun taas mäntälähteellä ei
tällaisia nähdä.

Kuvan 3 oikeassa sarakkeessa on esitetty vastaavat tulokset myötätuulessa. Yhdenmu-
kaisesti vastatuulimittausten kanssa voidaan nähdä, että ääni on voimistunut hieman
myötätuulen puolella. Voidaankin olettaa, että myötätuuli aiheuttaa lievää äänen koh-
distumista, jonka oletettu mekanismi on esitetty kuvassa 2 d). Suuri vaikutus nähdään
myötätuulituloksissa säteilyssä vastatuuleen, missä suuria vaimenemia havaitaan. Voi-
daan olettaa, että tuuligradientit ja/tai turbulenssit lähteen sivuilla vähentävät äänen
diffraktoitumista lähteen ympäri.

3.3 Simulaatiotulokset

Kuvan 3 alarivissä esitetään ääniväylälähdettä (ylin rivi) vastaavat simulaatiotulokset.
Vaikka absoluuttiset tasonmuutokset ovat hieman erilaiset kuin mittauksissa, ovat tulok-
set kvalitatiivisesti samanlaiset. Simulaatio ennustaa oikein sen, että säteily vaimenee
vastatuulen suuntaan, ja voimistuu hieman myötätuulen suuntaan. Mittauksissa efekti oli
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Kuva 3: Äänilähteen säteilijä suunnattuna vastatuuleen (vasen) ja myötätuuleen (oikea),
väliaineen liikkeen aiheuttama muutos magnitudispektrissä eri säteilysuuntiin. Yläkuvat:
heilurimittaus väylälähteellä, keskikuvat: heilurimittaus mäntälähteellä, alakuvat simu-
lointi väylälähteellä. Mittauksissa esitetään kolmen mittauksen keskiarvo ja keskihajonta.

suurempi, kun säteilijä oli myötätuulen puolella, minkä malli myös näyttää, tosin hieman
miedompana efektinä.

Samalla mallilla simuloitiin myös pistelähteen säteily, jossa saatiin 12 m/s virtausno-
peudessa 0.6 dB voimistuma vastatuulen puolella, ja vastaava vaimentuma myötätuulen
puolella.

4 YHTEENVETO

Väliaineen virtaus normaaleilla tuulen nopeuksilla aiheuttaa monimutkaisen virtausken-
tän äänilähteiden ympärille, joiden dimensiot ovat samaa kokoluokkaa ihmisen kanssa.
Virtauskenttä vaikuttaa säteilyyn monimutkaisesti, riippuen sekä säteilijän sijainnista
että tyypistä. Yksinkertaistettuna voidaan kuitenkin todeta, että myötätuulen puolella
ääni voimistuu hieman oletettavasti nopeuskentän aiheuttaman fokusoitumisen johdosta.
Vastatuulen suuntaan säteily taas vaimenee enemmän tai vähemmän riippuen lähteen
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sijainnista. Jos lähde on vastatuulen puolella, ääni vaimenee hieman vastatuulessa verrat-
tuna pistemäisen lähteen säteilyyn, ja jos säteilijä on myötätuulen puolella, vaimenee
säteily vastatuulen puolella huomattavasti.
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Tiivistelmä

Pään siirtofunktio (engl. head-related transfer function, HRTF) määrittelee kuin-
ka pää, hartiat ja korvat suodattavat eri suunnista korvakäytävän suulle saapuvaa
ääntä. HRTF:n avulla voidaan kuulokekuunteluun palauttaa äänen realistinen suunta-
ja tilavaikutelma. Anatomisista eroista johtuen, on HRTF jokaisella ihmisella yksi-
löllinen. Yksilöllinen HRTF voidaan tuottaa laboratoriomittauksin tai simuloimalla.
Tässä työssä esitellään simulointiin perustuva menetelmä yksilöllisten HRTF:ien
tuottamiseen. Menetelmä perustuu pää ja korvien tarkkaan 3D malliin. Mallin avulla
simuloidaan HRTF, joka voidaan viedä eri sovelluksiin standardin (AES69-2015)
mukaisena tiedostona. Simuloinnin etuja ovat muun muassa HRTF:n hankinnan
helppous (vaatii vain henkilön 3D skannauksen), erinomainen suuntaresoluutio ja
hyvä virhelähteiden hallinta. Tällä hetkellä tietokantamme käsittää yli 40:n henki-
lön 3D mallin ja niiden avulla simuloidut HRTF:t. Alustavien kuuntelukokeiden
perusteella yksilölliset HRTF:t toimivat hyvin.

1 JOHDANTO

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilöllinen päänsiirtofunktio (engl. head-related
transfer function, HRTF) parantaa suuntaäänien tarkkuutta kuulokekuuntelussa [1]. Äs-
keittäin on julkaistu alustavaa näyttöä, että yksilöllinen HRTF vaikuttaa myös lähellä
olevien äänien laatuun [2]. Lähikenttä-äänien kuulokekuuntelu onkin suuren mielenkiin-
non kohteena johtuen mm. virtuaalilasien nopeasta kehityksessä. Yksilöllisen HRTF:n
vaikutuksen tutkiminen lähikentässä edellyttää uusia menetelmiä HRTF:ien tuottamiseen.

HRTF:n tarkka mittaaminen on haastavaa, erityisesti lähikentässä. Mittauksien rinnalle
onkin kehitetty simulointipohjaisia menetelmiä, joista suurimman suosion on saanut no-
peilla reunaelementtimalleilla laskettava HRTF. Simuloinnissa pään ympärillä ratkaistaan
taajuustason akustinen aaltoyhtälö.

Simulointimenetelmillä on ollut kaksi rajoitetta: 1) Yksillöllisen HRTF:n simulointia
varten tarvitaan tarkka geometria päästä ja korvista. Tämä onnistuu parhaiten 3d skan-
nauksen avulla, mutta tarvittavat skannauslaitteet ovat olleet joko hyvin kalliita tai liian
epätarkkoja. 2) Simuloinnin vaatima laskenta-aika on ollut liian pitkä. Viime vuosien
aikana molempiin rajoitteisiin on löydetty ratkaisuja, ja simulointipohjainen HRTF voi-
daan nyt toteuttaa yksilöllisesti. Tässä tutkimuksessa esitellään menetelmä ja tuloksia
yksilöllisen HRTF:n simuloinnista.
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Yksilöllisillä HRTF:iä on käytetetty kuuntelukokeissa. Lisäksi esitellään ensimmäisiä
tuloksia lähikenttä-HRTF:ien simulaatiosta.

2 METODI

Simulointimenetelmä perustuu nopeaan reunaelementtimenetelmään ja pilvilaskentaka-
pasiteetin hyödyntämiseen. Koko prosessi 3d skannauksesta HRTF:n hyödyntämiseen
sovelluksissa käsittää seuraavat vaiheet [3]:

1. Hartioiden, pään ja korvien geometria skannataan jollakin 3d skannausmenetel-
mällä. Skannauksen tuloksena saadaan "vesitiivis"3d malli, tyypillisesti PLY, OBJ
tai STL-geometriaformaatissa.

2. Geometriaan luodaan laskentaverkko, missä pintakolmioiden koko on optimoitu
laskennan tarpeisiin.

3. Lähdepisteet sijoitetaan (suljettujen) korvakäytävien suuaukkojen eteen. Resi-
prookkiperiaatteen mukaisesti yhdellä lähdepisteellä voidaan simuloida ääni mieli-
valtaiseen määrään tulosuuntia. Kaukokenttäpisteitä on tyypillisesti 838 kpl 2m
etäisyydellä. Lähikentässä käytetään tiheää pisteistöä 0.1 - 1.0m etäisyyksillä.

4. Simulointi lasketaan pilvessä. Taajuusalue kattaa 64-24000Hz 64Hz:n askelin.

5. Taajuustason simulaatiot muutetaan impulssivasteiksi (HRIR), jotka tallennetaan
SOFA-formaatissa [4].

6. SOFA-tiedostot viedään sovelluksiin. Yksilöllistä HRTF:ää tukevat jo jotkin pelien
audiomoottorit (OpenAL, X3dAudio) ja digitaalisten audiotyöasemien plug-in
laajennukset (Blue Ripple Sound, NoiseMakers).

Skannaukseen olemme käyttäneet strukturoidun valon 3d skanneria (David SLS-2, HP
Inc., Palo Alto, USA).

2.1 Kuuntelukokeet

Olemme skannanneet tietokantaamme yli 70:n henkilön 3d mallit. Kuuntelukoe on
tehty 21:lle koehenkilölle. Ääninäytteinä käytettiin Auro3D:n 11.1 materiaalia. Kokeis-
sa vertailtiin yksillöllisellä HRTF:llä suodatettua ääninäytteitä geneeriseen HRTF:ään
(Neumann KU-100). Kuuntelijoita pyydettiin vastaamaan kysymykseen How would you
compare the sound A to sound B? kuusiportaisella asteikolla (much worse - much better).

2.2 Lähikenttä HRTF

Lähikenttäsimulaatioissa luotiin tiheä pisteistö suuntia 0.1 - 1.0 m etäisuuksille (pää-
keskisessä koordinaatistona head-related system of coordinates [5]). Etäisyydet valittiin
5cm:n välein. Kullekin etäisyydelle generoitiin 10001 Fibonacci-pistettä [6], jolloin koko
pisteistö käsitti 190019 pistettä. Tästä pisteistöstä poistettiin pään sisälle jäävät pisteet.
Kuvan 2 geometrian tapauksessa jäljelle jäi 181 524 äänilähdettä. Poikkileikkaus ko.
pisteistöstä on esitetty Kuvassa 3.
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Kuva 1: Yksilöllisen HRTF:n simulointi perustuu tarkkaan pään ja korvien 3d malliin.
HRTF voidaan viedä sovelluksiin AES:n standardoimassa SOFA-tiedostoformaatissa.

Kuva 2: Lähikenttä HRTF:ien simuloinneissa käytetty pään 3d malli Korvan 3d mallin
tulee olla geometrisesti riittävän tarkka.
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Kuva 3: Lähikenttäsimulaatioissa Kuvan 2 geometrialle käytettiin 181 524 lähdepistettä.

3 TULOKSET

3.1 Kuuntelukokeen tulokset

Kuuntelukokeissa havaittiin, että yksilöllistä HRTF:ää pidettiin parempana ääninäytteissä,
joissa oli voimakas yksittäinen suuntaäänilähde. Kuvassa 4 vertaillaan yksilöllisen ja
geneerisen HRTF:n eroa kahden eri ääninäytteen tapauksessa. Näyte 1 sisälsi äänikuvan
kaupungin hälinästä. Ääninäytteessä ei ollut selvästi dominoivaa äänilähdettä, kuulijan
ympäröivät useat päällekkäin erisuunnista kuuluvat äänet. Kuuntelukokeessa yksilöllisen
ja genereerisen HRTF:n ero ei ollut merkittävä.

Alemmassa kuvassa on esitetty kuuntelukokeen tulos kun ääninäytteenä on helikopterin
ylilento. 21:stä kuuntelukokeeseen osallistuneesta 11 piti yksilöllistä HRTF:ää paljon
geneeristä parempana. (Asteikossa 0 tarkoittaa, että yksilöllinen HRTF kuullostaa paljon
paremmalta. Asteikon arvolla 6 geneerinen HRTF on paljon parempi.)
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3.2 Lähikenttäsimulaatiot

Lähikenttä-HRTF simulaatioista on esitetty tulokset horisontaalitasossa neljällä eri etäi-
syydellä (Kuva 5). Suoraan edestä tulevan äänen painetaso vasemmassa korvassa on
esitetty Kuvassa 6.

Molemmista kuvaajista nähdään pään varjostavan vaikutuksen voimistuminen lähellä
oleville äänilähteille.

4 YHTEENVETO

Tutkimuksessa esiteltiin simulointipohjainen menetelmä yksilöllisten HRTF:ien tuottami-
seen. Menetelmä perustuu pään ja korvien 3d skannaukseen. Näin saadun 3d mallin avulla
simuloidaan HRTF pilvilaskentakapasiteettia käyttäen. Kuuntelukokeissa simuloituja
yksilöllisiä HRTF:iä pidettiin geneeristä parempina, jos ääninäytteessä oli voimakkaita
suuntaääniä.

Lähikentän HRTF on tutkimusaiheena kiinnostava. Ongelmana on ollut lähikenttä
HRTF:ien vaikea mittaaminen. Simulointi tarjoaa uuden työkalun HRFT:ien tuotta-
miseen. Simuloinnin tuloksena saadaan tarkka pisteestä pisteeseen kuvaus lähdepisteestä
korvakäytävän suulle.
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Kuva 4: Kuuntelukokeissa yksilöllistä HRTF:ää pidettiin parempana, jos ääninäyte sisälsi
yhden voimakkaan suuntaäänikomponentin. Näyte 1 (ylempi kuva) sisälsi äänikuvan
kaupungista, näytteessä 5 (alempi kuva) kuunneltiin helikopterin ylilentoa. Asteikossa
0 tarkoittaa, että yksilöllinen HRTF kuullostaa paljon paremmalta. Asteikon arvolla 6
geneerinen HRTF on paljon parempi.
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Kuva 5: HRTF:n taso (dB) vasemmassa korvassa neljällä eri äänilähteen etäisyydellä.
Äänilähteet ovat horisonttitasossa. Lähietäisyyksillä korostuu pään varjostava vaikutus
ääneen.

Kuva 6: Etäisyyden vaikutus suoraan edestä tulevaan ääneen.
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Tiivistelmä 

Ääntä saadaan taltioitua verrattaen virheettömästi hyvällä mikrofonilla. 

Toisaalta kaiuttimet ovat kaukana ideaalisesta äänilähteestä. Koaksiaalisilla 

äänilähteillä päästään lähemmäksi tavoitetta, mutta niissä on kompromisseja 

intermodulaatiosärön, diffraktion ja resonanssien suhteen. Tässä paperissa 

käsitellään kolmitiekaiuttimen ja koaksiaalisen äänilähteen etuja, aiempia 

ratkaisuja sekä esitetään uusi ratkaisu koaksiaalisen kaiuttimen rakenteeksi. 

Uudesta ratkaisusta esitetään taajuusvaste, suuntaavuus ja 

moniäänessärömittauksia. Paperi perustuu Mäkivirta et al. julkaisuun [1]. 

1 JOHDANTO 

Tyypillisissä kaiuttimissa elementit on sijoitettu kaiuttimen etuseinään pystysuunnassa 

päällekkäin. Elementtien etäisyyseroista johtuen sivukenttään tulee akustinen 

kumoutuminen tyypillisillä jakotaajuuksilla. Kumoutumiset tapahtuvat pystysuunnassa 

eikä vaakasuunnassa, jossa kuuntelija usein liikkuu. Kumoutumiset vaikuttavat kuitenkin 

äänen heijastumien spektriin ja tehovasteeseen. Koaksiaalisessa kaiuttimessa osa tai 

kaikki elementit sijoitetaan samalla akselille. Etäisyydet elementteihin pysyvät 

suunnilleen samana sivukentissä. Tällöin kuuntelijalla on enemmän liikkumisen vapautta, 

heijastusten äänenväri on lähempänä suoraa ääntä ja kaiuttimen tehovasteesta saa  

lineaarisemman. 

Kolmitiekaiuttimen suunnittelussa on enemmän vapauksia kuin kaksitiekaiuttimen. 

Toistettava kaista per elementti on pienempi, jolloin niiden vasteen tasaisuutta ja 

hyötysuhdetta voi optimoida paremmin. Pienet taajuudet liikuttavat kapeampaa kaistaa 

toistavaa bassoelementtiä, jolloin intermodulaatiosäröt jäävät pienemmäksi. Myös 

elementtien yhteenlaskettu pinta-ala ja tehonkesto kasvavat, mikä mahdollistaa 

suuremman äänenpainekapasiteetin. Pienen kolmitiekaiuttimen suunnittelun ongelmat 

liittyvät etukannen pieneen kokoon ja suuntaavuuden hallintaan. Tyypillisesti etukanteen 

pitää sovittaa kaiutinelementit ja suuntaimet suuntaavuuden hallintaan. 

2 AIEMMAT RATKAISUT 

Tannoy Dual Concetric on PA-kaiuttimissa paljon käytetty koaksiaalinen rakenne. 

Diskanttielementin kalvo on sijoitettu basson magneettipiriin taakse (Kuva 1). Ääni 

säteilee basson magneettipiirin keskireiän läpi. Basson kalvo toimii torvena (Kuva 1 

oikea). Basson kalvon ja diskantin torven liitoksessa on rako, joka aiheuttaa diffraktiota. 

Raon paikka ja koko moduloituu bassokalvon liikkeen mukana.  
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Toinen tapa on sijoittaa kiinteä torvi bassokalvon eteen (Kuva 1 vasen). Diskantin torven 

terävä rauna aiheuttaa diffraktiota. Basson kalvon ja diskantin torven väliseen ilmatilaan 

muodostuu basson herättämiä resonansseja. 

 

Kuva 1. Bassokalvon eteen sijoitetun torven ratkaisu (vasen) ja basson magneettipiirin läpi 

säteilevän diskantin ratkaisu (oikea) 

Myöhemmin yleistyneet neodyymimagneetit mahdollistivat diskantin magneettipiirin 

sijoittamisen basson magneettipiirin navan päälle [2]. Näin diskantin kalotti on basson 

kalvon keskellä. Basson kalvon ja diskantin sovitteen sekä basson reunukset aiheuttavat 

epäjatkuvuuden diskantin säteilylle. 

 

Kuva 2. Diskantin sijoittaminen basson magneettipiriin päälle, basson kalvon keskelle. 

3 UUSI RATKAISU KOAKSIAALISELLE DISKANTTI-

KESKIÄÄNISELLE. 

Uudessa ratkaisussa diskantti on sijoitettu magneettipiriin eteen, kuten Kuva 2. Diskantin 

ja keskiäänisen välinen rako sekä keskiäänisen reunuksen muoto on ratkaistu uudella 

tavalla. Keskiäänisen kalvon ulko- ja sisäripustuksena toimii erityisen hyvin venyvä sekä 

kokoonpuristuva elastomeeri. Sovitukset kalvoon ja diskantin adapteriin ovat raottomia. 

Keskiäänisen kalvo pääsee liikkumaan vaahtomuovin venyvyyden sekä osittain 

kokoonpuristumisen ansiosta. Keskiäänisen ulompi ripustus sovittuu raottomasti 

alumiinista valettuun kaiuttimen etukanteen, jonka jatkuva pinnanmuoto toimii 

suuntaimena. Näin diskantti ja keskiääninen säteilevät samassa suuressa, raottomassa ja 

kammiottomassa suuntaimessa (Kuva 3).  
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Kuva 3. Koaksaalielementin halkileikkaus 

4 UUDEN RATKAISUN RAKENNE 

 

Kuva 4. Kolme pienikokoista kolmitiekaiutinta. 

Esitetyn kaltaisella koaksiaalilla on toteutettu kolme aktiivista 

tarkkailukaiutinjärjestelmää. Koon mukana skaalautuvat bassot, sekä keskiääni-diskantti 

koaksiaali (Kuva 4). Kotelon etuseinä muodostaa suuntaimen keskiäänisen ja diskantin 

säteilylle. Kaksi bassoa on piilotettu etuseinän taakse. Ne säteilevät raoista. Tavoitteena 

on tehdä basson aukoista näkymättömiä diskantin- ja keskiäänisen säteilylle. Näin 

vältetään ääntä värittävä diffraktio ja resonanssit.  

Basson aukkojen pitää olla riittävän suuret ja oikein muotoillut, jotta kasvava 

hiukkasnopeus ei aiheuttaisi ilman pyörteilyä ja kohinaa (Kuva 5). Basson aukkojen suuri 

etäisyys toisistaan lisää suuntaavuutta pystysuunnassa. Suuntaavuus on samaa luokkaa 

kuin isolla PA-kaiuttimen bassolla. Suurempi suuntaavuus pystysuunnassa näkyy hyvin 

suuntavuusmittauksissa (Kuva 9). 
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Kuva 5. Akustisesti koaksiaalisen kolmitiekaiuttimen rakenne 

Pienemmässä koossa (kaiutin A ja B) keskiääninen herättää basson kammion 

resonanssin. Resonanssi on suljetun putken, eli puolen aallonpituuden resonanssi. 

Taajuus on noin 800 Hz, jolloin se on keskiäänisen kaistalla. Resonanssi vaimennetaan 

vaimennusaineella täytetyillä lisäkammioilla (Kuva 6). Mittaukset osoittavat, että 

vaimennus toimii hyvin ja vasteeseen ei jää mainittavaa sointia (Kuva 7). 

 

Kuva 6. Bassokammioiden resonanssin vaimennus 

 

Kuva 7. Basson kammion vaimennuksen vaikutus. Vesiputouskäyrä. 

5 MITTAUKSIA 

Kaiuttimien suorien taajuusvasteiden vaihtelu mahtuu +-1.5 dB ikkunaan. Vaakatason 

sivukenttien taajuusvasteiden muutos on melko tasaista ja suuntaavuus kasvaa suuria 

taajuuksia kohden (Kuva 8). Suorassa vasteessa tai sivukentissä ei ole jyrkkiä muutoksia, 

jotka viittaisivat diffraktioon tai resonansseihin. 
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Kuva 8. Taajuusvasteet akselilta, sekä 15°, 30°, 45° ja 60° sivukentästä. 

Suuntaavuudet ovat tasaisia. Suuntaavuus kasvaa suuria taajuuksia kohti. Horisontaali tai 

vertikaalitasossa ei näy kumoutumisia, mikä on koaksiaalisen kaiuttimen erityispiirre 

(Kuva 9). 

 

Kuva 9. Suuntaavuudet 

Moniäänessäröllä kaiuttimen säröt herätetään noin kolmasosaoktaavin välein sijoitetuilla 

siniääneksillä, jolloin ääneksiä on yhteensä 31 kappaletta. Tavoitteena on käyttää 

spektriltään musiikin kaltaista herätettä, jolloin särötkin heräävät kuten musiikilla. 

Esimerkissä on verrattuna hyvin toteutettua kaksitiekaiutinta saman kokoiseen 

kolmitiekaiuttimeen. Kaksitiekaiutin säröttää huomattavasti enemmän kuin kolmitie. 200 

Hz – 20 kHz välillä säröä on 10 – 20 dB enemmän. Kaksitiekaiuttimessa basso toistaa 

laajemman kaistan, tyypillisesti 3 kHz asti. Basson liike moduloi voimakerrointa ja 

induktanssia, joka aiheuttaa intermodulaatiosäröä suurilla taajuuksilla. 

Kolmitiekaiuttimessa bassoelementti toistaa vain 500 Hz asti, jolloin suuremmat 

taajuudet säröytyvät vähemmän (Kuva 10). 
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Kuva 10. Moniäänessärö. Moniääneksen spektri noudattaa standardia: IEC 20268-1 simulated 

programme signal. 
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Tiivistelmä

Äänitasomittareiden ja -kalibraattoreiden määräaikaiskalibrointiin on viime vuo-
sina kiinnitetty yhä enemmän huomiota monilla tahoilla. Uudemmissa akustiikan
alan mittausstandardeissa samoin kuin lainsäädännössä, direktiiveissä ja viran-
omaismääräyksissä on viittauksia, joissa edellytetään, että äänitason mittalaitteiden
standardinmukainen toiminta ja tarkkuus tarkistetaan määrävälein. Yleisin suositus
kalibrointiväliksi on 2 vuotta äänitasomittareille ja 1 vuosi äänitasokalibraattorille.
Toistaiseksi nämä vaatimukset ovat sitovia lähinnä vain akkreditoiduille toimijoille.
Määräaikaiskalibroinneilla varmistetaan, että mittalaitteiden näyttämä ja mittaus-
tarkkuus täyttävät standardin vaatimukset laitteiden koko käyttöiän ajan. Tässä
artikkelissa esitellään äänitasomittarien ja äänitasokalibraattorien standardinmu-
kaisten määräaikaiskalibrointien sisältöä, sekä tarkastellaan kalibrointien teknistä
toteutusta esimerkkien valossa.

1 JOHDANTO

Erilaisten äänimittausten ja niihin käytettävien mittalaitteiden määrä on jo pitkään ol-
lut kasvussa, samoin kuin koko akustiikan ala Suomessa. Meluisten ja meluherkkien
toimintojen sijoittaminen yhä lähemmäs toisiaan on kasvattanut melun selvitysten ja
torjunnan tarvetta ympäristöluvitukseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä rakenta-
miseen liittyen. Myös rakennusten sisätilojen akustisiin olosuhteisiin liittyvät tarpeet ja
odotukset ovat kasvaneet ja monipuolistuneet. Monilta rakennusosilta edellytetään niiden
akustisten ominaisuuksien tyyppimittauksia. Melun ja rakennusakustiikan raja-arvoihin
liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä on niitäkin osaltaan kehitetty viime vuosina.

Määräysten ja vaatimusten toteutuminen osoitetaan tyypillisesti erilaisilla äänitason mit-
tauksilla tai niiden johdannaisilla. Mittauksiin liittyy aina joukko virhelähteitä, mutta
luotettavien mittaustulosten perusedellytyksenä on, että mittauslaitteisto on tarkkuu-
deltaan ja toiminnaltaan käyttötarkoitukseen soveltuva ja laitteiston kalibroinnit ovat
kohdallaan.

Sekä julkishallinnolla että varsin monen alan toimijoilla on käytössään äänitasomittareita,
joiden käyttötarkoitukset, käyttötiheys, ikä ja ominaisuudet ovat suuresti vaihtelevia.
Monia näistä laitteista käytetään erilaisten viranomaismääräysten tai ohjearvojen täytty-
misen osoittamiseen. Monesti mittarin mukana on hankittu myös äänitasokalibraattori,
jolla mittarin näyttämän voi helposti tarkistaa aina mittausten yhteydessä. Kalibraattorin
avulla mittarin herkkyys voidaan kuitenkin tyypillisesti tarkistaa vain yhdellä taajuudella
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ja äänenpainetasolla (1 kHz, 94 dB). Tyypillisen äänitasomittarin dynaaminen alue kattaa
kuitenkin toista sataa desibeliä, ja taajuusalue on vähintään kolme dekadia (20 Hz - 20
kHz). Tavallisella kalibraattorilla ei näin ollen saada tietoa mittarin taajuusvasteesta, ta-
solineaarisuudesta, dynaamikan ylä- ja alarajasta eikä taajuus- ja aikatason suodattimien
oikeasta toiminnasta. Tätä varten mittari tulee määräaikaiskalibroida.

Standardinmukaisesti tehtyjen määräaikaiskalibrointien avulla voidaan varmistaa, että
mittari tai kalibraattori täyttää edelleen sille annetut keskeiset toiminta- ja tarkkuusvaa-
timukset, ja että laitteen näyttämä tai taso on kohdallaan. Tällä varmistetaan, että laite
pysyy spesifikaatioidensa mukaisena koko käyttöikänsä ajan, eivätkä mittaustulokset
riipu mittauslaitteen iästä, kunnosta tai käyttömäärästä, vaan ovat jatkuvasti luotettavia ja
käyttökelpoisia. Määräaikaiskalibrointien tarve ja niiden tuomat hyödyt ovat näin ollen
hyvin verrattavissa ajoneuvojen määräaikaiskatsastukseen.

Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti äänitasomittarien ja kalibraattorien standardinmu-
kaisten määräaikaiskalibrointien sisältöä. Kalibrointien teknistä toteutusta tarkastellaan
esimerkkien valossa.

1.1 Äänitasomittarien ja kalibraattorien standardit

Äänitasomittarien tekniset vaatimukset ja tarkkuusluokat on esitetty standardin IEC
61672 osassa 1 [1]. Laitevalmistajat ilmoittavat mittareilleen niiden tarkkuusluokan
(esim. Class 1) ja standardinmukaisuuden (Certificate of conformance). Jotta laitteen
standardinmukaisuus ei jää pelkän valmistajan ilmoituksen varaan, valmistaja voi myös
teettää laitteelle standardin osan 2 [2] mukaisen tyyppihyväksynnän (type approval), jossa
kattavilla mittauksilla varmistetaan, että laite todella täyttää standardin ykkösosan jokai-
sen kohdan vaatimukset. IEC 61672 kolmannessa osassa [3] on esitetty äänitasomittarien
määräaikaiskalibroinnin sisältö ja vaatimukset. Näillä varmistetaan, että mittari täyttää
keskeiset toiminta- ja tarkkuusvaatimukset myös myöhemmin käyttöikänsä aikana.

Äänitasokalibraattorien tekniset vaatimukset ja tarkkuusluokat, tyyppihyväksynnän vaati-
mukset sekä määräaikaiskalibrointien sisältö ja vaatimukset on esitetty standardissa IEC
60942 [4]. Määräaikaiskalibroinnit eivät sisällä laitteen säätöä, viritystä tai korjaustoi-
menpiteitä, vaan niillä tarkistetaan laitteen vaatimustenmukaisuus. Mahdolliset korjaus-
ja viritystoimenpiteet on yleensä tehtävä valmistajan tai maahantuojan huollossa.

1.2 Suositukset

Määräaikaiskalibrointiin liittyvät suositukset ja vaatimukset ovat viime vuosina lisäänty-
neet akustisten mittausmenetelmien standardeissa ja viranomaismääräyksissä. Aikaisem-
min mittalaitteiden tekniset vaatimukset esitettiin usein vain laitteiden spesifikaatiostan-
dardiin ja tarkkuusluokkiin perustuen, mutta ilman mainintaa laitteiden määräaikaiskali-
broinneista. Uudemmissa standardeissa ja menetelmäohjeissa määräaikaiskalibroinnit on
mainittu, ja ne kehotetaan tekemään sopivin määrävälein: esimerkiksi työntekijän suo-
jelua koskeva direktiivissä [5] sekä rakennusakustiikan laboratoriomittausstandardissa
[6] kehotetaan määräaikaiskalibroimaan laitteet sopivin aikavälein. Autojen renkaiden
tyyppihyväksynnässä käytettyjen äänitasomittareiden tulisi olla kahden vuoden välein ja
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äänitasokalibraattoreiden yhden vuoden välein kalibroitu [7]. EU:n direktiivi 2014/45 au-
tojen katsastuksesta toteaa, että mikäli katsastaja kokee auton meluemission olevan suuri,
hän voi mitata melutasoa tarkkuusluokan 2 mittarilla, joka on kalibroitu vähintään 24
kuukauden sisällä [8]. Uusimmissa standardeissa äänitason mittalaitteiden määräaikais-
kalibrointien vaatimuksista ja aikamääreistä on kuitenkin tehty ehdottomia; esimerkkinä
tästä on ympäristömelumittausten perusstandardi ISO 1996-2:2017 [9], jossa määräai-
kaiskalibrointi edellytetään äänitasomittarien osalta tehtävän enintään kahden vuoden
välein ja äänitasokalibraattorien osalta yhden vuoden välein.

2 MENETELMÄT

2.1 Äänitasomittarien määräaikaiskalibrointi

Äänitasomittarin standardinmukainen määräaikaiskalibrointi koostuu useasta erillisestä
testistä ja kalibroinnista. Koska käytössä on monen ikäisiä äänitasomittareita, määräai-
kaiskalibrointivaatimukset valitaan mittarin valmistajan alun perin ilmoittaman laitestan-
dardiversion ja mittarin tarkkuusluokan mukaan. Määräaikaiskalibroinnilla ei sinänsä ole
mahdollista korvata laitteen alkuperäistä sertifiointia tai tyyppihyväksyntää: standardi
edellyttää että kalibrointi voidaan tehdä vain sellaisille laitteille, jotka valmistaja on alun
perin sertifioinut standardinmukaisiksi. Menettelyssä on yhteneväisyyksiä ajoneuvojen
tyyppikatsastuksen ja määräaikaiskatsastuksen kanssa.

Äänitasomittarin kalibrointiin liittyy myös joukko tarkistuksia sekä muodollinen viritys-
toimenpide. Ensin tarkastetaan, että mittari on päällisin puolin kunnossa, ja mikrofonin
suojaverkko ja kalvo ovat ehjiä. Virransyötön riittävyys tarkistetaan paristojännitteen
näyttämästä, ja äänitasomittarin näyttämä säädetään kohdalleen käyttäen äänitasoka-
libraattoria [3].

Mittarin sähköinen ja akustinen taustakohinataso tarkistetaan mittauksilla[3]. Sähköinen
taustakohinataso mitataan korvaamalla mikrofonikapseli sitä vastaavalla sähköisellä ka-
pasitanssilla. Akustinen kohina mitataan hiljaisessa tilassa, jonka taustamelu on riittävästi
alle mittarille ilmoitetun akustisen taustamelutason. Näillä mittauksilla varmistetaan, että
mittarin käyttökelpoisen dynamiikka-alueen alaraja on edelleen valmistajan ilmoittaman
spesifikaation mukainen.

Mikrofonin ja mittarin yhdessä tuottama taajuusvaste ja taajuuspainotukset mitataan
käyttäen akustisia herätesignaaleja. Standardi tarjoaa näihin testeihin käytettäväksi neljä
eri menetelmää [3]: akustinen monipistekalibraattori, herätteenä toimivan referenssimik-
rofonin ja erityisen coupler-sovittimen käyttö, elektrostaattinen aktuaattori sekä vertailu-
mittaus vapaakenttäolosuhteissa. Jokaisella menetelmällä on omat etunsa ja haasteensa:
Monipistekalibraattori on epätarkka suurilla taajuuksilla; elektrostaattinen aktuaattori
sekä coupler-menetelmä vaativat erikoislaitteistoa ja osaamista, ja vapaakenttämittauksen
haasteina ovat tilantarve sekä toteutuskustannukset. Omassa toteutuksessamme olem-
me päätyneet käyttämään elektrostaattista aktuaattoria, jolla akustista herätettä vastaava
sähköinen herätesignaali kytketään mikrofonin kalvolle kapasitiivisesti.

Valtaosa määräaikaiskalibroinnin tarkistuksista tehdään syöttämällä äänitasomittarin esi-
vahvistimeen sähköisiä herätesignaaleja. Sähköinen kalibrointi käsittää mm. mittarin
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Kuva 1: Toteutetun järjestelmän signaalitie eri kalibrointivaiheissa. a) Elektrostaattisella
aktuaattorilla mikrofonille tehtävät akustiset testit. b) Sähköistä signaalia käyttävät testit
äänitasomittarille. c) Äänenpainetason kalibrointi referenssipistonfonilla. d) Äänitasoka-
libraattorin kalibrointi vertailumenetelmällä.

taajuuspainotukset, aikapainotukset, tasolineaarisuuden, purskevasteen, C-painotetun
enimmäisäänitason, yliohjautumisen indikoinnin sekä pitkän ajan ja korkean äänenpaine-
tason stabiiliuden testaukset.

2.2 Äänitasokalibraattorien määräaikaiskalibrointi

Äänitasokalibraattorin määräaikaiskalibrointi käsittää kalibraattorin tuottaman äänipai-
netason, taajuuden sekä särön mittaukset. Äänipainetason kalibrointi voidaan tehdä
joko vertailumenetelmällä tai mikrofonimenetelmällä [3]. Vertailumenetelmässä käyte-
tään standardinmukaista ja hyvin tunnettua mikrofoni-esivahvistinjärjestelmää (WS2p
working standard microphone) ja tarkkuusjännitemittaria, joilla verrataan tutkittavan
äänitasokalibraattorin ja äänitasoltaan tunnetun referenssikalibraattorin mikrofoniin tuot-
tamaa jännitettä. Mikrofonimenetelmässä käytetään samoja laitteita sillä edellytyksellä,
että mikrofonin ja esivahvistimen herkkyys (mV/Pa) tunnetaan tarkasti, jolloin tutkitta-
van kalibraattorin äänipaine voidaan laskea suoraan laboratoriomikrofonin tuottamasta
jännitteestä.
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2.3 Toteutettu järjestelmä

Akukon Oy:n kalibrointilaboratoriossa käytämme äänitason ja taajuuden referenssinä
tarkkuusluokan pistonfonia GRAS 42AP. Laitteen tuottama referenssiäänitaso tunnetaan
jäljitettävästi 0.03 dB tarkkuudella, ja se on erittäin stabiili. Muut akustiset herätesig-
naalit tuotetaan käyttäen elektrostaattista aktuaattoria GRAS RA0014. Laboratoriossa
on käytössä kaksi referenssimikrofonia: käyttönormaalina toimiva GRAS 40AG (WS2p
working standard microphone) [10] sekä "kultaisena"referenssinä toimiva GRAS 40AU
(LS2p laboratory standard microphone) [11]. Sähköiset herätesignaalit tuotetaan tietoko-
neella ja käyttötarkoitukseen soveltuvalla 24-bittisellä äänikortilla. Sähköisten signaalien
jännitteet ja taajuudet mitataan jäljitettävästi kalibroidulla digitaalisella tarkkuusyleismit-
tarilla. Koko järjestelmää ohjataan tietokoneella ja Matlab-toteutuksella, jota käytetään
myös mittaustulosten rekisteröintiin, mittausepävarmuuden laskentaan sekä kalibrointi-
pöytäkirjojen laadintaan.

Kuva 1 esittää toteutettua järjestelmää. Elektrostaattisen aktuaattorin tapauksessa, joka
on esitetty kuvassa 1a), herätesignaali johdetaan äänikortilta vahvistimen kautta elekt-
rostaattiseen aktuaattoriin, josta se kytketään edelleen äänitasomittarin mikrofoniin,
esivahvistimeen ja tarkkuusyleismittarin sisäänmenoon. Sähköisen signaalin testeissä,
signaali kytketään äänikortista rinnan äänitasomittariin ja yleismittariin kuten kuvassa
1b) on esitetty. Äänenpainetaso mikrofonille kalibroidaan referenssi pistonfonilla kuvan
1c) osoittamalla tavalla ja äänitasokalibraattorin vertailumenetelmän kaavio on esitetty
kuvassa 1d).

2.4 Kalibroinnin epävarmuus

Kuten kaikkiin mittauksiin, myös kalibrointeihin liittyy mittausepävarmuuksia. Näiden
epävarmuuksien ymmärtäminen ja niiden kokoluokan tunteminen on olennainen osa
kalibroinnin uskottavuutta, ja yksi akkreditoidun toiminnan perusedellytyksistä.

Tarkastelemme esimerkkinä laboratorioreferenssinä käytettävän pistonfonin tuottaman
äänipainetason epävarmuutta. Vaikka laite on toiminnaltaan erittäin stabiili, sen tuottama
äänipainetaso riippuu laitteen rakenteellisten ominaisuuksien ohella myös vallitsevista
ympäristöolosuhteista: ilmanpaineesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Laitteen kali-
brointionteloon muodostuvaan äänitasoon vaikuttavat myös kalibroinnin kohteena olevan
mikrofonin etupuolelle muodostuva ilmatilavuus sekä ympäristön taustamelu. Lisäksi
sähköinen signaalitie ja jännitteen mittaus mikrofonin esivahvistimen jälkeen sisältä-
vät omat korjaus- ja epävarmuusterminsä. Laboratoriotarkkuuteen pyrittäessä kaikkien
näiden osatekijöiden vaikutukset tulee huomioida ja korjata kalibrointien yhteydessä.
Jokaiseen korjaustermiin liittyy myös omia epävarmuuksia, jotka on sisällytetty kokonai-
sepävarmuuden laskentaan.

Kalibrointityössä ja siihen liittyvien mittausepävarmuuksien tarkasteluissa käytännön
perusyksikkönä ovat desibelin sadasosat eli millibelit. Osa epävarmuustekijöistä on sel-
västi tätäkin pienempiä, ulottuen desibelin kymmenestuhannesosiin. Kokonaisuudessaan
laboratoriokalibroinneilla on mahdollista päästä desibelin sadasosien tarkkuuteen.

256



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 257 — #257

ÄÄNITASON MITTALAITTEIDEN KALIBROINTI Tervo et al.

Taulukko 1: Esimerkki vertailumenetelmällä tehdyn äänitasokalibraattorin kalibroin-
nin epävarmuusbudjetista ja kokonaisepävarmuuden laskemisesta. Mikrofonin tuotta-
ma vaihtojännite on keskiarvoitettu N = 100 sadasta mittauksesta. Parametrit ovat
ekvivalenttitilavuuskorjaus ∆V = 0 mm3, yleismittarin toiminta-alue R = 0.1 V, läm-
pötila T = 26 ◦C, staattinen ilmanpaine Pa = 105 kPa, ja suhteellinen ilmankosteus
RH = 70 %.

Referenssi kalibraattori AP42, epävarmuudet ja korjaustermit

Suure Korjaus-
termi

Arvo Keski-
hajonta

Jak. min [dB] max [dB]

Lp,n - 114.00 dB∗ - U -0.03∗ 0.03∗

∆V ∆LV 0 7/
√

3 mm3 U -0.0039 0.0039
Pa ∆LB 0.3116 dB .05/

√
3 kPa U -0.0041 0.0041

R∗∗
H ∆LH -0.0027 dB

√
3 %-u U -0.0004 0.0004

P ∗∗
a ∆LH - .05/

√
3 kPa U -0.0000 0.0000

T ∗∗ ∆LH - 1/
√

3 ◦C U -0.0005 0.0005
K∗∗ ∆LH - - U -0.0012 0.0012

Lp,r 114.3089 dB -0.0402 0.0401

U rms 0 132.2503 mV dU/
√

3 V U -0.0065 0.0065
σ̂(U rms) 0 0.005 mV σ̂/

√
N V N -0.0000 0.0000

Lp,U 0 114.1754 dB -0.0065 0.0065

G -0.1335 dB -0.0467 0.0466

Testattava kalibraattori (adaptiivinen)

U rms 0 128.6791 mV dU/
√

3 V U -0.0066 0.0066
σ̂(U rms) 0 0.005 mV σ̂/

√
N V N -0.0000 0.0000

Lp,U 0 113.9376 -0.0066 0.0066
Vertailutulos

Lp,U −G 114.0711 dB -0.0533 0.0532

U : tasajakauma, N : normaalijakauma, Jak.: jakauma, σ̂ merkitsee N :n mittauksen keskihajontaa, U rms
on N :n mittauksen keskiarvo, Lp,U on jännitettä U vastaava äänenpaine, ∗ Ulkopuolisen akkreditoidun
kalibroinnin tulos, ∗∗ Ilmankosteudesta johtuva korjaustermi, K: Käyttäjän silmämääräisen virheen vaikutus
kun C- termiä luetaan ohjekirjasta

Pistonfonin normaaliolosuhteissa tuottama nimellinen äänenpainetaso Lp,n on 114.00 dB.
Akkreditoitu riippumaton laboratorio on ilmoittanut nimellistason epävarmuudeksi
±0.03 dB. Todennäköisyysjakauman muotoa ei ole ilmoitettu, joten se täytyy olettaa
tasajakautuneeksi [12]. Sama pätee muillekin laitevalmistajien ilmoittamille arvoille.

Valmistaja antaa äänenpainetason korjaustermit staattisen ilmanpaineen, suhteellisen
ilmankosteuden sekä kalibrointiontelon sisätilavuuden suhteen. Tilavuuden korjaustermi
on [13]

∆LV (∆V ) = 20 log10

(
V

V + ∆V

)
, (1)
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jossa V = 15540 mm3 on kalibrointiontelon nimellistilavuus, ja ∆V on kalibroinnin
kohteena olevan mikrofonikapselin ekvivalenttitilavuuskorjaus.

Ilmanpaineesta johtuva korjaus on [13]:

∆LB(Pa) = 20 log10

(
Pa

Pr

)
, (2)

jossa Pa vallitseva ilmanpaine ja Pr = 101.3 kPa on referenssi-ilmanpaine.

Lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta johtuva korjaustermi on [13]:

∆LH(Pa, T, RH) =
Pr

Pa

C(T,RH) + 0.0064, (3)

missäC(T,RH) on lämpötilasta T ja suhteellisesta kosteudestaRH riippuva korjaustermi.
Pistonfonin valmistaja on ilmoittanut C-termille korjauskertoimet laitteen käyttöohjeessa
[13] .

Pistonfonin tuottama äänitaso lasketaan lisäämällä yllä olevat korjaustermit laitteen
nimelliseen äänipainetasoon:

Lp,r = Lp,n + ∆LV (∆V ) + ∆LB(Pa) + ∆LH(Pa, T, RH). (4)

Oletamme, että C-termin lukemisessa viitteen kuvaajasta [13] tapahtuu hieman virhettä,
ja että mikrofonin asettamiseen liittyvä tilavuuden vaihtelun maksimivirhe on dV =
7 mm3.

Ympäristöolosuhteet mitataan pistonfonin sisäänrakennetuilla ilmanpaine- ja lämpötila-
antureilla sekä laboratoriossa olevalla Vaisala WXT520 -sääasemalla. Valmistajan il-
moittama ilmanpaineen epävarmuus on dP = ±0.05 kPa, lämpötilan dT = ±1 C◦

ja suhteellisen kosteuden dR = 3%-yksikköä. Mikrofonin tuottaman vaihtojännit-
teen mittaukseen käytetyn tarkkuusyleismittarin epävarmuus on valmistajan mukaan
dU = (0.06/100× Urms + 0.02/100×R), missä R on toiminta-alue ja Urms on mitattu
jännite. Kaikki edellä mainitut epävarmuudet oletetaan tasajakautuneiksi. Tällöin niiden
keskihajonta on d/

√
3, missä d on nollakeskiarvoisen määrittelyjoukon yläraja. Näistä

epävarmuustekijöistä voidaan laskea kokonaisepävarmuus mitatulle äänenpaineelle ker-
tomalle keskihajonta kattavuustermillä k = 2, josta saadaan noin 95 % luottamusväli
[12].

Taulukossa 1 on esitetty kuvan 1d) mukaisessa äänitasokalibraattorin kalibroinnissa
käytettävät epävarmuustekijät ja korjaustermit. Mittaus tehdään käyttäen viitteessä [10]
määriteltyä WS2p working reference microphone -mikrofonikapselia GRAS 40AG ja
esivahvistinta GRAS 26AK. Mikrofonikapselin akkreditoidusti kalibroitu nimellinen
herkkyys on 12.93 mV/Pa. Valmistaja ei kuitenkaan ole täsmällisesti ilmoittanut esi-
vahvistimen sähköistä vaimennusta G kyseisen mikrofonikapselin kanssa, vaan se on
mitattava erikseen.

Taulukossa 1 esitetyn kalibrointiesimerkin tulos on, että testattavan äänitasokalibraattorin
referenssipainemikrofoniin tuottama äänenpainetaso on 114.0711± 0.0533 dB. Käytän-
nössä kalibrointitulokset esitetään kahden desimaalin tarkkuudella: 114.07± 0.06 dB.
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Tuloksia verrataan edelleen äänitasokalibraattoristandardissa IEC 60942 [4] esitettyihin
tarkkuusluokan 1 vaatimuksiin. Tällä perusteella nähdään, että mitattu kalibraattori täyt-
tää edelleen standardin vaatimukset. Muille kalibroinneille lasketaan vastaavalla tavalla
epävarmuudet, jotka raportoidaan kalibrointipöytäkirjoissa.

3 YHTEENVETO

Tässä artikkelissa esiteltiin äänitasomittareiden ja äänitasokalibraattoreiden standardin
mukaista kalibrointia. Lisäksi esiteltiin toteutus kalibrointijärjestelmästä ja esimerkki
kalibrointiin liittyvien epävarmuuksien laskennasta.
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Tiivistelmä 

 Avotoimistoissa käytetään enenevässä määrin ääntä vaimentavia työ-

pistekokonaisuuksia. Esimerkkejä tällaisista ovat työpisteiden väliset sermit, 

osittain suljetut työpistekalusteet, neuvottelukopit ja puhelinkopit. Tuotevali-

koima laajenee jatkuvasti, mutta tuotteiden äänenvaimennuskyvyn määrittä-

miseen ei ole standardimenetelmää. Tutkimuksen tavoite oli kehittää yksin-

kertainen laboratoriomittausmenetelmä, jolla voidaan määrittää helppotajui-

nen yksilukuarvo kuvaamaan työpistekokonaisuuden tehokkuutta puheäänien 

vaimentamisessa. Mittaukset tehdään kaiuntahuoneessa ISO 3741 standardia 

mukaillen ilman työpistekokonaisuutta ja sen kanssa. Äänilähteenä käytetään 

käyttäjän paikalle sijoitettavaa kaiutinta. Ilman työpistekokonaisuutta ja sen 

kanssa mitattujen äänitehotasojen ero oktaavikaistoilla 125 – 8000 Hz ilmai-

see työpistekokonaisuuden äänenvaimennuksen. Yksilukuarvo äänen-

vaimennuskyvylle, puheäänenvaimennusluku, määritetään käyttäen standar-

din ISO 3382-3 mukaista puheen spektriä ja A-taajuuspainotusta. Menetel-

mällä testattiin laboratoriossa viisi erilaista työpistekokonaisuutta ja puhelin-

koppi. Menetelmällä mitatut arvot olivat loogisia ja johdonmukaisia. Epä-

varmuudeksi arvioitiin 1 dB. Tulokset on julkaistu kansainvälisessä ver-

taisarvioidussa lehdessä. 

 

1 JOHDANTO 

Avotoimistoissa yksityisyyden puute ja häiritsevä toimistomelu ovat pahimpia työssä 

suoriutumista heikentäviä tekijöitä [1–4]. Nykyään käytetään enenevässä määrin erilaisia 

avoimia ja suljettuja työpistekokonaisuuksia, joilla pyritään vaimentamaan häiritsevien 

puheäänien kuulumista niiden sisään tai päinvastoin. Tällaisia ovat esimerkiksi puolia-

voimet työpistekokonaisuudet ja sohvaryhmät sekä suljetut työpisteet ja puhelinkopit. 

Tuotevalikoima laajenee jatkuvasti, mutta tuotteiden äänenvaimennuskyvyn mää-

rittämiseen ei ole yhtenäistä standardimenetelmää. 

Puhelinkoppien kohdalla äänenvaimennusta on pyritty usein määrittämään ISO 16283-1 

mukaan [5]. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu puhelinkopeille, koska tulos riippuu huo-

neesta, johon tuote on asennettu mittauksen ajaksi. Seinäkkeille on olemassa testimene-

telmä ISO 10053 [6]. Sillä saadut äänenvaimennustulokset ovat kuitenkin ylioptimistisia, 

koska mittaus suoritetaan kaiuttomassa huoneessa.  
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Tutkimuksen tavoite oli kehittää yksinkertainen laboratoriomittausmenetelmä, jolla voi-

daan määrittää helppotajuinen yksilukuarvo kuvaamaan kalustekokonaisuuksien tehok-

kuutta puheäänien vaimentamisessa. Tutkimuksen tulokset on julkaistu kansainvälisessä 

vertaisarvioidussa lehdessä [7]. 

2 MENETELMÄ 

Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jossa määritetään kaiuntahuoneessa ISO 3741 

standardia [8] mukaillen työpistekokonaisuuden äänenvaimennus äänitehotasojen avulla. 

Ilman työpistekokonaisuutta ja sen kanssa mitataan tunnetun äänilähteen äänitehotaso 

siten, että ainoa olennainen ero mittaustilanteiden välillä on työpisteeseen puhujan paikal-

le sijoitetun äänilähteen osittain tai kokonaan ympäröivä työpistekokonaisuus (Kuva 1). 

Tässä tutkimuksessa äänilähteenä käytettiin puhujan suuntakuviota hyvin mallintavaa 

aktiivikaiutinta (Genelec 8020), jolla toistettiin vaaleanpunaista kohinaa signaaligeneraat-

torista (Neutrik MR1). 

 

Kuva 1. Työpistekokonaisuuden äänenvaimennusmittauksen vaiheet: vasemmalla mit-

taus puhelinkopin #6 kanssa ja oikealla mittaus ilman puhelinkoppia. Mikrofoni ei näy 

kuvassa.  

Kaiuntahuoneessa mitattujen äänitehotasojen erotus D oktaavikaistoilla 125 – 8000 Hz 

ilmaisee työpistekokonaisuuden äänenvaimennuksen: 

 D = LW,P,1 – LW,P,2 ,          (1) 

missä LW,P,1 on kohinan aiheuttama äänitehotaso ilman työpistekokonaisuutta ja LW,P,2 on 

kohinan aiheuttama äänitehotaso työpistekokonaisuuden kanssa. 

Puhe on toimistossa ensisijainen häiritsevän äänen lähde, joten äänenvaimennus on pe-

rusteltua liittää standardipuheeseen. Tätä kautta voidaan mittaustuloksesta määrittää hel-
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posti ymmärrettävä yksilukuarvo, puheäänenvaimennusluku, joka kuvaa, miten hyvin 

työpistekokonaisuus vaimentaa puheääntä A-painotettuna. 

Työpistekokonaisuuden äänenvaimennus puheelle määritetään käyttäen standardin ISO 

3382-3 mukaista normaalin puheen äänitehospektriä [9] LW,S,1. Tällöin puhujan ääniteho-

taso työpistekokonaisuuden sisältä ympäröivään tilaan on oktaavikaistoilla 125 – 8000 

Hz  

 LW,S,2 = LW,S,1 – D.          (2) 

Puheäänenvaimennusluku DS lasketaan yhtälöllä  

 DS = LW,S,A,1 – LW,S,A,2,          (3) 

missä LW,S,A,1 ja LW,S,A,2 ovat puheen A-taajuuspainotetut äänitehotasot ilman työpisteko-

konaisuutta ja sen kanssa. Esimerkki mittauksen ja laskennan vaiheista esitetään Taulu-

kossa 1. 

Taulukko 1. Työpistekokonaisuuden äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Esimerkkinä 

on työpistekokonaisuus #2.  

Taajuus vaaleanpunainen kohina ISO 3382-3 puhespektri A-painotetut arvot

f LW,P,1 LW,P,2 D LW,S,1 LW,S,2 A-painotus LW,S,1 LW,S,2

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

125 88.4 85.4 3.0 60.9 57.9 -16.1 44.8 41.8

250 88.9 84.9 4.0 65.3 61.3 -8.6 56.7 52.7

500 88.2 84.2 4.0 69.0 65.0 -3.2 65.8 61.8

1000 88.8 84.7 4.1 63.0 58.9 0.0 63.0 58.9

2000 89.9 85.9 4.0 55.8 51.8 1.2 57.0 53.0

4000 88.0 84.0 4.0 49.8 45.8 1.0 50.8 46.8

LW,S,A,1 68.4

LW,S,A,2 64.4

DS 4.0  

3 MATERIAALIT 

Menetelmällä testattiin kaiuntahuoneessa kuusi erilaista työpistekokonaisuutta (Kuva 2): 

Kaksi geometrialtaan erilaista työpistekokonaisuutta, puoliavoin tuoli, sohvaryhmä, puo-

liksi suljettu työpiste ja puhelinkoppi.  
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#1                                       #2                                 #3                                    #4                                       #5                                     #6 
 

                                            
 

#1                                       #2                                 #3                                    #4                                       #5                                     #6 
 

Kuva 2. Tutkimuksessa testatut työpistekokonaisuudet #1 – #6.  

4 TULOKSET 

Tulokset esitetään kuvassa 3. Mitatut arvot olivat loogisia ja johdonmukaisia. Puhe-

äänenvaimennusluvun mittausepävarmuudeksi saatiin 1 dB.  

5 POHDINTA 

Tutkimuksessa kehitetty menetelmä antaa helposti ymmärrettäviä, johdonmukaisia ja riit-

tävän tarkkoja tuloksia erilaisten työpistekokonaisuuksien vertailemiseen. Menetelmää on 

sovellettu jo useissa asiakasprojekteissa, joista saatu palaute on ollut positiivista. On 

huomattava, että äänenvaimennuslevyille ja seinäkkeille on olemassa jo omat testistan-

dardit. Tämä menetelmä ei ole päällekkäinen niiden kanssa.  

Mittauksen epävarmuudesta, kenttämittausmenetelmästä, menetelmän soveltamisesta eri-

laisiin työpistekalusteratkaisuihin ja tulosten hyödyntämisestä tilojen akustisessa suunnit-

telussa tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta ja käytännön ohjeistusta.  
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Tähän mennessä korkein laboratoriossamme mitattu DS-arvo on ollut 30 dB (mobiili pu-

helinkoppi). Yli 35 dB arvoja lienee vaikea saavuttaa helposti pystytettävillä ja liikutelta-

villa ratkaisuilla. Tämä voi myös olla tarpeetonta. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus laatia 

ehdotus suositusarvoista puheenvaimennusluvulle erilaisilla työpistekokonaisuuksilla, 

joilla voidaan ohjata konsultteja ja käyttäjiä valitsemaan ääntä hyvin vaimentavia tuottei-

ta.  

 KIITOKSET 

Tutkimus tehtiin Työterveyslaitoksen akustiikkalaboratoriossa Turussa. Laboratorio on 

nykyisin Turku AMK:n käytössä.  

Työpiste #1 #2 #3 #4 #5 #6

D S [dB] 1.8 4.0 3.9 1.9 2.8 19.8

0

3

6

9

12

15

18

21

125 250 500 1000 2000 4000

D
[d

B
]

Taajuus [Hz]

#1

#2

#3

#4

#5

#6

 

 

Kuva 3. Mittaustulokset 6 työpistekokonaisuudelle. 

 

 

 

264



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 265 — #265

 

 

TYÖPISTEKALUSTEIDEN ÄÄNENVAIMENNUS  J. Hakala et al. 

 

 VIITTEET 

[1] Haapakangas A, Helenius R, Keskinen E, Hongisto V, Perceived acoustic environ-

ment, work performance and well-being – survey results from Finnish offices, Proc. of 

the 9th International Congress on Noise as a Public Health Problem, Mashantucket, Con-

necticut, USA, 2008, 434–441. 

[2] Kaarlela-Tuomaala A, Helenius R, Keskinen E, Hongisto V, Effects of acoustic envi-

ronment on work in private office rooms and open-plan offices – longitudinal study dur-

ing relocation, Ergonomics 52(11), 2009, 1423–1444. 

[3] Hongisto V, Haapakangas A, Varjo J, Helenius R, Koskela H, Refurbishment of an 

open-plan office – environmental and job satisfaction, Journal of Environmental Psy-

chology 45, 2016, 176–191. 

[4] Hongisto V, Haapakangas A, Helenius R, Keränen J, Oliva D, Acoustic satisfaction in 

an open-plan office before and after the renovation, Proc. of Euronoise 2012, Prague, 

Czech Republic, 2012, 654–659. 

[5] ISO 16283-1 Acoustics – Field measurement of sound insulation in buildings and of 

building elements – Part 1: Airborne sound insulation. International Organization for 

Standardization, 2014, Geneva, Switzerland. 

[6] ISO 10053 Acoustics – Measurement of office screen sound attenuation under specif-

ic laboratory conditions. International Organization for Standardization, 1991, Geneva, 

Switzerland. 

[7] Hongisto V, Keränen J, Virjonen P, Hakala J, New method for determining sound 

reduction of furniture ensembles in laboratory, Acta Acustica united with Acustica 

102(1) 2016, 67–79. 

[8] ISO 3741 Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels 

of noise sources using sound pressure – Precision methods for reverberation test rooms. 

International Organization for Standardization, 2010, Geneva, Switzerland.  

[9] ISO 3382-3 Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 3: Open 

plan offices. International Organization for Standardization, 2012, Geneva, Switzerland.  

265



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 266 — #266

ÄÄNEN SIVUTIESIIRTYMÄN MITTAAMINEN PUURAKENTEISTEN
TILAELEMENTTIEN VÄLILLÄ

Mikko Roininen1, Jukka Ahonen 1, Henri Penttinen 1, Lauri Vikström1

1 Akukon Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki
etunimi.sukunimi@akukon.fi

Tiivistelmä

 Äänen sivutiesiirtymää voidaan havainnoida aistinvaraisesti, mutta
varsinkin pienten taajuuksien paikallistaminen kuulon perusteella on

haastavaa. Äänen sivutiesiirtymän mittaamiseksi on standardoitu menetelmä,
jota on käytetty tässä tutkimuksessa. Mittaukset tehtiin puukerrostalossa
kolmessa päällekkäisessä tilaelementissä standardin ISO-10848 mukaan.

Nykyinen standardi on tarkoitettu laboratoriomittauksiin ja siihen on tulossa
kenttämittaukset sisältävä päivitys. Rakenteiden värähtelyjä mitattiin
kiihtyvyysantureilla ja herätteenä käytettiin iskuvasaran iskusarjoja.

Mitatuista kiihtyvyyksistä laskettiin liitoseristävyydet. Laskettuja
liitoseristävyyksiä verrataan mitattuihin ilmaääneneristävyyksiin ja muissa

tutkimuksissa saatuihin liitoseristävyyden ja värähtelytasoerotuksen arvoihin.

1  JOHDANTO

Tilaelementtirakenteisten asuntojen välinen rakennetyyppi on luonnostaan
kaksinkertainen rakenne, sillä vierekkäisten tilaelementtien uloimmat rakenteet ovat
vastakkain. Rakenteiden välisessä ilmatilassa tarvitaan kerros huokoista materiaalia, joka
on yleensä mineraalivillaa, ääneneristävyyden parantamiseksi. Ääneneristävyyteen
vaikuttaa tiloja suoraan erottavan rakenteen ääneneristävyyden lisäksi äänen
sivutiesiirtymä. Äänen sivutiesiirtymä rakenteiden kautta on äänen kytkeytymistä ilmasta
rakenteisiin ja etenemistä kiinteän aineen värähtelynä rakenteessa. Värähtelevä rakenne
säteilee ääntä takaisin ilmaan. Välittyvän äänen voimakkuus riippuu muun muassa
rakenteiden häviöistä.

Värähtelytasoerotuksia pintojen välillä on mitattu puurakenteilla, mutta
tilaelementtirakenteilla hyvin vähän. Mittaustulokset riippuvat paljon rakenteista ja
harvassa tutkimuksessa on tehty kattavaa vertailua erilaisten liitosten välillä. Niissä
tutkimuksissa, missä vertailua on tehty, on saatu paljon vaihtelua erilaisten rakenteiden
kesken. Mittauksia on tehty paljon enemmän laboratorio-olosuhteissa kuin rakennuksissa.
Mittauksia  ovat  tehneet  muiden  muassa  Dolezal  et  al.,  Schoenwald  et  al.  ja  Ågren  &
Ljunggren. [1-3] Kuvassa 4 a) on esitetty kirjallisuudesta löydettyjä mitattuja
liitoseristävyyden Kij ja värähtelytasoerotuksen Dv,ij arvoja.

Tilaelementtien välisillä tukipinnoilla käytetään joustavaa tärinäeristysmateriaalia, joilla
pyritään vähentämään äänen sivutiesiirtymää tilaelementtien välillä.
Tärinäeristysmateriaali on yleensä elastomeeria ja se asennetaan joko jatkuvina kaistoina
tai paloina tilaelementtien tukipintojen alle. Yksittäisetkin kytkeytymiset heikentävät
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tilojen välistä ääneneristävyyttä ja mahdollisia kytkeytymiskohtia on juuri liitoksissa.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on testata äänen sivutiesiirtymän mittausmenetelmää ja
vertailla mitattua liitoseristävyyttä Kij ja mitattuun ilmaääneneristävyyteen R’.

2 KOHDERAKENNUS

Kohde on tilaelementtirakenteinen puukerrostalo, josta on valittu kolme päällekkäistä
tilaelementtiä A, B ja C tarkastelua varten. Tilaelementtien rakenteena ovat CLT-levyt.
Tilaelementin toinen pitkä sivu on osittain avoin ja siksi sillä osalla on liimapuupalkki ja
-pilari kantavana rakenteena. Tilaelementit on liitetty toisiinsa teräksisillä liitososilla,
joita on sijoitettu kantaville linjoille ja nurkkiin. Tärinäeristys tilaelementtien välillä on
toteutettu käyttäen elastista polyuretaanimateriaalia, jota on asennettu kantavien linjojen
alle jatkuvina kaistoina ja pilarien alle pilarin poikkileikkauksen kokoisina paloina.
Kuvassa 1 a) on esitetty periaateleikkaus kantavan linjan kohdalta.

Kohteessa tehtiin ilmaääneneristävyyden mittaukset tilaelementtien välillä standardin
ISO 140-4 mukaan [4]. Mittausten tulokset on esitetty kuvassa 1 b). Mittausten
perusteella elementtien A ja B välillä on suurempi ilmaääneneristävyys, kuin elementtien
B ja C välillä. Ilmaääneneristysluku R’w elementtien A ja B välillä oli 53 dB ja
elementtien B ja C välillä 57 dB.

a) b)

Kuva 1. a) Pystyleikkaus kantavan linjan kohdalta ja b) Mitattu ilmaääneneristävyys
tilaelementtien välillä.

3 MITTAUKSET STANDARDIN ISO 10848 MUKAAN

Standardissa ISO-10848-1 kuvataan mittausmenetelmä äänen sivutiesiirtymän
mittaamiseksi laboratoriossa tai valmiissa rakennuksessa . Menetelmän lähtökohtana on
oletus diffuusista värähtelykentästä rakenteessa ja värähtelyn välittyminen vain
mittauksen kohteena olevien pintojen välillä. Kentällä mitattaessa värähtely välittyy
myös muihin rakenteisiin ja siksi on odotettavissa suurempia vaimenemisen arvoja.
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Mittausten tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi samankaltaisten liitosten vertailuun tai
standardin EN-12354 mukaisen laskennan lähtötietoina. [5, 6]

Mittauksissa voidaan käyttää herätteenä esimerkiksi ilmaäänilähdettä, askeläänikojetta,
impulssiherätteitä tai sähködynaamista tärytintä. Vastaanottimina voidaan käyttää
mikrofoneja tai kiihtyvyysantureita. Keskiäänitasoja mitattaessa osa pinnoista tarvitsee
suojata, jotta mitataan vain yhden sivutiesiirtymäreitin osuutta kerrallaan.

Liitoseristävyys lasketaan kaavalla

 (1)

jossa  on suuntakeskiarvoistettu värähtelykiihtyvyyden tasoerotus, lij on elementtien i
ja j välisen liitoksen pituus sekä αi ja αj elementtien ekvivalentit absorptiopituudet. Kun
tunnetaan elementin rakenteellinen jälkikaiunta-aika Ts,j, ekvivalentti absorptiopituus αj
voidaan laskea kaavalla

 (2)

jossa Sj on elementin pinta-ala, Ts,j on elementin rakenteellinen jälkikaiunta-aika
taajuudella f, c0 on äänen nopeus ilmassa ja fref on referenssitaajuus 1000 Hz.

Standardissa ISO 10848 annetaan reunaehtoja mitattujen liitoseristävyyksien arviointiin.
Moodiluku N terssikaistalla tulee olla mahdollisimman suuri ja lukuarvoa 5 voidaan
yleensä pitää riittävänä. Moodien limittymiskerroin M tulee olla kaikilla mitattavilla
elementeillä yli 250 Hz terssikaistoilla vähinään 1. Taajuuksilla, joiden moodien
limittymiskerroin on alle 1, mitattu liitoseristävyys on yleensä yliarvioitu.
Kiihtyvyysanturit tulee kiinnittää jäykästi pinnan normaalin suunnassa ja niiden massan
tulee olla riittävän pieni. Liian painava anturi voi vaikuttaa mittaustulokseen varsinkin
suurilla taajuuksilla. [6, 7]

5 MITTAUKSET JA TULOKSET KOHTEESSA

Mittausten tavoitteena on vertailla uudella mittausmenetelmällä saatavia tuloksia kahden
lähes samanlaisen mittausvälin kesken. Kiihtyvyystasoerotusmittauksilla on tarkoitus
selvittää, onko äänen sivutiesiirtymässä kerrosten välillä eroja.

Mittauksissa käytettiin 4 herätepistettä ja 5 anturipistettä seinäpinnoilla sekä 2
herätepistettä ja 3 anturipistettä kattopinnoilla. Seinäpinnoilla kahta anturia oli siirrettävä
kahden herätepisteen jälkeen, joten anturipisteitä oli yhteensä 7 kullakin seinäpinnalla.
Anturipareja oli siis yhteensä 25 seinäpinnoilla ja 9 kattopinnoilla.

Anturit sijoitettiin pääsääntöisesti pintojen reuna-alueille ja herätepisteet keskemmälle.
Standardissa annettujen minimietäisyysvaatimusten täyttämiseksi anturi- ja
herätepisteiden sijoittelusta pinnoille tehtiin suunnitelmat etukäteen. Kiinnitysvaiheessa
pisteiden sijainnit vaihtelivat suunnitelluista enintään 15 cm. Mittauksissa käytetyt pinnat
on lueteltu taulukossa 1.
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Taulukko 1. Mittauksissa käytetyt pinnat.
Elementti Pinta Pinnan numerointi
A Tilaelementin katto K2

Tilaelementin päätyseinä S2
B Tilaelementin katto K3

Tilaelementin päätyseinä S3
C Tilaelementin päätyseinä S4

Mittauksissa herätepisteisiin iskettiin vuorollaan 60 sekunnin ajan 1 – 2 Hz taajuudella.
Voimakkaammilla iskuilla saatiin parempi signaalikohinasuhde. Kiihtyvyysanturien
signaalit tallennettiin 10 kHz näytteenottotaajuudella tietokoneella käsittelyä varten.
Kiihtyvyyssignaalit analysoitiin tietokoneella ja niistä laskettiin tarvittavat arvot aiemmin
kuvatuilla ohjelmilla. Tulokset vietiin taulukkolaskentaohjelmaan analysoinnin
jatkamista ja kuvaajien piirtämistä varten.

a) b)

Kuva 2. a) Seinä-katto mittausten vertailu ja b) Seinä-seinä mittausten vertailu.

a) b)

Kuva 3. a) Seinä-seinä liitoseristävyyden vertailu ilmaääneneristävyyteen ja b) Seinä-
katto liitoseristävyyden vertailu ilmaääneneristävyyteen.
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Kuvassa 2 on esitetty kohteessa tehtyjen liitoseristävyyden mittausten tuloksia. Kuvassa 2
a) näkyy, että pintojen S3 ja S4 välillä on suurempi liitoseristävyys, kuin pintojen S3 ja
S2 välillä. Kuvassa 2 b) näkyy, että pintojen K3 ja S4 välillä on suurempi liitoseristävyys,
kuin pintojen S3 ja K2 välillä. Kuvaan on merkitty pystyyn katkoviivoilla taajuusalue,
jolla saavutettiin standardin vaatima 10 dB signaali-kohinasuhde. Tämän taajuusalueen
ulkopuoliset tulokset on piirretty katkoviivoilla.

Kuvassa 3 a) ja b) on esitetty liitoseristävyyden mittausten tulosten vertailu
ilmaääneneristävyysmittausten tuloksiin. Mitattu liitoseristävyys korreloi hyvin mitatun
ilmaääneneristävyyden kanssa.

Kuvassa 4 a) on esitetty kirjallisuudesta saatuja Kij ja Dv,ij arvoja, sekä niiden keskiarvo.
Kuvassa 4 b) on esitetty mitattujen liitoseristävyyksien vertailu kirjallisuudesta saatuihin
liitoseristävyyden arvoihin. Pienillä ja keskitaajuuksilla mittaustulokset mukailevat
Ågrenin & Ljunggrenin mittauksen kuvaajaa, joka erkanee 630 Hz terssikaistalla
jyrkkään kasvuun.

a) b)

Kuva 4. a) Kirjallisuudesta saatuja mitattujen liitoseristävyyksien ja
värähtelutasoerotusten arvoja sekä b) Mitattujen liitoseristävyyksien vertailu
kirjallisuudesta saatuihin liitoseristävyyksiin.[1-3, 8]

5 YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa mitattiin äänen sivutiesiirtymää CLT-tilaelementtien välillä.
Mittausmenetelmällä saatiin tuloksia, joissa näkyi ero liitoseristävyydessä kahden lähes
samanlaisen liitoksen välillä. Mitattu liitoseristävyys korreloi mitatun
ilmaääneneristävyyden kanssa hyvin. Mitattu liitoseristävyys on suurempi elementtien B
ja C välillä, kuin elementtien A ja B välillä, samoin kuin ilmaääneneristävyys. Liitoksen
tarkempaa tarkastelua varten tarvittaisiin enemmän anturi- ja herätepisteitä. Mitattu
liitoseristävyys mukailee Ågrenin & Ljunggrenin tilaelementeillä tehdyn mittauksen
kuvaajaa ja ei juurikaan muiden CLT-rakenteilla tehtyjen mittausten kuvaajia.
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Moodiluvun ja moodien limittymiskertoimen tarkastelun perusteella pienillä taajuuksilla
mitattu liitoseristävyys on todennäköisesti yliarvioitu. Suurilla taajuuksilla heräte ei ollut
tarpeeksi voimakas riittävän signaalikohinasuhteen saavuttamiseksi. Liitoseristävyyden
mittauksissa saavutettiin riittävä signaalikohinasuhde pääasiassa 25 Hz – 1250 Hz
terssikaistoilla.
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Tiivistelmä 

Ikkunoiden (lasien) osuus modernin työkoneohjaamon ulkopintojen alasta 

voi olla yli 40 %. Lasien hyvä äänitekninen toiminta onkin tärkeää pyrittäes-

sä matalaan melutasoon ohjaamossa. Ääni- ja turvallisuusteknisen toiminnan 

samanaikainen varmistaminen on merkittävä suunnitteluhaaste. Lasin pak-

suuden kasvattaminen alentaa kriittistä taajuutta ja tämä voi tehdä paksusta 

lasista ääniteknisesti huonon. Tunnettu turvallisuutta parantava ratkaisu on 

laminointi. Sillä on merkittävä vaikutus myös äänitekniseen toimintaan. 

Taustalla on kaksi mekanismia: vaikutukset taivutusaaltojen dispersioon (ra-

kenne-ilma -kytkentään) sekä sisäisiin häviöihin. Paksun monikerroslasin 

suunnitteluavaruus on niin suuri, että parhaita ratkaisuja on työlästä löytää 

kokeilemalla. Kuusi kerrosta a’10 paksuutta tuottaa 106 yhdistelmää. Apuna 

onkin syytä käyttää numeerisia malleja sekä optimointia. Optimoinnilla hae-

taan edullisimmat kerrospaksuudet halutun kokonaispaksuuden, kerrosten 

lukumäärän ja muiden rajoitteiden puitteissa. Voidaan käyttää myös erityisiä 

akustisia kalvoja. Niiden oikealla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa merkit-

täviä lisäetuja. Paperissa käsitellään monikerroslasien vibroakustisia ominai-

suuksia, niiden määräytymistä ja esitetään optimointiesimerkkejä. 

1 JOHDANTO 

Työkoneohjaamoiden akustiset tarkastelut rajautuvat usein valmiisiin tuotteisiin. Ohjaa-

morakenteiden ollessa annettuja ohjautuu kiinnostus ”sisäakustiikkaan”, so. sisäisen ää-

nikentän ominaisuuksiin, verhoilumateriaalien vaikutukseen äänenpaineeseen ja/tai koet-

tuun äänen laatuun [1, 2, 3].  

Ohjaamoakustiikan olennainen osatekijä on myös ohjaamon perusrakenne ja sen vibro-

akustiset ominaisuudet. Niihin voidaan vaikuttaa parhaiten (ja usein vain) suunnittelun 

varhaisissa vaiheissa [4]. Kaikki äänienergian poistuminen ohjaamosta on ilmatilan kan-

nalta efektiivistä absorptiota. Ohjaamon rakenteiden ääneneristävyyden, vuotojen ja ul-

koisen äänikentän huomiotta jättäminen (laskentamalleissa) voi johtaa ylioptimistisiin 

arvioihin verhoilumateriaalien vaikutuspotentiaalista ohjaamoiden äänenhallinnassa.  

Eräs tärkeä erityisalue on ohjaamon lasien akustinen mitoitus ja valinta. Hyvä näkyvyys 

ohjaamosta ulos eri suuntiin on tehokkaan työskentelyn edellytys. Siksi ikkunoiden (lasi-

en) osuus modernin työkoneohjaamon ulkopintojen alasta voi olla yli 40, jopa 60 % (5..7 

m2), ks. Kuva 1. Seuraavassa tarkastellaan erityisesti lasien vibroakustisia ominaisuuksia 
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ja niiden mitoitusta. Ohjaamon rakenteisiin kohdistuvat ulkoiset mekaaniset voimat sekä 

ohjaamon sisäiset äänilähteet (kuten ilmanvaihtolaitteet) samoin kuin lämpötilan vaiku-

tukset lasien ominaisuuksiin jäävät tarkastelun ulkopuolelle.  

  
Kuva 1. Moderni työkoneohjaamo [5, 6]. 

2 LASI, KERROSLASI, MONIKERROSLASI JA VIBROAKUSTIIKKA 

Lasien paksuus on, ohjaamotyypistä riippuen, noin 6…18 mm. Järeimpiä laseja käytetään 

erityyppisissä kaivoskoneissa. Lasin kimmomoduuli on noin 65 GPa ja tiheys 2400 

kg/m3. Sisäinen häviöluku on pieni, luokkaa 0.002. Pitkittäisaallon nopeus lasimateriaa-

lissa on noin 5200 m/s ja taivutusaaltojen kriittinen taajuus 700…2100 Hz (paksuudet 

18…6 mm). Paksun monoliittisen lasin ääneneristävyys on lasin massaan tai jäykkyyteen 

nähden varsin vaatimaton keski- ja suurilla taajuuksilla.  

Kuvassa 2 on monoliittisen, n. 12 mm paksun lasin ääneneristävyyden komponentit (re-

sonoiva, ei-resonoiva ja kokonaisääneneristävyys). Keski- ja suurilla taajuuksilla lasi 

eristää yli 20 dB huonommin kuin sen potentiaalinen eristävyys voisi massan tai taivutus-

jäykkyyden (ei-resonoivan äänenläpäisyn) perusteella olla. Tämä on tärkeä seikka erityi-

sesti sellaisissa tapauksissa (mm. iskuporaus) joissa herätteet ovat suuritaajuisia. 

 
Kuva 2. Monoliittisen, n. 12 mm paksun lasin lasketut ääneneristävyyden komponentit. 

Lasien laminointi on tunnettu mekaanista turvallisuutta lisäävä ratkaisu. Tiedetään myös, 

että jäykän rakenteen tai materiaalin, kuten lasin, jakaminen kahteen tai useampaan ker-

rokseen, joiden välissä on viskoelastinen tai muu vastaava materiaali, muuttaa olennai-

sesti yhdistelmän dynaamista käyttäytymistä [7, 8]. Ääneneristävyyteen dynamiikan 

muuttuminen vaikuttaa kahta kautta; (i) yhdistelmän häviöluku yleensä kasvaa ja (ii) tai-

vutusaaltojen etenemisnopeus pienenee.  
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Laminoinnin positiivisia vaikutuksia lasien vibro- ja aero-vibroakustiikkaan alettiin tie-

toisesti hyödyntää henkilöautoissa 1990-luvulta alkaen [9, 10]. Normaalien PVB (polyvi-

nyyli-butadieeni) -kalvojen lisäksi on käyttöön tullut ns. akustisia kalvoja. Niiden liuku-

moduuli on standardikalvoihin verrattuna huomattavan pieni ja häviöluku suuri. Oikein 

hyödynnettyinä voidaan näillä kalvoilla saavuttaa huomattavia lisämuutoksia verrattuna 

standardikalvoilla toteutettuun laminointiin.  

Paksuissa työkonelaseissa erikoiskalvojen hyödyntämispotentiaali on suuri. Lasit voidaan 

jakaa useaan kerrokseen. Kerrosten määrän myötä vibroakustinen mitoitus muuttuu kui-

tenkin olennaisesti haastavammaksi, koska yksittäisten kerrosten paksuuksien valintaan 

liittyvä parametriavaruus kasvaa räjähdysmäisesti. Erilaisia yhdistelmiä kokeilemalla 

päästään alkuun, mutta ei välttämättä kovin pitkälle. Sopivia laskentatyökaluja hyödyn-

tämällä voidaan parhaita, kustannustehokkaita ratkaisuja hakea automaattisesti. 

Monikerrolasin dynamiikkaa ja vibroakustisia ominaisuuksia voidaan tehokkaasti kuvata 

yleisellä laminaattiteorialla [8]. Se on käytettävissä VA One -ohjelmiston [11] SEA-

moduulissa eräänä levy- ja kuoriosajärjestelmien mallina. Lasikerrokset voidaan mallin-

taa lineaarisina solidimateriaalikerroksina ja kalvot lineaarisesti viskoelastisina kerroksi-

na. Viimeksi mainituissa liukumoduuli annetaan kompleksisena taajuuden funktiona. 

Mallinnettu ikkuna voidaan liittää kahden akustisen tilan väliin ja näin simuloida ää-

neneristävyysmittausta tai äänenläpäisyä tilasta toiseen, Kuva 3. Laskenta tapahtuu taa-

juusalueessa halutulla resoluutiolla, yleensä 1/3-oktaaveilla.  

  
Kuva 3. Ikkunan äänenläpäisyn skemaattinen laskenta-asetelma ja monikerroslasin kuvaus 

yleisellä laminaattimallilla. 

Kerrosten paksuus voidaan parametrisoida ja lasin kokonaispaksuus voidaan rajoittaa 

tiettyyn arvoon tai tiettyyn väliin. Kohdefunktiona voi olla esimerkiksi ääneneristävyys 

tai vastaanottotilan äänenpainetaso. Viimeksi mainittu on käytännöllinen ja suoraviivai-

nen menettely tapauksissa, joissa heräteäänenpaineen taajuusjakauma on tunnettu. Mini-

moitaessa vastaanottotilan (yleensä A-painotettua) äänenpainetta tulee ratkaisussa suo-

raan huomioiduksi käytännön tehtävä, jota ratkaisu (monikerroslasin koostumus) painot-

taa automaattisesti. SEA-mallin etuna on ongelman kannalta epäolennaisten yksityiskoh-

tien sivuuttamiseen liittyvä laskennallinen tehokkuus [8, 12].  

Esimerkki n. 12 mm paksun lasin ominaisuuksista monoliittisena, standardilaminoituna 

lasina sekä optimoinnin avulla räätälöitynä monikerroslasina on Kuvassa 4. Ääneneristä-

vyysero voi olla yli 20 dB. Monikerrosratkaisulla on olennainen vaikutus sekä taivu-

tusaallon aaltolukuun (t. nopeuteen) että häviölukuun. Nämä vaikutukset näkyvät erittäin 

selvästi lasin säteilyindeksissä ja ääneneristävyydessä. Lasien mallintamisessa tarvittavat 

parametrit on määritetty kokeellisesti lasipalkkien moodianalyysityyppisillä mittauksilla 

ja optimoitujen lasien toiminta validoitu todellisessa ohjaamoissa [4]. 

Source cavity

Receiver cavity
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Kuva 4. 12 mm paksun lasin vibroakustisia ominaisuuksia. Monoliittinen, kolmikerroksinen 

sekä monikerroksinen räätälöity lasi. 

3 MONIKERROSLASIEN OPTIMOINNIN TULOKSISTA 

Kuvassa 5 on optimoitu laminoitua (lasi-kalvo-lasi) kolmikerroslasia. Minimoitu suure 

on vastaanottotilan äänenpainetaso todellisella herätteellä. Laskennassa oli kaksi eri tapa-

usta: A: Standardikalvo ja B: Akustinen kalvo. Kerrosten paksuuksien on annettu hakeu-

tua vapaasti siten, että kokonaispaksuus on 9 mm. Optimointimenetelminä olivat ensin 

”globaali” (GA) ja sen jälkeen optimia tarkentaen ”lokaalit” MMA ja SQP. Akustisen 

kalvon tapauksessa ratkaisu oli epästabiili vaatien yli 16000 laskentakierrosta. Syynä tä-

hän olivat korkeammat aaltomuodot rakenteessa. Akustisen kalvon ratkaisu on noin 2.5 

dB parempi. Standardikalvoa käytettäessä ratkaisu pyrkii kaksikerroksiseksi siten, että 

toinen lasikerros on hyvin ohut ja kalvo on paksumpi kuin paksumpi lasi. Tulos vastaa 

jäykähkön vaimennusmateriaalin käyttöä vapaana kerroksena [7]. Akustista kalvoa käy-

tettäessä ratkaisu vastaa ns. rajoitetun vaimennusmateriaalikerroksen optimiratkaisua: 

symmetrinen rakenne jossa on ohut kerros neutraalitasolla [7].  

Kuvassa 6 on optimoitu 7-kerroksista lasia paksuuden ollessa noin 18 mm. Tässä tapauk-

sessa kalvojen [0.38…1.14 mm] ja lasien [1...6 mm] paksuudet on rajattu. Laskentakier-

roksia oli 600…900.  Standardikalvoa käytettäessä kalvojen paksuus menee lähelle mak-

simia ja ne keskittyvät lähelle neutraalipintaa. Ulkoreunoille tulee paksuuden ylärajalla 

olevat lasikerrokset. Tulos muistuttaa eräällä tavalla Kuvan 5 kolmikerrosratkaisua. 

Akustinen kalvo tuottaa hyvin erityyppisen ratkaisun. Lasikerrokset ovat saman paksuisia 

ja kalvot ohuita, lähellä minimiä. Akustisen kalvon ratkaisu on noin 5 dB parempi. 
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Kuva 5. Optimointiesimerkki: kolmikerroksinen laminoitu lasi. Paksuus 9 mm. Standardikal-

vo vs. akustinen kalvo. Yksittäisten kerrosten paksuuksia ei ole rajoitettu. 

 
Kuva 6. Optimointiesimerkki: 7-kerroksinen laminoitu lasi. Paksuus n. 18 mm.  

Samanaikaisesti voidaan minimoida useampiakin asioita. Tämä tuottaa suuren määrän 

sellaisia ratkaisuja, joissa toista (tai jotakin) suuretta ei voida parantaa ilman että toinen 

suure huononee. Kuvassa 7 on 40 sukupolven ja 7893 yhdistelmän analysoinnin kautta 

saadut 393 globaalia ratkaisua melutason ja paksuuden yhtäaikaisesta minimoinnista 7-

kerroslasissa. Kerrosten paksuus on rajattu samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissä, 

mutta kokonaispaksuus ei ole rajattu. Näin ollen yhdistelmän paksuus voi olla noin 5…27 

mm. Kalvojen keskipaksuus säilyy lähellä ylärajaa kokonaispaksuuden pienentyessä. 

Uloimmat lasikerrokset pyrkivät pysymään paksuimpina (vrt. Kuva 6). 

  
Kuva 7. 7-kerroksisen (4+3) lasin optimointi, melutason ja paksuuden minimointi. Kalvot 

standardikalvoja. Globaali optimointi (GA), 393 optimiratkaisua.  
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3 YHTEENVETO 

Modernin työkoneohjaamon pintojen alasta puolet voi olla lasia (so. ikkunoita). Lasien 

vibroakustiset ominaisuudet vaikuttavatkin melutasoon voimakkaasti, joissakin tapauk-

sissa jopa ratkaisevasti. Käytännön syistä lasit on edullista mitoittaa ja valita ohjaamon 

suunnitteluvaiheessa. Monikerroksisilla, laminoiduilla lasiratkaisuilla voidaan saavuttaa 

erittäin hyvät ominaisuudet, erityisesti jos kerroksissa hyödynnetään ns. akustisia kalvoja. 

Monikerroslasien suunnitteluavaruus on niin suuri, että lasien mitoituksessa ja räätälöin-

nissä tehokkaat laskentamallit ja niihin liitetyt optimointityökalut ovat erittäin hyödyllisiä 

ja melkeinpä välttämättömiä. Löydettyä optimiratkaisua ei aina voida sellaisenaan hyö-

dyntää esimerkiksi siksi, että kalvoja ei ole saatavilla kaikissa mahdollisissa paksuuksis-

sa. Mutta optimi tarjoaa hyödyllisen referenssin haettaessa sen läheltä riittävän hyvää ja 

helpommin toteutettavaa ratkaisua. Kalvojen ominaisuudet ovat herkkiä lämpötilalle. 

Tässä paperissa on lämpötilaksi oletettu noin +20C. Käytännössä lasissa on ohjaamon 

sisä- ja ulkolämpötilasta ym. riippuva tuntematon paksuussuuntainen lämpötilajakauma. 

Määritettyjä lasiratkaisuja on sovellettu käytäntöön hyvällä menestyksellä. 
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Tiivistelmä

 Pääradan varteen raideliikenteen tärinän riskialueelle on suunniteltu
uusi asuinalue. Osana maankäytön suunnittelua on määritetty kustannuste-
hokkaita vaihtoehtoja alueen suojaamiseksi tärinältä. Suunnittelun lopputu-
loksena on maaperään toteutettu stabilointirakenne, jolla vaimennetaan peh-
meiden maakerrosten välityksellä rata-alueelta rakennuksiin kulkeutuvaa tä-
rinää. Alueen tärinänvaimennuksen suunnittelusta on vastannut A-Insinöö-
rien akustiikkasuunnitteluyksikkö ja stabilointirakenteen suunnittelusta sekä
urakka-asiakirjojen laadinnasta A-Insinöörien geosuunnitteluyksikkö. Tä-
rinäntorjuntahankkeeseen liittyen on vuonna 2016 käynnistetty Liikennevi-
raston rahoittama tutkimus, jossa on kenttämittauksin selvitetty stabilointira-
kenteella saavutettava vaimennus. Tutkimuksessa on selvitetty myös stabi-
lointirakenteesta otettujen näytteiden perusteella rakenteen loppulujuudet se-
kä määritetty toteutuneiden urakkakustannusten perusteella vaimennusraken-
teen kustannus suhteessa rakennusoikeuden määrään. Tutkimushankkeen tu-
losten perusteella on saatu uutta tietoa teknistaloudellisesti parhaista alueelli-
sista tärinäntorjuntamenetelmistä.

1  JOHDANTO

Viime vuosina rata-alueiden läheisyyteen on kaavoitettu paljon uutta rakennuskantaa eri-
tyisesti isoissa kasvukeskuksissa. Radanvarsialueiden houkuttelevuutta lisää joukkolii-
kenteen merkityksen kasvu sekä vapaiden maa-alueiden hupeneminen keskustoista. Näi-
den alueiden hyödyntämisen yksi tärkeä edellytys on, että melun- ja tärinäntorjuntaan on
löydettävissä tehokkaita ratkaisuja, jotka eivät aiheuta kohtuuttomia kustannuksia kaavoi-
tuksesta vastaaville kunnille tai rakennushankkeisiin ryhtyville. Lopulta nämä kustannuk-
set näkyvät toteutettujen tilojen neliöhinnoissa loppukäyttäjälle. Liikennöitsijän sekä väy-
listä vastaavien tahojen osalta on tärkeää, että rataliikenne ei aiheuta häiriöitä läheisiin
kiinteistöihin, koska tällöin häiriöiden vähentämiseksi saatetaan päätyä alentamaan ajo-
nopeuksia. Meluntorjunnan osalta on viime aikaisissa tutkimuksissa haettu aluesuunnitte-
lun näkökulmasta kustannustehokkaita ratkaisuja [1] mutta liikennetärinäntorjunnan osal-
ta eri ratkaisujen kustannustehokkuutta ei ole juurikaan arvoitu.
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Raideliikenteen tärinä- ja runkomeluhaittoja pystytään alentamaan vaikuttamalla värähte-
lylähteeseen, siirtotiehen tai häiriintyvään kohteeseen [2]. Käyttökelpoiset keinot määräy-
tyvät pitkälti sen mukaan, mitkä toiminnoista ovat jo olemassa, kun uuttaa rataa tai raken-
tamista suunnitellaan. Olemassa olevien toimintojen osalta käyttökelpoisia keinoja on
yleensä hyvin rajallisesti ja ne rajautuvat usein koskemaan siirtotietä.

Tässä tutkimushankkeessa rajoitutaan tarkastelemaan siirtotiehen eli maaperään toteute-
tun stabilointirakenteen vaikutusta uuden asuinalueen tärinäolosuhteisiin. Aikaisemmissa
tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa vastaavien ratkaisujen teknisen toimivuuden arvi-
ointiin [3–5]. Näiden käyttökelpoisuus määräytyy kuitenkin pitkälti myös taloudellisten
vaikutusten perusteella, joten tässä tutkimuksessa esitetään rinnalla myös toteutuneet kus-
tannukset suhteessa kerrosneliömääriin.

2  TUTKIMUSHANKE

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Suomessa keskisuuren kaupungin keskustassa pääradan
varressa. Kuvassa 1 on esitetty alueelle suunniteltu rakennuskanta, jonka mukaan alueelle
tulee sijoittumaan yhteensä 13250 kerrosneliömetriä asuntoja. Osana maankäytön suun-
nittelua teetettiin alueelle tärinä- ja runkomeluselvitys, jonka perusteella alueelle suunni-
teltu asuinrakentaminen tulisi ylittämään suositukset ohjearvoiksi [6] tavanomaisella ra-
kennustavalla toteutettuna. Jotta alueen toteuttamiselle olisi taloudelliset edellytykset, oli
tarpeen löytää teknistaloudellisesti edullisin tapa tärinähaittojen torjuntaan. Kohteen reu-
naehtojen perusteella arvioitiin teknisesti soveltuvat vaihtoehdot tärinäntorjunnan toteut-
tamisen osalta sekä määritettiin niiden taloudelliset vaikutukset.

Selvitystyön tuloksena päätettiin maaperään toteuttaa kalkkisementtistabilointirakenne
lähelle asuinrakennuksia (kuva 1). Rataa lähimmät rakennukset ovat noin 65 m etäisyy-
dellä lähimmästä raiteesta ja stabilointirakenne noin kolmen metrin etäisyydellä rataa lä-
himmistä rakennuksista.

Kuva 1. Tutkimusalueelle rakennetaan 4–8-kerroksisia asuinrakennuksia, joihin sijoittuu
yhteensä 13250 kerrosneliömetriä asuintilaa sekä 1731 kerrosneliömetriä yhteiskäyttöi-
siä tiloja sekä aputiloja. Stabilointirakenne kulkee rataa lähimpien rakennusten länsipuo-
lella noin 100 m matkan ja kääntyy molemmissa päissä itään päin noin 25 m matkalle.
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Suomessa aikaisemmin toteutetut koerakenteet on pääosin sijoitettu lähelle rataa ja niiden
vaimennuskyvyn on havaittu pienenevän etäisyyden kasvaessa vaimennusrakenteeseen
nähden [3]. Tästä syystä oli tarpeen tutkia lähelle asuinrakennuksia sijoitettavan tärinän-
torjuntarakenteen vaimennuskyky lähimpien rakennusten osalta sekä vaimennusraken-
teen kustannukset, jotta menetelmän vaikutukset aluesuunnitteluun pystytään paremmin
arvioimaan tulevissa hankkeissa. Tutkimuksen rahoitti Liikennevirasto.

3  TÄRINÄNVAIMENNUSRAKENNE

Tärinänvaimennusrakenteen suunnittelusta on vastannut A-Insinöörien akustiikkasuunnit-
teluyksikkö ja stabilointirakenteen suunnittelusta sekä urakka-asiakirjojen laadinnasta on
vastannut A-Insinöörien geosuunnitteluyksikkö.

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty stabiloinnin toteutusperiaatteet. Kalkkisementtistabilointi on
toteutettu 600 mm halkaisijaltaan olevilla pilareilla (k500), jotka muodostavat kaksi riviä
(k1500). Pilaririvit on yhdistetty toisiinsa välipilarein 2,5 metrin välein. Rakenne on ulo-
tettu pehmeiden maakerrosten läpi kovaan pohjaan asti. Maaperän muutoksista johtuen
pilareiden pituudet vaihtelevat noin 8–13 metrin välillä. Suunnittelussa ja urakka-
asiakirjoissa pilarien leikkauslujuudelle tavoitteeksi asetettiin 150 kPa.

Kuva 2. Pilarit sijoitettiin siten, että stabilointirakenne muodostuu kahdesta pituussuun-
taisesta seinästä sekä niiden välisistä poikittaisista seinistä. Seinän pituussuunnassa pila-
riväli on 500 mm niin että vierekkäiset pilarit leikkaavat toisiaan 100 mm.
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Kuva 3. Ote toteutetun stabilointirakenteen pituusleikkauksesta, jossa näkyy pilarien pi-
tuuden muutos maaperästä riippuen.

4  MITTAUKSET JA TULOKSET

Ennen urakkakyselyitä suoritettiin kustannuslaskenta, jonka perusteella stabilointiraken-
teen kokonaiskustannukseksi arvioitiin noin 83 800 € (0% alv) sisältäen työmaanjohto- ja
tilaajatehtävät. Koko alueen asuinrakentamismäärään suhteutettuna vaimennusrakenteen
kokonaiskustannus on siis noin 6,30 €/kem2 (0% alv).

Pilarien toteutuneet lujuudet tutkittiin pilarikairauksin, puristinheijarikairauksin sekä pila-
risiipikairauksin. Tutkittuja pilareita oli yhteensä 13 kappaletta ja ne olivat ehtineet ko-
vettua koestushetkeen mennessä 21–29 vrk. Tutkimustulosten perusteella rakenne täytti
toteutettuna sille suunnittelussa asetetut vaatimukset.

Ennen stabiloinnin rakentamista toteutettiin alueella maaperän tärinämittaukset, joilla
varmistettiin lähtötilanteen tärinätasot halutuissa pisteissä myöhemmin toteutettavia ver-
tailumittauksia varten. Lähtötilanteen mittaukset toteutettiin syksyllä 2016 kahdella mit-
tauslinjalla. Stabilointirakenne toteutettiin loppuvuodesta 2016 ja keväällä 2017 raken-
teen lujituttua ennen asuinrakennushankkeiden käynnistämistä suoritettiin vastaavilla
mittauslinjoilla vertailumittaukset.

Kuvassa 4 on esitetty eri junatyyppien osalta määritetyt stabilointirakenteen vaimennuk-
set kahdella eri etäisyydellä. Tulokset on laskettu VTT:n ohjeen [6] mukaisesti taajuus-
painotetuista nopeussignaaleista määritettyjen tehollisarvon enimmäistasojen perusteella.
Tulosten perusteella vaakasuuntainen tärinä vaimeni sekä 10 metrin että 45 metrin etäi-
syydellä stabilointirakenteesta keskimäärin noin 80 % kaikkien matkustajajunatyyppien
perusteella laskettuna. Pystysuuntaan vastaava arvo oli 10 metrin etäisyydellä noin 50 %
sekä 45 metrin etäisyydellä noin 40 %. Eri junatyyppien välillä havaittiin kuitenkin jon-
kin verran hajontaa etenkin pystysuuntaisen vaimennuksen osalta.
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Kuva 4. Junatyypeittäin määritetyt vaimennukset stabilointirakenteelle vaaka- ja pysty-
suuntaan 10 ja 45 metrin etäisyyksillä.

5  TULOSTEN TARKASTELU

Aikaisemmissa VTT:n tutkimuksissa [3] on selvitetty maaperään toteutettujen tärinäntor-
juntarakenteiden vaimennuskykyä teräsponttiseinien ja stabilointirakenteiden osalta. Ku-
vassa 5 on esitetty eri kohteissa tehtyjen mittaustulosten perusteella määritettyjä vaimen-
nuksia vaaka- ja pystysuuntaiselle tärinälle.

Kuva 5. Yhteenveto tärinäesteiden vaikutuksista aikaisemmissa selvityksissä eri etäisyy-
dellä radasta. Ahjon kohde on toteutetun vaimennusrakenteen ja maaperäolosuhteiden
osalta jonkin verran muista poikkeava [3].
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Aiemmin VTT on saanut tulokseksi, että heti esteiden takana pystyvärähtely on pienen-
tynyt keskimäärin noin 40–50 % ja noin 60 m etäisyyksillä keskimääräinen vaimennus on
ollut noin 20–30 %. Vaakasuuntaan vaimennus eri kohteiden välillä on vaihdellut huo-
mattavasti. Joissakin tapauksissa vaimennus on ollut yli 50 % ja muutamissa vaimennusta
ei ole ollut havaittavissa ollenkaan. Keskimääräinen vaimennus alle 60 metrin etäisyyk-
sillä on ollut noin 20 % [3]. Pilaristabilointirakenteiden vaimennukset ovat olleet kahdes-
sa kohteessa jonkin verran parempia kuin em. keskimääräiset vaimennukset kaikkien ra-
kenteiden osalta.

Aikaisemmissa selvityksissä vaimennusrakenteet on toteutettu lähelle rataa noin 7–10
metrin etäisyydelle. Nyt toteutettu rakenne toteutettiin kauemmas radasta noin 60 metrin
etäisyydelle ja lähelle suunniteltuja rakennuksia. Tulosten perusteella pystysuuntaisen
tärinän osalta 10 m etäisyydellä saavutettiin keskimäärin noin 50 % vaimennus ja 45 met-
rin etäisyydellä noin 40 % vaimennus. Vaakasuuntaisen tärinän osalta vaimennus oli noin
80 % molemmilla etäisyyksillä. Pystysuuntainen vaimennus on siis samaa suuruusluok-
kaa aikaisempien tutkimusten perusteella, mutta vaakasuuntaisen tärinän osalta saavutet-
tiin jonkin verran aikaisempia keskimääräisiä vaimennuksia parempi tulos.

5  JOHTOPÄÄTÖKSET

Toteutettu stabilointirakenne saavutti tavoitelujuuden. Urakan toteutuneet kustannukset
olivat ennakkoarvion mukaiset, jolloin vaimennusrakenteen kustannusvaikutus alueen
asuinrakentamisen osalta noin 6,30 €/kem2. Stabilointirakenteella voidaan saavuttaa tek-
nistaloudellisesti paras vaihtoehto alueellisen tärinän torjunnan kannalta. Tähän vaikuttaa
kuitenkin oleellisesti alueelle suunnitellun rakennusoikeuden määrä sekä pehmeiden
maalajien paksuus alueella.
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Tiivistelmä

 Metroliikenne voi aiheuttaa tärinä- ja runkomeluhaittoja ympäristöön-
sä. Länsimetron jatkeen suunnittelussa on käytetty laskennallista runkome-
lumallia, jonka avulla voidaan arvioida metroliikenteen ympäristöönsä aihe-
uttamat runkomeluhaitat. Mallin avulla radan eristysratkaisut voidaan mitoit-
taa ympäristön kohteiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Näin varmiste-
taan, ettei runkomeluhaittoja esiinny ratalinjauksen lähiympäristössä.

Länsimetron jatkeen rataosuus Espoon Matinkylästä Kivenlahteen raken-
netaan koko matkalla kalliotunneliin. Ratalinjauksen lähiympäristössä on sa-
toja olemassa olevia asuin-, koulu- ja toimistorakennuksia.

Runkomeluselvityksen tarkastelussa on huomioitu sekä nykyiset että tule-
vat rakennukset ja kaava-alueet. Runkomelun tavoitetasot on asetettu kohde-
ja rakennuskohtaisesti yli 250 rakennukselle, ja runkomelun vaimennustar-
peet rataosuuksille on selvitetty koko ratalinjan kattavien leviämismallilas-
kentojen avulla.

Runkomelueristykselle on selvä tarve, ja lähes koko ratalinjaus eristetään.
Ratarakenteisiin sijoitettava eristys jakautuu kolmeen eristysluokkaan, joilla
eri rataosuuksille tarvittava eristys on optimoitu. Eristysmateriaaleja tarvitaan
yhteensä yli 60 000 m2.

Radan runkomelueristyksellä päästään lopputulokseen, jossa Länsimetron
jatkeen ratalinjauksen ympäristöön ei aiheudu runkomeluhaittoja. Mitoituk-
sessa on huomioitu myös tulevien alueiden kaavoitus niin, että runkomelu ei
aseta maankäytön rajoituksia tulevalle rakentamiselle ratalinjauksen varrella.

1  JOHDANTO

Espoon Matinkylästä Kivenlahteen ulottuvan Länsimetron jatkeen metrolinjan pituus on
noin 6,6 km, ja siihen tulee viisi uutta asemaa. Rata toteutetaan kokonaisuudessaan maan
alle kallioon louhittuna. Rata sijoittuu kahteen rinnakkaiseen kalliotunneliin, jotka yhdis-
tyvät asemien laiturihallien sekä radan raiteenvaihtopaikkojen kohdalla. Länsimetron
jatke liittyy ensimmäiseen osaan Matinkylän ja Finnoon asemien välissä.
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Kuva 1. Länsimetron jatkeen linjaus ja asemat kartalla.

Länsimetron linjauksen yläpuolella ja välittömässä lähiympäristössä on satoja nykyisiä
asuin-, koulu- ja toimistorakennuksia, jotka ovat alttiita metroliikenteen runkomelulle.
Radan ympäristössä on myös runkomelulle herkkiä erityiskohteita, kuten Espoonlahden
kirkko ja muita kokoontumistiloja. Lisäksi linjalla on alueita kuten Tiistilä, jonne varau-
dutaan myöhemmin toteuttamaan uudisrakentamista.

Tässä artikkelissa esitetään lyhyt kuvaus Länsimetron jatkeen runkomeluselvityksestä ja
kohteeseen suunnitelluista runkomelun torjuntaratkaisuista. Runkoääniselvityksellä on
haluttu varmistaa, että metroliikenne ei tule aiheuttamaan runkomeluhaittoja tulevan
ratalinjan ympäristössä sijaitseviin nykyisiin tai kaavoitettuihin kohteisiin. Työhön on
kuulunut runkomelun raja-arvojen selvitys, haitalle altistuvien alueiden ja kohteiden
tunnistaminen, haittojen arviointi sekä tarvittavien torjuntatoimenpiteiden suunnittelu ja
mitoitus. Länsimetron ensimmäisen vaiheen Ruoholahti-Matinkylä-rataosuuden runko-
meluselvitystä on esitelty aiemmin [4].

2  RUNKOMELU ILMIÖNÄ

Runkomelu on pientaajuista melua, joka on seurausta kallioperän välityksellä rakennus-
runkoon kytkeytyneestä värähtelystä. Huonetilojen rajapinnoissa esiintyvä värähtely on
niin pientä, ettei sitä aistita tuntoaistin välityksellä tärinänä. Värähtelevät pintarakenteet
säteilevät kuitenkin ääntä suurten kaiutinkalvojen tavoin, ja aiheuttavat tilaan korvin
kuultavaa melua.

Raideliikenteen runkomelua esiintyy tyypillisesti noin 50–200 Hz taajuusalueella. Tätä
pienemmillä taajuuksilla kuuloaistin herkkyys on niin pieni, ettei runkomelu yleensä
aiheuta häiritsevää kuulohavaintoa. Suuremmilla taajuuksilla kallioperän häviöt puoles-
taan kasvavat jyrkästi.

3  RUNKOMELUN LEVIÄMINEN

Kalliotunnelissa kulkeva raideliikenne voi aiheuttaa runkomeluhaittoja tunnelin yläpuo-
lelle ja lähiympäristöön. Kallioperä johtaa hyvin runkomelua, ja siinä etenevä värähtely
vaimenee huomattavasti hitaammin kuin pehmeämmässä maaperässä. Runkomeluhaitat
rajoittuvat yleensä noin 100 m etäisyydelle ratalinjauksesta alueilla, joissa rakennukset
ovat kallioperustaisia. Jos rakennukset on perustettu maavaraisesti tai paalujen varaan
ilman kalliokontaktia, runkomelu kytkeytyy rakennuksiin heikommin eikä runkomelu-
aluetta välttämättä esiinny edes suoraan ratatunnelin yläpuolella. Vaihdealueilla runkome-
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luun liittyy myös kiskon epäjatkuvuuksista aiheutuvia kolahduksia. Näiden vaikutusalue
jää kuitenkin paikalliseksi.

4  RUNKOMELUN ESIINTYMISTIHEYS JA PAIKALLINEN VAIHTELU

Runkomelua esiintyy vain hetkellisesti junan ohiajon aikana sen ohittaessa kohteen.
Länsimetrolle suunniteltu liikennetiheys on kuitenkin varsin merkittävä; kahden minuutin
vuorovälillä metron ohiajoja esiintyy joka minuutti, kun linjan molemmat suunnat huo-
mioidaan. Nykyistä Helsingin metroa tiheämpi vuoroväli johtuu osaltaan siitä, että Län-
simetron asemien käyttöönoton myötä metrojunat ovat vain kahden junayksikön mittai-
sia, kun nykyään Helsingissä liikennöidään myös kolmen yksikön pituisilla metrojunilla.

Yksittäisistä ohiajoista aiheutuvissa runkomelutasoissa esiintyy luonnostaan hajontaa
riippuen mm. ajonopeudesta sekä kaluston pyörien ja rataosuuden kiskojen kunnosta.
Runkomelutaso voi vaihdella myös eri puolilla samaa rakennusta johtuen kallioperän,
etäisyyden ja maapohjan vaihtelusta sekä rakennuksen perustamistavasta ja tilojen huo-
neakustiikasta. Näistä syistä mitoitusrajan luokkaa olevia runkomelutasoja esiintyy vain
harvoissa huonetiloissa, ja niissäkin todennäköisesti vain osassa junien ohiajoista.
Useimmissa tiloissa runkomelutasot jäävät selvästi alle mitoituksessa käytettyjen tavoite-
tasojen. Runkomelun syntymekanismia, leviämistä ja häiriövaikutuksia on kuvattu myös
julkaisuissa [1], [2] ja [3].

5  RUNKOMELUN TAVOITETASOT

Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa virallisia raja- tai ohjearvoja liikenteen aiheuttama-
lle runkomelulle. VTT on esiselvityksessään [3] esittänyt runkomelulle tavoitetasot, jotka
vastaavat mm. Kehäradan tunneliosuuden ja Savion tunnelin suunnittelussa aiemmin
käytettyjä tavoitetasoja [1 ja 2].

Länsimetron suunnittelussa käytetyt runkomelun tavoitetasot ovat VTT:n suosituksen
kanssa yhteneväisiä, ja ne on esitetty taulukossa 1. Rataosuuksille tarvittava runkome-
lueristys on mitoitettu perustuen näiden tavoitetasojen täyttymiseen [3].

Taulukko 1. Länsimetron suunnittelussa käytetyt runkomelun tavoitetasot LASmax.

tilatyyppi LASmax, dB enintään

herkät kohteet 20…25 dB
asunnot 30 dB
opetus- ja neuvottelutilat 35 dB
toimistot 40 dB

Meluherkissä erityistiloissa, kuten kirkoissa hyväksyttävät runkomelutasot on määritetty
tapauskohtaisesti. Tavoitteena on ollut, ettei junan runkomelu aiheuta tilojen käytön
kannalta merkittävää muutosta tilojen nykyiseen taustamelutasoon.

6  RUNKOMELUN LEVIÄMISEN ARVIOINTI

Runkomelun leviämistä on tarkasteltu laskennallisesti käyttäen Akukon Oy:n ja Vibkon
Oy:n yhdessä kehittämää runkomelun laskentamallia [1]. Laskentamalli soveltuu metro-
jen, raitiovaunujen ja junien aiheuttaman runkomelun laskennalliseen arvioimiseen. Malli
huomioi ratarakenteen ominaisuudet, kallioperän etäisyysvaimennuksen sekä kytkeyty-
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misen kallioperästä maaperän ja perustusten välityksellä rakennukseen. Lisäksi tarkaste-
lussa on huomioitu radalla liikennöivän kaluston pituus ja tyyppi sekä kohtaavien junien
summautuva vaikutus. Mallia on Länsimetron ja Pisara-radan suunnittelun yhteydessä
kehitetty edelleen. Matlab-ympäristössä tehtävä mallinnus mahdollistaa nykyään runko-
meluherätteen leviämisen täyden kolmiulotteisen tarkastelun.

Runkomelualueiden laskennassa on käytetty myös mm. kalliopinta- ja maaperätietoja,
rakennusten sijainti-, käyttötarkoitus- ja perustamistapatietoja sekä kaavaehdotusten
vaikutuksia.

7  TORJUNTATARPEEN ARVIOINTI
Runkomelun alueelliset torjuntatarpeet selvitettiin mallintamalla laskennallisesti runko-
melun leviäminen ympäristöön. Laskenta aloitettiin selvittämällä ensin eristämättömän
radan runkomelualueet ja kohdekohtaiset runkomelutasot. Kuvassa 2 on esimerkki tällä
tavalla lasketuista runkomelutasoista ratalinjalla. Laskenta kuvaa rakennuksen alimmassa
kerroksessa esiintyviä runkomelutasoja aluekohtaisesti. Mallinnus mahdollistaa sisätilois-
sa esiintyvien runkomelutasojen ennakoinnin myös niillä kohdin, joissa ei toistaiseksi ole
rakennuksia. Tätä ominaisuutta hyödynnetään metrolinjan ympäristön maankäytön suun-
nittelussa ja runkomelun tulevien torjuntatarpeiden ennakoinnissa.

Kaikki runkomelualueille sijoittuvat nykyiset rakennukset kartoitettiin koko metrolinjan
osalta. Rakennukset listattiin ja niille osoitettiin niiden käyttötarkoitukseen perustuvat
runkomelun tavoitetasot. Runkomelun rakennuskohtaiset torjuntatarpeet muodostettiin
tämän jälkeen laskemalla maanpinnassa esiintyvät eristämättömän radan runkomelutasot
kunkin rakennuksen kohdalle ja arvioimalla rakennuksen perustamistavasta ja mahdolli-
sista kellari- tai pohjakerroksista aiheutuvan vaimennuksen vaikutukset.

Kuva 2. Esimerkki eristämättömän radan ympäristöön lasketuista runkomelualueista
rataosuudella.

8  ERISTYSTEN MITOITUS

Radan eristystarve mitoitettiin tämän jälkeen raide- ja ratasegmenttikohtaisesti niin, että
kaikkien altistuvien kohteiden runkomelutasot täyttävät tavoitearvot. Myöhemmin raken-
nettaviksi osoitetuilla alueilla mitoituksen lähtökohdaksi otettiin, että runkomelu ei ylitä
asuintilojen suositusarvoja olettaen, että rakennusten perustukset on viety nykyiseen
kallion pintaan asti. Eristysten sijoittelua ja eristysluokkien mitoitusta optimoitiin tässä
yhteydessä laskennallisesti.
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9  ERISTYSRATKAISUT

Eristysratkaisuna käytetään ratarakenteisiin sijoitettavia sepelinalusmattoja. Eristysten
sijoitusperiaate on esitetty kuvassa 3. Eristykset on ratasuunnitelmavaiheen mitoituksessa
jaettu kolmeen eri vaatimusluokkaan (10 dB, 13 dB ja 16 dB), jotka kuvaavat eristysma-
teriaalilla saavutettavaa lisäysvaimennusta radan ympäristössä esiintyviin runkomelu-
tasoihin.

Länsimetron jatkeen ratalinjaus eristetään lähes kauttaaltaan. Länsimetron jatkeen mo-
lemmilla raiteilla on eristettävää rataa yhteensä yli 15 km. Eristysmateriaalia tarvitaan yli
60 000 m2, josta 10 dB luokan eristystä on 30 %, 13 dB eristystä 67 % ja 16 dB eristystä
noin 3 %. Eristysten suuren määrän vuoksi niiden materiaalikustannukset ovat joitakin
miljoonia euroja.

Eristystuotteiden valmistajien tuotetiedoissaan ilmoittamat mitoitusarvot ja testaustulok-
set ovat lähtökohdiltaan ja oletuksiltaan vaihtelevia, eivätkä ne yleensä ole vertailukel-
poisia keskenään. Tästä syystä eristeiden staattisille ja dynaamisille värähtelyteknisille
ominaisuuksille muodostettiin Länsimetron ensimmäisen vaiheen suunnittelun yhteydes-
sä eristysluokkakohtaiset numeeriset vaatimukset, jotka asetettiin osaksi materiaalien
teknisiä hankintakriteerejä. Näiden täyttyminen varmistettiin edellyttämällä, että valmis-
tajat testauttavat tuotteensa kyseiset ominaisuudet standardin DIN 45673-5 [6] mukaisilla
testeillä erikseen mainituissa riippumattomissa testauslaitoksissa. Eristemateriaalien
staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia voidaan nykyään tarkistaa myös Vibkon Oy:n
kehittämällä testauslaitteistolla. Tämä mahdollistaa tilaajalle myös työnaikaisen kolman-
nen osapuolen laadunvarmistuksen, sillä työmaalle toimitettavista eristysmateriaalieristä
on voitu testata näytteitä myös pitkän rakennusprojektin aikana.

Kuva 3. Runkomelueristysmaton sijoitusperiaate ratatunnelin poikkileikkauksessa.
Eristyskerroksen sijoituskohta on merkitty kuvaan sinisellä nuolella.
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10 MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILU

Länsimetron ensimmäisen vaiheen (Ruoholahti–Matinkylä) lähiympäristön rakennuksissa
tehtyjen runkomelumittausten tulokset osoittavat, että runkomelumallinnus ja rataan
asennetut eristysratkaisut toimivat kuten pitääkin. Mittauksia tehtiin vanhojen M100- ja
uusien M300-metrojunien koeajojen aikana, kaikkia eristysmateriaaliluokkia edustavilla
rataosuuksilla sekä radan ympäristön meluherkissä kohteissa.

Tulokset osoittavat runkomelun eristysmitoituksen ja eristeiden asennuksen onnistuneen,
sillä mitatut runkomelutasot täyttävät ja alittavat kohdekohtaiset tavoitetasot. Rakennus-
ten sisätiloissa mitatut runkomelutasot olivat kauttaaltaan jonkin verran pienempiä kuin
runkomelun laskentamallilla kyseisiin kohteisiin arvioidut tasot. Tämä johtuu useasta
osatekijästä: uudesta ja hyväkuntoisesta radasta, kallioperässä satunnaisesti esiintyvistä
ruhjeista, rakennusten perustamistavoista sekä malliin sisällytetystä kohtaavat metrojunat
huomioivasta varmuusvarasta. Eristyksessä on näin ollen tarvittava varmuusvara myös
metroradan koko käyttöiän kannalta.
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Tiivistelmä

 Akustikon työssä ei yleensä voi välttyä äänialtistukselta. Hänen tulee
suojata omaa kuuloaan, ja usein myös suunnittelun myötä muiden kuuloa.
Työmelumittauksia suorittavien tulisi osata antaa suositukset työpaikoille

käytettävistä kuulonsuojaimista, ”käytettävä kuulonsuojaimia” ei riitä. Jokai-
sen akustikon tulisi hallita vähintään perusasiat kuulonsuojaimista. Hyvistä
huoneakustiikkaratkaisuista huolimatta erilaisten kuulonsuojainten ja kuu-

lokkeiden käyttö toimistotyössä on yleistä. Kuulonsuojaimen ja kuulokkeen
tai monitorin ero tulee ymmärtää konsultaatiossa.

Kuulonsuojaimen asema henkilönsuojaimena tulee muuttumaan uudessa
henkilönsuojainasetuksessa vaativimpaan riskiluokkaan. Vaikka melutyöpai-

koilla on meluntorjuntaohjelmia, ja kuulonsuojaimet tiukasti säänneltyjä,
kuulonalenemat ammattitautina ovat jatkuvasti tilastojen kärjessä. Kuulon-

suojaimia ei osata käyttää oikein, ja virheellinen turvallisuuden tunne voi olla
kohtalokas. On kaikkien alalla toimivien velvollisuus edistää sekä turvallista

työympäristöä että hyviä käytäntöjä kuulonsuojainten käytössä.

1  JOHDANTO

Henkilönsuojaimella tarkoitetaan laitetta, välinettä tai suojavaatetusta, joka on suunnitel-
tu henkilön käytettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta
uhkaavalta vaaratekijältä [1]. Kuulonsuojain on henkilönsuojain. Markkinoilla on kuiten-
kin myös tuotteita, jotka muistuttavat kuulonsuojaimia, mutta eivät ole niitä. Yleisimmät
kyseiset tuotteet voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

· korvatulpat, jotka suojaavat joltain muulta kuin melulta, esim. vedeltä
· korvatulpat, joita käytetään nukkuessa ja lentokoneessa (eivät saa mainostaa suo-

jaavansa muulta melulta, varsinkaan työmelulta, vaimennus tuntematon)
· korvamonitorit muusikoilla (tulppaosa voi olla sama kuin valetuissa kuulonsuo-

jaimissa, ei silti kuulonsuojain, äänitasoa tulpan alla ei ole rajoitettu)
· vastamelukuulokkeet (vaimennus tuntematon, äänitasoa ei ole rajoitettu)
· tuotteet, joiden vaimennuskyky ei ole riittävä, kuten esim. ER-9 suodatin muotoon

valetussa tulpassa
On tärkeää muistaa, että työnantaja ei saa hankkia työntekijöilleen muita kuin henkilön-
suojaimia [2], jos riskinarvioinnissa ollaan tultu tulokseen, että suojaimia tarvitaan. Tä-

290



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 291 — #291

MITÄ AKUSTIKON TULEE TIETÄÄ… Heli Koskinen

män vuoksi jokaisen, joka on tekemisissä jollain tavalla työmelun ja kuulonsuojainten
kanssa, on tiedettävä, mikä on kuulonsuojain ja mikä ei.

Kuva 1. CE-merkintä

Koska monet näistä tuotteista eivät eroa millään lailla ulkonäöltään kuulonsuojaimista ja
osa jopa koostuu samoista osista kuin kuulonsuojaimet, on ymmärrettävää, että ne voi-
daan helposti sekoittaa keskenään. Myös se, että sanotaan että tuote suojaa melulta, ei
vielä takaa, että tuote on kuulonsuojain. Tämän lisäksi markkinoilla on joskus tuotteita,
joita myydään kuulonsuojaimina, mutta joiden käyttöohjeessa tai ominaisuuksissa ilme-
nee puutteita markkinavalvonnassa, ja jotka äärimmäisissä tapauksissa voidaan jopa pois-
taa myynnistä. On kuitenkin joitakin seikkoja, joista kuulonsuojaimen voi tunnistaa:

· Muita tuotteita kuin tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita ei saa myydä kuu-
lonsuojaimen nimellä

· Kuulonsuojain on varustettu CE-merkillä (Kuva 1.) ja käyttöohjeessa mainitaan EN
352-alkuiset standardit (esim. 352-1, 352-2, 352-3, [3,4,5]), jonka mukaan tyyp-
pitestaus on tehty

· Mukana tulee aina käyttöohjeet (tai pakkaukseen on painettu käyttöohjeet)
· Käyttöohjeissa tulee olla tarkasti määrätyt asiat, kuten mm. vaimennusarvot taa-

juuskaistoittain ja indekseittäin, varoitukset koskien esim. elektroniikkaa, valmis-
tajan yhteystiedot, mallin nimi ja käyttötarkoitus.

Kuulonsuojainten merkinnät ja asema tulee kuitenkin jonkin verran muuttumaan lähiai-
koina. Nämä muutokset näkyvät kuluttajalle lähinnä merkinnän CE muuttumisena CE
XXXX, jossa XXXX on nelinumeroinen luku, joka on tuotannon tasalaatuisuutta valvo-
van ilmoitetun laitoksen tunnus. Muutos johtuu henkilönsuojaimia säätelevän direktiivin
[6] muuttumisesta asetukseksi [7]. Direktiivissä määritellään tavoitteet, joihin kaikkien
EU-maiden on yllettävä. Maat saavat kuitenkin itse päättää laeista, joilla direktiivi toteu-
tetaan. Asetus taasen on sitova säädös, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikkialla
EU:ssa. Asetus tuli voimaan 20.4.2016. Sitä ei kuitenkaan sovellettu heti, vaan kahden
vuoden siirtymäajalla, jolloin asetuksen tuomiin muutoksiin valmistaudutaan. Asetukses-
sa kuulonsuojain siirtyy kategoriaan III, erittäin vakavat riskit. Vaikka kuulonsuojaimia
käytetään paljon, kuulovamma on yhä ammattitautien kärjessä joka vuosi [8]. Valistusta
ja hyviä kuulonsuojaimia on ollut markkinoilla jo vähintään 20 vuotta, joka on tyypilli-
nen aika kuulovamman kehittymiseen. Ei ole myöskään olemassa keinoa, jolla kuulo-
vamma voitaisiin parantaa. Näistä syistä katsotaan, että kuulonsuojain kuuluu kategoriaan
III.

Asetus selkeyttää ilmoitettujen laitosten (jotka siis arvioivat suojainten turvallisuutta) ja
markkinavalvonnan asemaa. Myös valmistajille tulee tämän myötä kuulonsuojainten
osalta täysin uusia velvollisuuksia kategorian muutoksen myötä. Järjestelmä pyrkii sii-
hen, että kuulonsuojaimet, joita valmistetaan usein vuosikausia, ovat koko ajan samaa
laatua kuin kappaleet, jotka testattiin tyyppitarkastuksessa.
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2  TOIMINTA-ARVOT YLITTÄVÄ MELUALTISTUS JA
KUULONSUOJAIMET

Kun akustikko tekee työtään tehdas- tai rakennustyöympäristössä, kuulonsuojaimet ovat
yleensä luonnollinen varuste. Joskus akustikko aiheuttaa vielä itsekin lisä-ääntä ympäris-
töönsä. Omia kuulonsuojaimia valittaessa haasteena ovat työympäristöjen vaihtelevat ää-
nitasot, muiden suojainten mahdollinen tarve ja kommunikointi kollegoiden ja asiakkaan
kanssa.

Meluntorjunnassa ensisijainen keino on aina yrittää vaimentaa melua teknisesti tai työjär-
jestelyin niin, ettei kuulonsuojaimia tarvittaisi. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta vel-
vollisuutta tulisi painottaa. Kuulonsuojainten tulisi olla viimeinen toimenpide vaimentaa
melua. Tietenkin työntekijät tulee suojata ennen kuin torjuntatoimenpiteet saatetaan lop-
puun. Jos kuulonsuojaimia tarvitaan, yritykselle ei ole kovinkaan hyödyllistä, jos raportin
viimeisenä lauseena on ”Käytettävä kuulonsuojaimia”. Asiakasta tulisi opastaa suojainten
valintaan työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella, antaa esimerkkejä siitä, mitkä seikat
vaikuttavat suojainten käyttöön positiivisesti tai negatiivisesti. Työnantajan tulee koulut-
taa työntekijänsä käyttämään oikein suojaimia ja motivoida heitä käyttöön.  Asiakkaalle
on hyvä antaa vinkkejä tietolähteistä: koulutetut suojainmyyjät, suojainvalmistajien sivut
ja koulutukset (jotkut järjestävät ilmaisia webinaareja), Työterveyslaitoksen kehittämät
malliratkaisut (vapaasti saatavissa), suojainkoulutukset. Suurissa asiakasyrityksissä mu-
kana on yleensä myös työterveyshuolto, koska yhä enemmän suositellaan suojainten va-
linnassa yksilöllisiä ratkaisuja ja koska työntekijän terveydentila voi myös vaikuttaa suo-
jainten valintaan.

Jotta yrityksiä voi neuvoa kuulonsuojainten valinnassa, tulee olla osaamista kaikista niis-
tä suojaimista, joita kyseisessä työpaikassa käytetään. Yksi suurimmista ongelmista on
suojainten yhteiskäyttö, joka on haastavaa monialtisteisilla työpaikoilla. Työsuojelulaki,
henkilönsuojaimia koskeva lainsäädäntö ja työnantajan velvollisuudet on syytä tuntea.
Luonnollisesti kuulonsuojaimet tulee tuntea hyvin, ja niihin liittyvät valintamenetelmät
altistuksen perusteella. Jos työpaikalla jo käytetään suojaimia, yritys ei välttämättä näe
tarvetta lisäkonsultointiin. Valitettavasti tällaisilla työpaikoilla kulkiessa voi nähdä pal-
jonkin ongelmia, joihin pitäisi jollain lailla pystyä puuttumaan, esim.

· Kuulonsuojainten tyynyjä paikkaillaan teipillä (huolto + mahdollinen kuulovam-
ma)

· Kuulonsuojaimet ovat niin vanhat, ettei edes tunnista enää mallia. Jousivoima on
hävinnyt aikoja sitten ja tyynyt ovat kivikovat (huolto + mahdollinen kuulovam-
ma).

· Työntekijät laittavat kuulokkeet kuulonsuojainten alle, koska heille ei osteta suo-
jaimia, joilla voisi kuunnella musiikkia (valinta + mahdollinen kuulovamma)

· Kuulonsuojaimet ovat väärässä asennossa, syntyy rakoja tyynyn ja ihon väliin
(koulutus + mahdollinen kuulovamma)

· Kuulonsuojaimia ei käytetä (motivointi + mahdollinen kuulovamma)
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3  TOIMISTO JA KUULONSUOJAIMET

Kuulonsuojaimia ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu toimistoon. Jos toimisto kuitenkin on
suunniteltu ilman vetäytymistiloja, yhteiset pelisäännöt eivät toimi, tai työntekijä on
muuten herkkä häiriöille, niin kuulonsuojaimet ovat tietenkin yksi vaihtoehto. Ensisijai-
sesti kuitenkin toimisto tulisi suunnitella niin, että tila olisi akustiikan kannalta optimaa-
linen, ja että työtilat ovat soveltuvat tehtävään työhön. Jos kuitenkin kuulonsuojaimia tai
muita ympäristön sulkevia keinoja halutaan käyttää, on hyvä muistaa muutama perusasia.

Kuulonsuojaimet toimistokäytössä

Suojainten pitäisi olla aina käyttäjälleen sopivat. Yleensä suositellaan, että työntekijöillä
olisi työpaikalla mahdollisuus valita suojaimet muutamasta vaihtoehdosta.

Äänitasot toimistoissa eivät ylitä toiminta-arvoja, joten työnantaja ei välttämättä ole ris-
kinarvioinnin perusteella velvollinen korvaamaan suojaimia. Tällöin työntekijä joutuu
ostamaan suojaimet itse, jos työpaikalla ei toisin sovita. Joskus työterveyshuolto saattaa
suositella suojainten hankintaa.

Käyttäjästä riippuu, ovatko tulppa- vai kupusuojaimet sopivammat. Kertakäyttöisiä tulp-
pia saa käyttää vain kerran. Pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut tulpat vaativat huoltoa,
ja korvakäytävän muotoon valetut yksilölliset tulpat ovat lisäksi melko kalliita, joskin
pitkäikäisiä.

Työterveyshuollon on syytä tietää, jos toimistossa käytetään tulppia, koska lisääntyneet
korvatulehdukset voivat olla merkki tulppien huonosta huollosta. Kaikki suojaimet hios-
tavat – kuvut vähän eri tavalla kuin tulpat. Kupusuojaimet voivat myös olla painavat ja
aiheuttaa niskaongelmia. Jos suojainten jousivoima on lähellä maksimia (14N), ne voivat
tuntua epämukavalta.

Elektroniikkaa suojaimiin ei välttämättä tarvita – suojaimen paino lisääntyy yleensä
elektroniikan myötä. Kuitenkin, jos työntekijä haluaa työskennellessään kuunnella mu-
siikkia tai radiota, voidaan hankkia kuulonsuojaimet, joissa on radio. Radiossa on rajoi-
tin, jonka ansiosta äänitaso kuvun alla jää alle 82 dB(A). On myös suojaimia joissa on
Bluetooth tai liitäntä esim. mp3-soittimia varten. Näissä tulee olla tarkkana: jos suojain
on testattu standardin EN 352-8 mukaan [9], se soveltuu musiikin kuunteluun, ainoastaan
standardin EN 352-6 mukaan testattu ei [10]. Suojain sinänsä saattaa olla varustettu sa-
moilla toiminnoilla kummassakin tapauksessa. Toimistokäyttöön ei kannata hankkia taso-
riippuvaisia suojaimia, koska ne päästävät läpi puheäänen. Tasoriippuvaisten suojainten
vaimennus alkaa vasta kovemmilla tasoilla.

Koska kuulo ei ole vaarassa toimistossa, suojainten vaimennus voi olla melkein millainen
tahansa. Pienelläkin vaimennuksella pärjää, mutta silloin puhe kuuluu herkemmin läpi.
Koska puheäänen kuuluminen tässä tapauksessa ei ole toivottua, taajuuskaistoittain tasai-
sesti vaimentavia kuulonsuojaimia kannattaa välttää. Pitää kuitenkin varmistaa, että kuu-
lee erilaiset varoitussignaalit, esim. palohälytyksen äänen.

Tehokkaiden kuulonsuojainten käyttöön liittyy ongelma, joka on hyvä tiedostaa: Jos niitä
tottuu käyttämään paljon ja on ääniyliherkkyyttä, voi herkkyys eri äänien häiritsevyydelle
kasvaa. Turtuminen jatkuvaan tai toistuvaan ilmiöön eli habituaatio normaaleihin ääniin
vähenee ja kuulojärjestelmä ei enää olekaan tottunut niihin. Ongelma on toki harvinainen.
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Kuulokkeet toimistossa

Toimistoissa eristäydytään muusta ympäristöstä usein käyttämällä kuulokkeita, varsinkin
vastamelukuulokkeiden käyttö on voimakkaassa kasvussa. Nämä tulee erottaa vastame-
lukuulonsuojaimista: vastamelukuulokkeet eivät suojaa käyttää kuuloa vahingoittavalta
melulta, huolimatta subjektiivisesta kokemuksesta, että kuuloke eristää ääntä. Kuulokkei-
den passiivinen vaimennus yleensä vaimentaa jonkin verran korkeita taajuuksia ja aktii-
vinen matalia, mutta eivät riittävästi kun on kyse kuulon vahingoittumisesta. Tämä kos-
kee sekä kupumallisia että tulppamallisia kuulokkeita. Tämän vuoksi vastamelukuulok-
keita ei saa käyttää kuulonsuojainten asemasta altistuksessa, joka ylittää toiminta-arvot.
Niitä ei myöskään ole testattu henkilönsuojaimina eli niiden turvallisuudesta käyttäjälle
kovassa melussa ei ole tietoa. Valmistajan omat mittaukset eivät ole riittävä tae turvalli-
suudelle. Vastamelukuulonsuojaimia taasen on turha hankkia toimistokäyttöön, ne sovel-
tuvat työpaikoille, joissa on erittäin voimakasta matalataajuista melua.

Kaikissa kuulokkeissa tulee muistaa, että ne ovat lähes aina myös musiikin kuunteluun
soveltuvia, ja koska kuuntelutasoa ei ole rajoitettu, on mahdollista jopa vahingoittaa kuu-
loaan kuuntelemalla musiikkia liian kovilla äänitasoilla. Musiikin kuuntelussa on myös-
kin se puoli, että kaikki eivät pysty kuuntelemaan musiikkia töitä tehdessään.

Kuulokkeiden valinnassa kannattaa kiinnittää myös huomiota kuulokkeen tiiviyteen: mitä
tiiviimpi kuuloke, sitä paremmin se vaimentaa korkeat taajuudet. Jos ei kuuntele työssään
musiikkia, tavalliset kuulonsuojaimet olisivat ehkä edullisempi vaihtoehto ja eristäisivät
ääntä jopa paremmin. Toisaalta kupumalliset kuulokkeet ovat luultavasti ergonomialtaan
miellyttävämmät kuin kuulonsuojaimet, koska niiden jousivoima on yleensä heikko ja
eivätkä ne välttämättä hiosta kuulonsuojainten tavoin.

4 KUULONSUOJAINTEN SUUNNITTELU, TESTAUS JA SERTIFIOINTI

Akustikkoja ei suoraan kouluteta kuulonsuojainten suunnitteluun eikä tyyppitestaukseen,
vaan osaaminen kasvaa työssä. Jos kuitenkin suunnittelee kyseiselle alalle syventymistä,
on hyvä tietää ainakin jotain seuraavista aiheista: akustiset mittaukset, huoneakustiikka,
elektroniikka, äänen käyttäytyminen eri materiaaleissa ja standardisointi.

Kuulonsuojainten toiminnasta ja rakenteesta on hyvin vähän kirjallisuutta. Kattavin kirja
on todennäköisesti Personal Hearing Protection in Industry, jossa kuulonsuojainten toi-
minta on tarkasteltu erilaisina sijaiskytkentöinä [11]. Toivasen oppikirjassa [12] esitetään
yksinkertainen malli kuvun toiminnalle. Vaikka mallista puuttuu monia tekijöitä, jotka
vaikuttavat vaimennukseen, on se yksinkertaisuudessaankin yksi harvoja suomalaisia te-
oksia, jossa asiaa käsitellään. Viallet ja Voix [13] ovat tutkineet miten eri kovuusasteis-
ten silikonien kimmomoduuli, Poissonin luku, isotrooppinen häviökerroin ja tiheys vai-
kuttavat muotoon valettujen tulppien vaimennuskykyyn eri taajuuksilla. Tällaisten tut-
kimusten arvo testauslaboratoriolle on tieto siitä, miten erilaiset muutokset vaikuttavat
suojainten suojauskykyyn. Valitettavasti tutkimusta on tehty nykyään melko vähän re-
surssien vähetessä, ja lisäksi yritykset pitävät suojainten ominaisuudet yrityssalaisuutena.
Testauslaboratoriot vaihtavat tietoa keskenään standardisointiryhmissä, joihin myös jot-
kut valmistajat osallistuvat.
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Kuva 2. Objektiivisissa kuulonsuojainmittauksissa käytettävä keinopää (ATF,
acoustic test fixture)

Kuulonsuojainten testausmenetelmiä on kehitetty vuosikymmeniä, ja varsinkin Euroo-
passa suojaimista mitataan kestävyyttä käytössä ja ergonomisia ominaisuuksia vaimen-
nuksen lisäksi. Koska objektiivisilla mittauksilla voidaan mitata suojaimen laatua, muttei
luotettavasti suojaimen vaimennuskykyä, tärkeimmässä testissä käytetään koehenkilöitä.
Elektroniset ominaisuudet mitataan kullekin ominaisuudelle kehitetyllä testimenetelmäl-
lä, joita kehitetään jatkuvasti uusien ominaisuuksien tullessa markkinoille. Jos mittaus-
menetelmää ei ole, voidaan testata direktiivin perusvaatimusten mukaan, mutta se vaatii
laboratoriolta vahvaa osaamista kehittää sopiva tapa mitata kyseistä ominaisuutta. Tiloille
ja mittausvälineille on myös erittäin tiukat vaatimukset, esim. objektiivisissa mittauksissa
käytettävä keinopään (Kuva 2.) eristävyys on tarkasti määritelty. Sertifioinnissa tarkaste-
taan suojaimen tekniset dokumentit, tyyppitestauksen tulokset ja arvioidaan, täyttääkö
suojain vaaditut turvallisuusominaisuudet. Tässä ymmärrys siitä, miten arvioida kuulon-
suojaimen turvallisuutta käyttäjälle, on tarpeen.

5 YHTEENVETO

Kuulonsuojaimia ja niitä muistuttavia tuotteita on nykyään paljon markkinoilla. Vaikka
erot kuulonsuojaimen ja sitä muistuttavan tuotteen välillä eivät aina tunnu isoilta, tulee
kuitenkin muistaa, että lopputuloksena voi olla pahimmillaan kuulovamma. Koska monen
akustikon työhön liittyy ainakin jollain tavalla melu tai häiritsevät äänet, tulisi perusasiat
kuulonsuojaimiin liittyen osata, tai vähintään tietää, mistä saa lisätietoa itselle tai asiak-
kaille. Kuulonsuojaimia käytetään paljon työpaikoilla, mutta niiden oikeanlainen käyttö
on vieläkin haaste monella työpaikalla. Optimaalisinta olisi jos työpaikat saataisiin haas-
tettua parantamaan työolosuhteita meluntorjunnan, huoneakustiikan ja työjärjestelyjen
keinoin, jotta suojaimia ei tarvittaisi. Mutta niin kauan kun kuulonsuojaimia työpaikoille
hankitaan, tarvitaan lisää koulutusta oikeaan valintaan, käyttöön ja huoltoon, jotta melun
aiheuttamat kuulo-ongelmat saadaan kuriin.
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Tiivistelmä 

 Melu määritellään impulssimeluksi, jos se sisältää alle sekunnin kestäviä 
meluhuippuja. Sotilas- ja poliisialalta on tutkimustietoa, mutta ampumaharrasta-
jien melualtistuksia sekä kuulovaurioita on selvitetty vähän. Sotilaiden melual-
tistumisen perusteella on päätelty, että 20 % suomalaisista ovat herkkiä saamaan 
kuulovamman jo yhdestä laukauksesta. Toisaalta jotkut voivat ampua ilman kuu-
lonsuojaimia jopa 40 000 laukausta ilman kuulovauriota. N-L-asetyylikysteiiniä 
on kokeiltu meluvammojen ehkäisyssä: yhdessä kokeessa se pystyi ehkäisemään 
jopa 25 % kuulovammoista. Myös elektronisia suojauskeinoja on kehitelty: antu-
ri lähellä korvakäytävää voisi havaita nopeasti nousevan impulssin energian, jol-
loin se voisi välittää nanosekunneissa mikrosähköisen signaalin simpukan alu-
eelle nopeammin kuin kuulomekanismi niitä välittäisi. Vastameluun perustuvia 
kuulonsuojaimia ja kuulonsuojainten viestintäominaisuuksia on kehitetty. Uu-
dempi meluvammariski on peliteollisuuden ja pelaajien impulssimelualtistumi-
nen. Esimerkkinä jokapäiväisistä lähinnä häiritsevistä meluimpulsseista ovat 
tuolien tai pöytien liikuttamisesta syntyvät äänipulssit. Tulppasuojaimien asen-
taminen korvakäytävään kaipaa huolellisempaa otetta. Impulssimelu ja kuulon 
suojelu eivät ole tieteen valtavirrassa, mutta tuotekehitystä tapahtuu suojainten 
elektroniikan osalta.  

1 JOHDANTO 

Melu määritellään impulssimeluksi, jos se sisältää alle sekunnin kestäviä meluhuippuja, jotka 
ovat yli 15 desibeliä taustamelua voimakkaampia. Impulssimelua syntyy esimerkiksi leluista, 
ilotulitteista, aseista, räjäytyksistä ja joistakin teollisuuden työvaiheista. Työpaikoilla me-
luimpulssit liittyvät useimmiten esineiden iskuihin, lyönteihin tai putoamisiin. Sotilasalalta 
on runsaasti tutkimustietoa [1-3], mutta myös poliisien impulssimelualtistumista on selvitetty 
laajasti. Ampumaharrastajien ja ampumaurheilijoiden melualtistuksia sekä kuulovaurioita on 
selvitetty vähän. Teollisuudessa, palvelualoilla ja viihdeteollisuudessa on selvitetty impulssi-
melualtistumista ja huipputasoja lähinnä työpaikkojen tilaamina mittauksina. Esimerkkinä 
voidaan mainita TV- ja teatterityössä käytettyjen tehosteiden melu [4]. 

Korvaan ei saisi kohdistua yli 137 - 140 dB huipputasoja, joten voimakkaimmille impulsseil-
le pelkästään kuulonsuojain tai äänenvaimennin ei yksinään enää riitä. Impulssien keston, 
taajuuden tai painevaihtelujen tarkempi analyysi voi olla tarpeen riskien arvioimiseksi. Esi-
merkiksi pienitaajuisia impulssimelupiikkejä korva itse vaimentaa taajuusvasteensa mukai-
sesti, mutta toisaalta tekniset rakenteet tai kuulonsuojaimet vaimentavat pientaajuisia pulsseja 
vähemmän kuin keskitaajuisia [1]. 

Korvatulppien mitattu melun vaimennuskyky kiväärin laukausäänelle on kokeissa ollut 18 - 
20 dB huipputasolle ja sekunnin keskiäänitasolle [5-8]. Varusmiesten altistuminen ampuma-
radalla ammunnan aikana oli 116 dB (LAeq, 5 min). Huipputasot vaihtelivat 129 - 145 dB kor-
vakäytävässä ja 152 - 154 dB korvakäytävän ja suojaimen ulkopuolella. Eräässä tutkimukses-
sa havaittiin, että kahdella ampujalla yhdeksästä tulppasuojain ei vaimentanut laukausmelua 
ollenkaan, ja syyksi paljastui tulppasuojaimen huono sovitus korvakäytävään [2]. Korvakäy-
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tävään valettujen suojaimien vaimennus on ollut hieman pienempi kuin tavanomaisten kerta-
käyttöisten tulppasuojaimien antama vaimennuskyky 28 - 31 dB [5-7]. Toisaalta valettujen 
suojaimien parempaa kommunikaatio-ominaisuutta arvostetaan. Tulosten mukaan huipputa-
sot kupusuojaimen sisäpuolella ovat olleet alle 140 dB (130 - 134 dB). Kommunikaatiosuo-
jaimien vaimennuskykyyn ei vaikuttanut sähköisen viestintäpiirin aukiolo [5-6]. Hyvälaatui-
silla kuulonsuojaimilla ja aseiden äänenvaimentajilla päästään yli 20 dB äänipulssin huippu-
tason vaimentumiseen. Melulta suojautumisessa on huomioitava monialtistuminen: monilla 
on impulssimelun lisäksi vaikkapa kuljetuskaluston aiheuttamaa melua, missä myös saatetaan 
tarvita tehokkaitakin kuulonsuojaimia.  

Tämän tekstin tarkoituksena on esittää katsaus impulssimelulle altistumiseen, arviointiin ja 
hallintaan sekä suojautumisen kehittymisnäkymiin. Tässä esitetään tuloksia eniten aseiden 
impulssimeluista, mutta tuloksia voi soveltaa muihinkin meluimpulsseihin.  
 

2. IMPULSSIMELUN ARVIOINTI JA MÄÄRITTÄMINEN 

Voimakkaan impulssimelun mittaamiseen akkreditoituja yrityksiä ei tietääksemme Suomessa 
ole. Impulssimelun mittareiden kalibrointi on usein puutteellista, vaikka äänitasomittarin ai-
kavakion voi tarkistaa pulssigeneraattorilla. Mikrofonien testaaminen palautuu tilassa tehtä-
vään referenssivertailuun. Mittarit tarkistetaan useimmiten tasaista ääntä lähettävillä jäljite-
tyillä vertailuäänilähteillä. Impulssimelua mitattaessa pitää myös tarkistaa mikrofonin ja mit-
tarin mittausalue (yleensä huipputaso on alle 140 dB). Impulssimelun huipputason aikavakio 
(peak) voi erota eri valmistajien mittareissa. C- ja Z-aikavakiot rajaavat huipputason taajuus-
sisältöä, siksi suosittelemme LCpeak tai LZpeak suureiden käyttämistä huipputason arvioimiseksi.  

Melumittauksissa on käytäntönä selvittää sekä ekvivalenttitaso (usein LAeq,4-6h, mistä arvioi-
daan päiväkeskiarvo) että huippupainetasot samalta ajalta. Huippupainetasojen osalta yksit-
täinen yli 135 dB huipputaso ei vielä välttämättä aiheuta tulkintaa ohjearvon ylittymisestä, 
koska kysymyksessä voi olla virhetulkinta (mikrofoniin tullut isku, huuto tms.). Jos korkeita 
arvoja on useita (yli 3 arviointijakson aikana) ja tunnistetaan aiheuttaja, tulkitaan impulssime-
lu alemman, ylemmän tai raja-arvon ylittymiseksi huipputasosta. Raja-arvon tapauksessa pi-
tää myös ottaa huomioon kuulonsuojaimen vaimennuskyky. Kuulonsuojaimien alta tehdyissä 
impulssimelumittauksissa on monia virhemahdollisuuksia (isku suojaimeen tai suojaimen 
sankaan, asennuspiikit, aktiivisen kuulonsuojaimen elektroniset pulssit ja niin edelleen) [5]. 
Työterveyshuolloilla ja työpaikoilla ei usein ole mittareita, joilla impulssimelun huipputasoja 
voisi selvittää ainakaan silloin, jos huipputaso ylittää 140 dB.  

Meluasetuksessa VNa 85/2006 huomio ja työnantajan selvitysvastuu kohdentuu pääsääntöi-
sesti melualtistumiseen (6-14§). Huippuarvon ylittymisistä seuraa lähinnä kuulotarkastustar-
peita tai kuulonsuojainten käyttötarpeita. Huipputasot ovat osa melulle altistumista. Meluase-
tuksessa (VNa 85/2006) todetaan, että riskin arvioinnissa on otettava huomioon melun im-
pulssimaisuus. Jos se voi aiheuttaa akuutteja traumoja, niin siitä on informoitava työntekijöi-
tä. Tällöin on tehtävä myös meluntorjuntaohjelma.  

Puolustusvoimilla on varomääräykset kuulon suojauksesta, joita sovelletaan sotilaallisiin har-
joituksiin ja muissa tehtävissä noudatetaan työsuojelumääräyksiä. Samoin heillä on varomää-
räys epäiltäessä melusta aiheutuvaa akuuttia akustista traumaa. Arvioitaessa kuulovamman 
todennäköisyyttä ja sen korvattavuutta, puolustusvoimat ovat käyttäneet ulkopuolisia asian-
tuntijoita arvioinneissaan. Poliisit noudattavat tavanomaisia työsuojelumääräyksiä, mm. VNa 
85/2006. Metsästäjät ja ampumaharrastajat eivät ole yleensä työturvallisuuslain alaisia, joten 
heitä ei koske esimerkiksi valtioneuvoston asetus 85/2006. Kuuloa vaurioittavana melun 
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huipputasona pidetään arvoa 140 dB, jonka arvon ylittyessä sitä vastaan tulisi suojautua myös 
vapaa-aikana. 

Koska vapaa-ajan harrastuksissa voi syntyä voimakastakin impulssimelua (ilotulitteet, mu-
siikki, aseet, paineilmatyökalut tai naulaimet), impulssimelusta tiedottamista tulisi lisätä. Ilo-
tulitteiden osalta TUKES eli turvallisuus- ja kemikaalivirasto hoitaa tiedottamista kiitettävästi 
vuodenvaihteessa, mutta monien muiden harrastustoimintojen osalta vaaroista tiedottamista 
tarvittaisiin lisää. Pitkään on epäilty, että osa työperäisiksi todetuista kuulovaurioista saattaa 
olla peräisin vapaa-ajalta.   

Oma alueensa on impulssimaisen melun häiritsevyys, mikä herättää keskustelua varsinkin 
ympäristössä ja asumisessa [8]. Tällaisia esimerkkejä ovat ravintoloissa tuolien siirtelyt tai 
kaatumiset, esineiden putoaminen lattialle ja rikkoutuminen ja auton ovien läimäykset. Nämä 
eivät aiheuta kuulovaurioita, mutta vievät huomiokyvyn muualle, ärsyttävät ja saattavat välil-
lisesti aiheuttaa tapaturmia. Häiritsevyyden käytännön tutkimusmenetelmiä, kuten kyselyitä, 
ihmisvasteita, melun laatutekijöitä ja mittaamista, tulisi selvittää tarkemmin ja tulosten perus-
teella kehittää luotettavia mittausmenetelmiä. Tällä hetkellä tulos on liian paljon kiinni teki-
jästä, tulokset ovat liian teoreettisia tai ne eivät palvele käytännön tarpeita. 

3. TERVEYSTARKASTUKSET JA AUDIOMETRIA 

Suomalaisessa terveystarkastuskäytännössä [9] melutyössä kuulotarkastukset tehdään kerran 
vuodessa neljän ensimmäisen vuoden ajan ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodes-
sa. Valtioneuvoston asetuksessa terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheutta-
vissa töissä (VNa 831/2005) on huomioitu impulssimelun huippuarvo 140 Pa. Jos ajatellaan 
erilaisia kuulovaurioita ja niihin liittyviä terveystarkastuksia, impulssimelun osalta ehkä ta-
vanomaisin näkökulma on akuutti akustinen trauma (AAT), kun tavanomaiselle melulle altis-
tumisessa puhutaan pitkäaikaisen altistumisen aiheuttamasta kuulon muutoksesta. Myös tin-
nitus tulisi tunnistaa määräaikaistarkastuksissa.  

Kuulotarkastuksissa tarkastellaan lähinnä vaurioita kuulokyvyssä, mutta ei välttämättä sitä, 
mikä kuulokynnyksen nousun on aiheuttanut. Jos kuulovaurion taustalla on työperäinen me-
lualtistuminen, on tärkeää että työterveyshuolto antaa palautetta tästä työpaikalle. Kuulontut-
kimuksessa arvioidaan syntynyttä vahinkoa ja se määritetään Suomessa kuulotutkimuksen eli 
audiometrian perusteella. Tosin audiometrian korrelaatio itse arvioidun kuulon kanssa on 0,3-
0,5, joten vastaavuus koetun kuulo-ongelman kanssa ei ole hyvä [10].  

Impulssimelu tai asemelu voivat aiheuttaa sikiölle muutoksia kuulohermovasteeseen. Siksi 
Työterveyslaitoksen suosituksissa esitetään, että raskaana olevien naisten (poliisit, upseerit) 
ei tulisi ampua tai valvoa ammuntoja raskauden aikana. Tämä ei tule meluasetuksesta, vaan 
se on seurausta EU-direktiivistä, joka koskee toimenpiteitä mm. raskaana olevien turvallisuu-
den parantamiseksi (92/85/ETY).  

Holma päätteli sotilaiden melualtistumista koskevassa väitöskirjassaan [11], että 20 % suo-
malaisista ovat herkkiä saamaan kuulovamman jo yhdestä laukauksesta. Toisaalta väitöskir-
jan mukaan jotkut voivat ampua ilman kuulonsuojaimia 40 000 laukausta ilman kuulovau-
riota. Tämä tarkoittaa, että herkkyys saada kuulovaurio on ihmisillä hyvin erilainen.  

Holman väitöskirjan tulosten perusteella esitetään, että 20 dB kuuloseulontaa parempi tapa 
ennakoida tulevia impulssimelusta aiheutuvia kuulovaurioita olisi seurata 6 kHz kuoppaa 
kuulokäyrässä ja sen perusteella arvioida kuulovaurioriskiä, kuulonsuojainten käyttöä ja jopa 
sotilaan työhönsijoittumista [11]. Tämän kaltaisen näkökulman soveltaminen kaikkiin työn-
tekijöihin vaatisi vielä tarkkaa pohdintaa, ettei tarpeettomasti katkaista kuuloherkkien henki-
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löiden uramahdollisuuksia, vaan kiinnitettäisiin vakavaa huomiota heidän kuulonsuojauk-
seensa. Kuuloseulonta 20 dB kynnysarvolla mittaa myös monia muita kuulokykyyn vaikutta-
via asioita impulssimelun lisäksi, mutta jos 6 kHz kuopan avulla pystyttäisiin entistä aikai-
semmin ennakoimaan kuulovaurioriskejä, asiaa kannattaisi edistää. Tämä vaatisi todennäköi-
sesti sotilasalaa laajemmin tutkimuksia ja näyttöä.  

4. IMPULSSIMELUN HALLINTA 

Esimerkki aseiden äänen vaimentimet 

Äänenvaimennin pidentää laukauksen äänipulssia ja pyöristää voimakkaasti positiivista pai-
nehuippua. Se muuttaa jonkin verran ääntä lämmöksi, mutta pääasiallinen vaikutusmekanismi 
on painepulssin pidentäminen ja heijastelu vaimentimen sisällä, joka voi myös toimia reaktii-
visen vaimentimen tapaan. Painepulssi herättää vaimentimen rakenteen värähtelyjä, jotka 
joskus saattavat osua myös kuuloalueelle, jolloin kuullaan erilainen uusi ääni.  

Äänenvaimentimien toiminnan arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat hinta, huollettavuus, 
kuumeneminen, sointi, sarjatulikesto, asennuksen helppous ja monet muut käyttäjäkohtaiset 
tekijät. Kuvassa 1 on esitetty erilaisia huipputasoja eri kaliiperin kiväärien sivulla metri pii-
pun suusta. Piipun pituus, patruuna ja ympäristö vaikuttavat huipputasoon, joten kuvan tulok-
set ovat esimerkkejä ja antavat suuntaviivoja. Samoin vaimentimien vaimennuskyvyissä eri 
kaliiperin aseille on huomattavia eroja.  

135

140

145

150

155

160

165

170

175
.2

2

.2
2

2

.2
2

3

.2
4

3

7
6

2
x

5
3

.2
7

0

3
0

-0
6

.3
0

8

9
.3

.3
7

5

.4
5

8

.3
8

.3
3

8
M

g
n

.5

h
u

ip
p

u
ta

s
o

 1
 m

 s
iv

u
ll
a
, L

C
p

e
a
k
 d

B

aseen kaliiperi

Ase- ja vaimenninvertailu

sivulla 1 m ei vaimenninta sivulla 1 m vaimennin
 

Kuva 1. Kiväärien laukauksen huipputasoja ilman vaimenninta ja vaimentimen kanssa aseen 

sivulla 1 m piipun suusta. 

Kuulonsuojaimien ja kuulonsuojelun kehitysnäkymistä 

Clifford ja Rogers tekivät katsauksen kuulonsuojaimien ja kuulonsuojelun kehittämisnäkö-
kulmista vuonna 2009 [12]. Tässä tarkastellaan artikkelin perusteella kolmea kehittämislin-
jaa; antioksidanttien käyttöä, sähköherätteitä sekä uusia materiaaleja kuulonsuojaimien raken-
tamiseksi. Antioksidanttien avulla voidaan saada parannetuksi kuulokarvojen eloonjäämistä. 
Koe-eläimille annettu salisylaattien ja N-L-asetyylikysteiinin yhdistelmä alensi pysyviä kuu-
lovaurioita taajuusalueella 1-2 kHz. Alustava tutkimus 566 merivoimien sotilaalla ja N-L-
asetyylikysteiinillä pystyi ehkäisemään 25 % kuulovammoista, joita tavallisesti esiintyy kah-
den viikon koulutusjakson jälkeen M16 rynnäkkökiväärin käyttöä harjoiteltaessa [12].  
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Sähköherätteet. Tiedetään, että sisäkorvan aistinsolujen vasteet ovat riippuvaisia sähköisestä 
potentiaalista tyvikalvon yli. Jos solun sähköinen kynnys on lähellä tyvikalvon yli vaikutta-
vaa 80 mV jännitettä, solu todennäköisesti depolarisoituu ja lähettää viestin. Jos anturi lähellä 
korvakäytävää havaitsisi nopeasti nousevan impulssin energian, se voisi välittää nanosekun-
neissa mikrosähköisen signaalin simpukan alueelle nopeammin kuin kuulomekanismi niitä 
välittäisi [12]. Tämän kaltaiseen kuulon invasiiviseen suojaamiseen liittyy paljon eettisiä nä-
kökohtia, joita pitää pohtia. Hyötyjen pitäisi olla kiistattomat suhteessa korvan alueen kirur-
giseen käsittelyyn muuten terveellä henkilöllä. 

Luun ja muiden materiaalien akustisista ominaisuuksista. Ideaaliset materiaalit impuls-
simelua vastaan ovat Cliffordin mukaan [12] erilaisia kuin tasaisen melun vaimentamiseksi 
tarkoitetut materiaalit. Materiaaliset vaimennusominaisuudet ovat suurimpia raskaille aineil-
le, kuten hiekka, sora ja lyijy, mutta ne eivät ole kuitenkaan hyviä kuulonsuojainmateriaaleja. 
Esimerkki nykyistä paremmista materiaaleista on tutkimuksen mukaan luu. Varmaankin lui-
set korvatulpat voisi helposti rakentaa, mutta saattaa olla, että luusta tehdyn suojaimen vai-
mennuskyky määräytyy pitkälti suojaimen korvakäytävään asettuvuuden perusteella.  

5. POHDINTA 

Kuulonsuojaimien toiminnasta impulssimelua tai voimakasta tasaista melua vastaan on tehty 
2000-luvulla ainakin kaksi väitöskirjaa [13-14]. Oinosen väitöskirjassa pohdittiin vastame-
luun perustuvia kuulonsuojaimia ja Lahtisen väitöskirjassa hävittäjälentäjien viestintään liit-
tyviä kuulonsuojainten ominaisuuksia ja viestintää. Elektroniikka on tullut jäädäkseen kuu-
lonsuojaimiin ja alun perin kalliit sotilaille tarkoitetut vastamelu- ja kommunikaatiosuojaimet 
ovat jo ampumaharrastajien sekä tavallisten työntekijöiden saavutettavissa. Vaikka tällä vuo-
sikymmenellä Suomessa lienee tutkittu kuulonsuojaimien vaikutusta impulssimelua vastaan 
melko vähän, niin lakisääteisiä ja akkreditoituja testejä kuulonsuojaimien yleisestä vaimen-
nuskyvystä tehdään kuitenkin koko ajan.  

Suljetussa tilassa meluimpulssin heijastuminen erilaisista pinnoista lisää korvaan kohdistuvaa 
äänienergiaa verrattuna ulkosalla olevaan altistumiseen, jolloin pintojen akustinen vaimenta-
minen tai meluimpulssin etenemisen katkaisu esteillä tai seinäkkeillä voi olla tarpeen. Esi-
merkkinä tästä ovat tuolien tai pöytien liikuttamisesta syntyvät äänipulssit, jotka saattavat 
häiritä keskusteluja ravintoloissa ja ruokaloissa. Tähän on kehitelty erilaisia tuolitassuratkai-
suja (esimerkiksi Silent Socks ja Lekolar). 

Tulppasuojaimien asentaminen korvakäytävään kaipaa huolellisempaa otetta. Markkinoille 
on tullut myös ampujille tarkoitettuja sähköisiä viestintätulppasuojaimia (esimerkiksi 3M Pel-
tor LEP-100, Oticon HitProHunter, Siemens SecureEar tai CENS Proflex), jotka sopivat 
myös muuta impulssimelua vastaan. Tässä yhteydessä on myös varoitettava joistakin ampu-
jille tai muusikoille tarkoitetuista viestivistä ja hyväksymättömistä tulppasuojaimista, joiden 
vaimennuskyky on hyvin pieni tai ne eivät asetu kunnolla korvakäytävään.  

Ampumaradoilla suojaimia käytettäessä viestintä on erittäin tärkeää tapaturmien välttämisek-
si ja kouluttamisen mahdollistamiseksi (esimerkiksi Peltor SportTacs tai MSA Sordin Supre-
me). Vastamelua käyttävät kuulonsuojaimet vaimentavat myös impulssimaista melua, mistä 
sotilasalalta on raportoitu joitakin kokeita [15-16]. Jos kupusuojaimen vaimennuskyky ei rii-
tä, voidaan käyttää lisänä tulppasuojaimia (kaksoissuojaus). Vaimennuskyky ei tällöin kui-
tenkaan ole suojaimien ilmoitettujen vaimennuskykyjen summa, vaan esimerkiksi luokkaa 10 
dB parempi kuin kupusuojaimelle yksinään.  

Kansainvälisestikin impulssimelusta löytyy yllättävän vähän artikkeleita 2010-luvulta [17-
20]. Norjalaiset ovat tehneet katsauksen melun vaikutuksesta kuuloon, missä on myös tarkas-
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teltu impulssimaisen melun osuutta [19]. Katsauksen mukaan voimakas impulssimainen melu 
epäilemättä voi vaurioittaa kuuloa, mutta on ristiriitaisia tutkimustuloksia siitä, että impuls-
simainen melu olisi jotenkin haitallisempaa kuulolle kuin jatkuva melu [19]. Aseiden lisäksi 
on tutkittu lelujen ja ilotulitteiden impulssimelua ja jonkin verran vanhempaa kirjallisuutta 
löytyy teollisuuden impulssimeluista kuten iskevistä puristimista. Uudempana asiana voidaan 
mainita peliteollisuuden ja pelaajien impulssimelualtistuminen [20]. Impulssimelu ja kuulon 
suojelu ei ole tieteen valtavirrassa, mutta tuotekehitystä tapahtuu suojainten elektroniikan 
osalta.  
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Tiivistelmä 

 Hitsaajan on tärkeää pystyä arvioimaan ja ohjaamaan työtään 
hitsauksesta syntyvän äänen avulla. Hitsausympäristö sisältää kuitenkin usein 
myös muita, häiritseviä sekä mahdollisesti kuuloa vaurioittavia ääniä, joilta 
pitää suojautua. Kuulonsuojaimien valinnassa voidaan käyttää apuna 
kehittämäämme kuunneltavaa mallia. Sen avulla voidaan tutkia melun 
vaikutuksia jo ennen kuulonsuojaimien valintaa ja käyttöä. Sillä voidaan myös 
kokeilla uudenlaisia kuulonsuojainmalleja, joita ei vielä todellisuudessa ole 
olemassa, sekä arvioida kuulonsuojauksen vaikutusta huonokuuloisilla 
henkilöillä. Malli koostuu sekä syntesoiduista että tallennetuista äänistä. Malli 
toimii tavallisessa kannettavassa tietokoneessa, ja lisäksi siitä on tehty kevyt 
verkkoversio, jota voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla. 

1 JOHDANTO JA TAVOITE 
Hitsaustapahtuman tuottama ääni on tärkeä osan hitsaajan havainnoimaa hitsaustilannetta. 
Hitsausympäristö sisältää usein myös muita, häiritseviä sekä mahdollisesti kuuloa 
vaurioittavia ääniä, joita pitää vaimentaa riittävällä kuulonsuojauksella.  

Arvioitaessa hitsaustapahtuman kuulonsuojausta voidaan testata erilaisia kuulonsuojaimia 
ja sen lisäksi käyttää apuna erilaisia malleja. Yksi tällaisista malleista on kuunneltava malli. 
Se on interaktiivinen audiosoitin, jossa mallin parametreja voi muuttaa kuuntelun aikana 
ja kuulla muutoksen vaikutus ääneen. Kuunneltavan mallin avulla voidaan tutkia melun 
vaikutuksia ja sen häiritsevyyttä. Vastaavanlaisia malleja on käytetty liikkuvien 
työkoneiden [1] ja tuulivoimaloiden [2] äänen arviointiin. Mallilla voidaan tutkia myös 
hitsausääntä ja muita siihen liittyviä äänikomponentteja [3]. 

Toteuttamamme hitsausäänen kuunneltava malli koostuu sekä syntesoiduista että 
tallennetuista äänistä. Se koostuu hitsausäänilähteestä sekä muista hitsausympäristöön 
liittyvistä äänilähteistä ja kuulonsuojaimen siirtotiemallista. Hitsausmenetelmissä olemme 
rajautuneet MIG-hitsaukseen.  

Yksittäisiä äänikomponentteja voidaan kytkeä päälle tai pois päältä ja näin tarkastella 
niiden vaikutusta psykoakustiikan kannalta. Äänilähteitä ovat erilaiset hitsausäänet, 
taustamusiikki, kulmahiomakone ja pajavasara. Kuunneltavaan mallin on myös lisätty 
puhuttuja äänitallenteita. Mallilla voidaan siten tutkia puheäänen ymmärrettävyyttä 
hitsaukseen ja muuhun konepajatoimintaan liittyvässä taustamelussa. Kuunneltava malli 
on kehitetty alun perin taustamelun tutkimiseen tehdystä mallista [4]. Mallilla voidaan 
tutkia myös itse hitsausääntä ja muita siihen liittyviä äänikomponentteja, koska 
hitsausäänen luonteella on vaikutusta tarvittavaan kuulonsuojaukseen. 
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Kuva 1. Hitsaustapahtuma koehitsauskohteessa.  

2 HITSAUSTAPAHTUMA 
Lähdesignaaleina olevat hitsausäänet mitattiin tyypillisessä hitsaustilanteessa, joka näkyy 
kuvassa 1. Hitsaajan vieressä vasemmalla on suojatakkiin ja kasvosuojaan puettu keinopää 
ja sen torso äänten binauraalista tallennusta varten. Varsinainen äänien tallennus tehtiin 
lähelle hitsausta asennetulla mittausmikrofonilla. Hitsaajalla oli suodattimella varustettu 
puhallinmaski, ja hitsaaja käytti kuulonsuojaukseen tulppasuojaimia.  

MIG-hitsaustyyppeinä olivat DC- ja pulssihitsaus, joista tehtiin myös äänitallenteet. 
Hitsattu materiaali oli 8 mm paksu teräs, jolle asetettiin sekä DC- että pulssihitsaukseen 
sopivat hitsausparametrit. 

Taulukossa 1 on laskettu A-painotetut äänenpainetasot hitsausäänille, sekä LAeq että LCpeak 
-arvot. Pulssihitsauksen jatkuva äänenpainetaso on 10 dB korkeampi kuin DC-hitsauksen, 
mutta aloituspiikki DC-hitsauksessa on ollut voimakkaampi.  

Taulukko 1. A-painotetut äänenpainetasot hitsausäänille. 

DC-hitsaus Pulssihitsaus 

LAeq LC,peak LAeq LC,peak 

89 126 99 122 

Artikkelissa [5] on tutkittu tarkemmin eri hitsaustyyppien ominaisuuksia laaduntarkkailun 
näkökulmasta. Yli 10 kHz taajuuksilla äänienergia on vähäistä verrattuna alle 10 kHz 
taajuuksiin, joten tarkastelu on rajoitettu pääasiallisesti alle 10 kHz taajuuksiin. 
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3 HITSAUSÄÄNET 
Kokonaiskuvan saamiseksi DC- ja pulssihitsauksen tyypilliset spektrit on esitetty kuvassa 
2 koko kuulualueelle. Kuvan spektreissä ovat mukana myös alkutransientit. 
Hitsaustyyppien äänten spektrit eroavat toisistaan. DC-hitsauksessa esiintyy korkeita 
melukomponentteja 3 kHz - 5 kHz taajuusalueella, kun taas pulssihitsauksessa suurimmat 
tasot ovat alle 2 kHz alueella. Tämä ero sekä korkeammat äänenpainetasot tekevät 
pulssihitsauksesta karkeamman ja kovemman kuuloista kuin DC-hitsaus.  

Kuvassa 3 on esitetty ero hitsauksen tasaisella osalla eri hitsausäänien välillä, rajautuen 
merkittävimpiin, alle 10 kHz taajuuksiin. Ero eri hitsaustyyppien välillä käy entistä 
selkeämmäksi tarkasteltaessa tätä jatkuvaa ääntä. 

 
Kuva 2. DC- ja pulssihitsauksen spektrit koko kuuloalueella mukaan lukien alkutransientti.  

 
Kuva 3. Tasaisen hitsauksen spektrit. 
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Kuvissa 4 ja 5 on esitetty molempien hitsaustapojen spektrogrammit. Alkutransientti 
erottuu selvästi kummassakin spektrogrammissa. DC-hitsauksessa se on kestoltaan n. 200 
ms, mutta pulssihitsauksessa pidempi, noin 1 s. Jatkuvassa äänessä DC-hitsauksessa 
nousee selvästi esille taajuusalue välillä 4 kHz - 5 kHz, kun taas pulssihitsauksessa koko 
taajuuskaista aina noin 6,5 kHz asti nousee voimakkaasti esille. 

 
Kuva 4. DC-hitsauksen spektrogrammi. 

 
Kuva 5. Pulssihitsauksen spektrogrammi. 
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4 KUUNNELTAVA MALLI 

Paras tapa suojautua hitsausmelulta on lähdemelun vähentäminen. Esimerkiksi MIG-
hitsauksessa melua voidaan vähentää käyttämällä sopivaa pulssimuotoa [6]. Menetelmällä 
on kuitenkin rajoituksensa ja yleensä tarvitaan kuulonsuojaimia, joko kuppimaisia tai 
tulppamaisia. Suojainten tehokkuus ja käyttötarkoitus vaihtelevat. Kuvassa 6 on esitetty 
muutamien kuulonsuojainten vaimennuskäyrät. Tässä tutkitut suojaimet voidaan jaotella 
kolmeen ryhmään: suhteellisen tasaisesti vaimentavat (yleiskäyttöinen tulppasuojain II, 
räätälöidyt tulppasuojaimet II ja III), maksimaalisesti keskialuetta vaimentavat 
(kupusuojain) ja maksimaalisesti suuria taajuuksia vaimentavat (yleiskäyttöinen 
tulppasuojain I, räätälöity tulppasuojain I). Kunkin suojaintyypin sopivuus hitsausmelun 
vaimentamiseen vaihtelee, ja siihen vaikuttavat hitsaustyyppi, taustamelun luonne sekä 
henkilökohtaiset mieltymykset. 

 
Kuva 6. Kuulonsuojainten vaimennuskäyriä desibeleinä. 

Kuulonsuojainten vaikutusten arvioimiseksi tehtiin kuunneltava malli, jolla voidaan 
mallintaa suojaimien toimintaa erilaisissa olosuhteissa. Se on esitetty kuvassa 7. Jokainen 
melukomponentti voidaan kytkeä erikseen päälle tai pois päältä. Hitsausääni, pajavasaran 
ääni ja taustamusiikki ovat tallenteita ja kulmahiomakoneen ääni on syntetisoitu. 
Puheäänet ovat myös tallenteita ja niistä voidaan valita joko miehen tai naisen äänen [7]. 
Puheäänien tasot oli kalibroitu niin että ne vastasivat korotetun puheen tasoa, noin 70 
dB(A).  

 
Kuva 7. Kuunneltava malli hitsausäänille konepajaolosuhteissa. 
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Kuva 8. A-painotetut tasot eri hitsaustavoille ja muutamalle eri kuulosuojaintyypille. 
Kuulonsuojaimet mallinnettiin suotimina, jotka muokkaavat alkuperäistä melua niin että 
lopputulos kuulostaa siltä kuin kuuntelijalla olisi kuulonsuojaimet. Mallinnuksen 
lähtökohtana olivat kuulonsuojainten vaimennuskäyrät, joista laskettiin ensin 
minimivaiheiset taajuusvasteet. Ne sisältävät sekä vahvistus- että vaihetiedon ja 
seuraavaksi vasteisiin sovitettiin IIR-tyyppiset suotimet. Suojainten mallintaminen tehtiin 
Matlabilla.  

Kuunneltavaa mallia voidaan käyttää kuulonsuojainten vaikutusten arviointiin. Kullekin 
suojaimelle laskettiin A-painotetut ekvivalenttiäänitasot (LAeq) ja C-painotetut piikkitasot 
(LCpeak). Näin lasketut tasot on esitetty kuvassa 8. Mallissa on oletettu, että 
kuulonsuojaimien toiminta pysyy lineaarisella alueella. On mahdollista äänenpainetasojen 
kasvaessa, että kuulonsuojaimet toimivat jossain määrin epälineaarisesti, mutta sitä ei ole 
tässä vielä huomioitu. 

A-painotetut ekvivalenttitasot laskettiin metrin päästä hitsauspisteen yläpuolelta mitatuista 
tallenteista. DC-hitsauksessa LAeq-arvo on ilman suojaimia noin 89 dB kun taas 
pulssihitsauksessa se on 99 dB. Piikkitasot lasketaan yleensä C- eikä A-painotetuista 
signaaleista. C-painotus on nykyään mukana useimmissa standardeissa. LCpeak-arvoja 
käytetään työpaikkamelun mittaamiseen paikoissa, joissa on kovaäänistä impulssimaista 
melua [8]. 

Ilman kuulonsuojaimia sekä DC- että pulssihitsauksen tasot ylittävät 85 dB, kun taas 
kuulonsuojainten kanssa kaikki LAeq-tasot ovat alle 85 dB, eli 85dB(A) alittuu varmasti 8 
tunnin keskiäänitasona. Todellisessa altistusarvioinnissa täytyy olla käytössä myös tieto 
siitä, monta tuntia hitsaaja tekee kyseistä työtä. Erilaisia työtehtävien äänitasot täytyy 
määritellä erikseen. Sen jälkeen lasketaan työtuntitietojen perusteella ne yhteen ja siten 
saadaan altistus 8 tunnille. Käytännössä kuulonsuojaimet eroavat toisistaan äänenlaadun ja 
erilaisten melukomponenttien kuultavuuden osalta. Mikään suojain ei sovellu hyvin 
kaikkiin tarkoituksiin.  
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Kuva 9. Kuunneltavan mallin verkkoversio. 

5 MALLIN VERKKOVERSIO 
Kuunneltavasta mallista tehtiin myös julkisesti käytettävä kokeiluversio, joka löytyy www-
osoitteesta www.vttresearch.com/wndemo/wnd_en.html [9]. Sen ruudunkaappaus on 
kuvassa 9.Siinä voi käyttäjä valita hitsaustyypin, yhden tai useamman taustamelutyypin 
sekä erilaisia kuulonsuojainvaihtoehtoja, ja kokeilla miltä ne kuulostavat toisiinsa 
verrattuna. Demo ei pyri kuvaamaan mitään absoluuttista tilannetta vaan sitä, miltä äänet 
kuulostavat toisiinsa verrattuna. 

6 YHTEENVETO 

Hitsausääntä ja sen vaimentamista voidaan arvioida kuunneltavan mallin avulla. 
Kuunneltava malli on käytettävissä myös julkisena verkkoversiona. Erilaiset 
hitsausolosuhteet vaativat erilaista kuulonsuojausta, ja eri vaihtoehtoja voidaan arvioida jo 
etukäteen kuunneltavan mallin avulla. Kuunneltavan mallin kehitystyö jatkuu 
kuulonsuojaimien osalta. Jatkotutkimuksen arvoisia osa-alueita ovat häiritsevyyden 
arviointi, kuulonsuojaimien epälineaarisuudet ja ei-ideaalit kuulonsuojaimien 
käyttötilanteet. 

KIITOKSET 
Kiitokset Työsuojelurahastolle työn rahoittamisesta HITOP-hankkeen (TSR-hanke 
114388) puitteissa. Samoin kiitokset hankkeeseen osallistumisesta ja sen 
osarahoittamisesta seuraaville yrityksille: Kemppi, Meyer Turku, Atex Workwear, Leijona 
Group ja Oticon. VTT ja Työterveyslaitos olivat hankkeen tutkimusosapuolina ja myös 
osarahoittajina.  
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Tiivistelmä

 Perinteisesti muunneltavia akustiikkapintoja on lähinnä ollut käytössä
ns monitoimisaleissa, mutta nykyisin lähes kaikissa esitystiloissa on jonkin-
lainen muunneltava akustiikka. Niiden avulla voidaan parantaa salin akusti-
sia olosuhteita eri esityksiä varten, olkoon kyseessä sitten klassisen musiikin
salin muuttaminen vahvistetun musiikiin esitystilaksi tai vain salin hienosää-

tö esim. kamarimusiikin esitystä varten.

Tässä artikkelissa esitetään erityyppisiä ratkaisuja, niiden toimivuutta ja
käytettyjen materiaalien akustisia ominaisuuksia.

1  JOHDANTO

Vaikka mikä tahansa esitystila periaatteessa on jonkin asteinen monitoimitila, varsinaisia
monitoimisaleja alettiin rakentaa noin 1930-luvulta eteenpäin. Varsinkin 60- ja 70-luvulle
monitoimitaloja rakennettiin melkoinen määrä. Näiden salien katsotaan kuitenkin yleises-
ti olevan ”kompromissisaleja”, eli yleinen mielipide on, että ”ne ovat saleja joka eivät
toimi mihinkään”. Noin 1980 alkaen on kuitenkin rakennettu saleja, jotka sisältävät var-
sin mittavia muunneltavia akustisia rakenteita. Esimerkkeinä tästä ovat Artekin salit, ku-
ten Symphony Hall Birminghamissa ja Derngate Hall Northamptonissa Englannissa sekä
Sibelius-talo Lahdessa.
Yli puolet saleista, jotka rakennettiin Suomessa vuonna 1980 ja 2000 välillä, sisältävät
jonkinlaista muunneltavaa akustiikkaa varsinaisten näyttämöverhojen lisäksi.
On tiedossa että salin akustiset vaatimukset akustiselle musiikille ovat melko erilaiset
kuin vahvistetulle musiikille. Suurin ongelma soitettaessa vahvistettua musiikkia akusti-
sen musiikin salissa on puutteellinen ”kontrolli” matalilla taajuuksilla johtuen sekä salien
pitkähköstä jälkikaiunta-ajasta matalilla taajuuksilla että kaiutinjärjestelmien heikosta
suuntaavuudesta matalilla taajuuksilla. Jälkikaiunta-aika noin 10 000 m3 kokoisessa salis-
sa tulee olemaan matalilla taajuuksilla noin 1,4 – 1,6 s sähköisesti vahvistetulle musiikille
ja akustiselle musiikille noin 2,0 – 2,2 s.
Toisen sanoen on selvää, että tarvitaan muunneltavia akustisia rakenteita, ei ainoastaan
keski- ja korkeilla taajuuksilla, vaan myös matalilla taajuuksilla.
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2  MUUNNELTAVIA AKUSTISIA MATERIAALEJA

2.1 Mineraalivilla ja vastaavat

Suomen 1980 – 2000 rakennetuissa monitoimisaleissa tyypillinen akustinen muunneltava
pinta on mineraalivillatäytteiset elementit, joita voi avata ja sulkea. Tyypillisesti ne on
sijoitettu sivuseinille, ja ideana on, että ne toimivat vaimennuselementtinä kun ne ovat
auki, ja jonkinlaisena ”hajottavana” elementtinä kun ne on suljettu.

Kuva 1: Muunneltavia akustiikkaelementtejä (“Flip-Flops”) Sipoon Topelius-salissa.

Mineraalivilla, kuten muut huokoiset materiaalit, on periaatteessa diskanttivaimennin.
Rajataajuus, jonka yläpuolella materiaali toimii, on riippuvainen materiaalin paksuudesta
siten, että kun materiaalien paksuuden kaksinkertaistaa, rajataajuus siirtyy yhden oktaa-
vin alaspäin. Käytännössä vaimennusominaisuudet pysyvät samanlaisina korkeilla taa-
juuksilla riippumatta paksuudesta.
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Kuva 2: Pehmeäpintaisen mineraalivillan vaimennusominaisuudet paksuuden funktiona. (Paroc
Parafon Buller, tiedot valmistajalta)

Jos lisätään ohut kalvo (tai maali) mineraalivillalevyn päälle, voi saada pintaan hieman
heijastusta korkeilla taajuuksilla.  Lisäksi parhaimmassa tapauksessa pinnan vaimen-
nusominaisuuksiin keski- ja matalilla taajuuksilla voidaan saada lievä parannus.
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Kuva 3: Vaimennusominaisuuksien muutos, kun ohut kalvo on laitettu mineraalivillalevyn
päälle, 50 mm Rockwool 47 kg/m3 [3]

2.2 Verhot

Verhot ovat melko yleisiä elementtejä saleissa sekä näyttämöverhoina, akustisina ele-
mentteinä että vanhemmissa saleissa sisustuselementteinä.

Akustiikan kannalta verhot ovat periaatteessa huokoisia vaimennuselementtejä, eli ne
vaimentavat korkeita taajuuksia mutteivät matalia taajuuksia.
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Kuva 4: Eri painoisten Wool Serge -verhojen vaimennusominaisuudet (Tiedot valmistajalta
J.C.Joel/SRL)

Kuvassa 4 on esitetty tyypillisten Molton/Wool Serge -verhojen vaimennusominaisuudet.
Kuten kuvasta käy ilmi, ei ole suoraa yhteyttä painon ja vaimennusominaisuuksien välil-
lä. Tämä tulee vielä selvemmin esiin, kun tarkastellaan eri materiaaleista olevia verhoja.
Sama ilmiö on näkyvissä, kun verrataan verhomateriaalien vaimennusominaisuuksia ver-
hon ja pinnan välisen etäisyyden funktiona.(?)

3.3 Matalien taajuuksien vaimentimet

Perinteisesti on ollut vaikea saavuttaa hallittu muutos matalien taajuuksien akustisissa
ominaisuuksissa, kun periaatteessa kaikki materiaalit, joita käytetään akustiseen muun-
neltavuuteen, toimivat enimmäkseen vain keski- ja korkeilla taajuuksilla.
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On kuitenkin mahdollista saavuttaa muunneltavuus, jos optimoidaan vaimennuksen sijoi-
tus siten, että verhot toimivat esimerkiksi resonaattorina rakenteen sisällä, kuten kattora-
kenteiden sisällä tai tekniikan kanssa.

On myös uusia kaupallisia muunneltavia bassovaimennustuotteita saatavana, kuten Fle-
xacoustic [4]

3  MITTAUSTULOKSIA SALEISTA, JOISSA ON MUUNNELTAVA
AKUSTIIKKA

Aikaisemmin on tutkittu 35 salia, jotka on rakennettu vuonna 1980 ja 2000 välisenä aika-
na [5]. Näistä saleista 15 salissa oli varsinainen muunneltava akustiikka, toisen sanoen
muunneltavia pintoja yleisöalueella, näyttämöverhojen lisäksi.

Kuvassa 5 on esitetty jälkikaiunta-ajan muutos prosentteina käytettäessä vain yleisö alu-
een muunneltavia pintoja ja kuvassa 6 käytettäessä sekä yleisöalueen muunneltavia pinto-
ja että näyttämöverhoja.
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Kuva 5: Jälkikaiunta-ajan muutos, vain yleisöalueen pinnat
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Kuva 6: Jälkikaiunta-ajan muutos, sekä yleisöalueen pinnat että näyttämöverhot

Kuten käy ilmi kuvasta 5, yleisöalueen muunneltavien pintojen vaikutus jälkikaiunta-
aikaan on melko pieni, ja vaikutus on vain keski- ja korkeille taajuuksille. Kuten kuvasta
6:sta nähdään, näyttämöverhojen vaikutus on suurempi, mutta edelleen vaikutus on lä-
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hinnä keski- ja korkeilla taajuuksilla, ja muutos matalilla taajuuksilla ei ole kovin merkit-
tävä.

Jossain saleissa pieni muutos johtuu siitä, että sali on muutenkin jo melko vaimea, mutta
osassa saleista on melko pitkä jälkikaiunta-aika, ja muutos on silti melko pieni eikä tee
salin akustisia olosuhteita sähköisesti vahvistetulle musiikille sopivaksi.

Kuitenkin useimmissa saleissa muutos EDT oli isompi kuin muutos jälkikaiunta-aikaan,
kun käytettiin yleisöalueella olevia muunneltavia pintoja.
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Kuva 7: Kuusamo-talon ja Lieksa-talon jälkikaiunta-ajan muutos, muunneltavien akustisten
pintojen pehmeät (pisteviiva) ja kovat.

Molemmissa kuvan 7 saleissa on käänneltävät (”flip-flop”) elementit sivuseinillä. Lieksa-
talossa muutos on hyvin pieni, lähinnä siksi että sali on jo perus asetuksilla melko vai-
mea, ja näin tarvitaan melko suuret pinnat jos haluaa siihen muutosta. Molemmissa sa-
leissa on myös selvä, että jälkikaiunta-aika on hieman lian pitkä matalilla taajuuksilla
sähköisesti vahvistettua musiikkia varten.

4  YHTEENVETO

On selvä että jälkikaiunta-ajan tarkastelu ei ole riittävä kuvaamaan salien muunneltavia
akustisia ominaisuuksia. Todennäköisesti sekä EDT, Strength ja Clarity ja erityisesti nii-
den riippuvuus etäisyydestä pitäisi analysoida, jotta saadaan parempi käsitys salien
muunneltavan akustiikan toimivuudesta.

Yleisöalueiden lisävaimennuksen vaikutus

Yleisesti yleisöalueen muunneltavien rakenteiden vaikutus akustiikkaan, tai ainakin jäl-
kikaiunta-aikaan, on hyvin pieni. Näiden pintojen vaikutus jälkikaiunta-aikaan matalilla
taajuuksilla on olematon.

Näyttämöverhojen vaikutus

Mittauksista käy selvästi ilmi, että näyttämöverhot ovat ne pinnat, joilla on suurin vaiku-
tus salien jälkikaiunta-aikaan. Tämä muodostuu ongelmalliseksi, kun se tarkoittaa, että
näyttämö on eri akustinen tila kuin itse sali.
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Muunneltavuus matalilla taajuuksilla

On selvää, että on vaikea saada oikea muutos aikaiseksi matalilla taajuuksilla perinteisillä
menetelmillä. Toisaalta voidaan myös todeta, että 10 000 m3 monikäyttösalissa muutos
matalilla taajuuksilla 1,7 s:sta 1,4 s:iin on riittävä, jotta sali saadaan sopivaksi sähköisesti
vahvistetulle musiikille.

Esitelmässä esitetään muutamia uudempia esimerkkejä saleista, joissa on toteutettu hie-
man laajempia muunneltavia akustisia rakenteita.
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Abstract 

Noise inside the car is an important aspect of the elevator user experience. Accurate pre-

diction of the in-car noise and the aspects affecting it are important for further reducing the 

noise levels. The present paper describes the use of simulations for predicting and reducing 

the in-car noise levels.  

As aero-acoustic (wind) noise sources have larger speed dependence than structural 

sources, their relative contribution increases with elevator speed. At high speeds, the effect 

of wind noise becomes dominating. The wind noise sources are predicted with transient 

scale-resolving CFD (computational fluid dynamics) simulations. Noise propagation in the 

elevator hoistway is modeled with BEM (boundary element method) while the transmis-

sion into the car is studied with SEA (statistical energy analysis).  

Differences between elevator and automotive aero-acoustic simulations are discussed. A 

major difference is that due to the lower speed of the elevator, the Strouhal number is much 

higher at the same frequency. This leads to increased need of computational power. 

The results of the simulations are validated with measurements in the elevator car. Data 

from the simulation models and measurements is used for creating a light statistical pre-

diction model for the in-car noise of high speed elevators. 

1 INTRODUCTION 

The noise level and characteristics are an important part of the ride comfort for the users 

of the elevators. As the buildings are getting higher and hence the time of the travel in 

elevator is longer, the increased speed of the elevator is one solution to reduce the travelling 

time. Hence as the speed increases, the sound pressure levels inside the elevator car rises 

[1]. The strength of aero-acoustic noise sources increase more rapidly than the strength of 
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structure-borne sources as a function of speed. This means that at high speeds, the effect 

of the aero-acoustic sources is dominating. For this reason, the main emphasis in the current 

analysis is on the aero-acoustic sources and their transmission into the elevator car.  

 

The use of aero-vibro-acoustic simulations in the industry is becoming more and more 

popular. There is an abundance of examples of aero-vibro-acoustic simulations being ap-

plied to the automotive (e.g. [2]) and several other industries (e.g. [3]). However, there 

exist very few publications in the field related to the elevator industry.   

 

2      WORKFLOW FOR DETAIL LEVEL SIMULATIONS 

The principle of the workflow used in the detail level simulations is shown in Figure 1. 

 

Figure 1: Workflow for detail level simulations 

The workflow consists of the following phases: 

1) Large scale flow field prediction 

The first step in the analysis is determining the large scale flow field in the elevator hoist-

way. The relative wind speed, Vrel, experienced by the elevator depends on: elevator speed 

Vcar; elevator and hoistway cross sectional areas (Acar, Ah); hoistway leaks, such as ventila-

tion holes and the leaks of the landing doors; elevator drag coefficient; vertical location of 

the elevator in the hoistway; how many elevators share the same hoistway: whether there 

is a possibility for a parallel and/or opposite run of the elevators 

In the simplest case, assuming a single elevator in an airtight hoistway, the relative speed 

can be calculated with:  

h

car
rel

A

A
1

V
V



        (1) 

318



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 319 — #319

 

 

ELEVATOR AERO-VIBRO-ACOUSTIC NOISE Lehtinen et al. 

 

In the general case, however, a more complex analysis is required, taking into account each 

individual leak in the hoistway. In airtight, narrow hoistway, the relative wind speed can 

be more than double the speed of the elevator. This has a huge effect on the aero-acoustic 

noise generation. 

2) Detail level aero-acoustic CFD and source prediction 

The next step is a detailed simulation of a specific elevator geometry using 3D transient 

CFD models. The simulations are scale-resolving, meaning that the large and medium size 

turbulent vortices are solved explicitly instead of Reynolds averaging. In particular, the 

Detached Eddy Simulation (DES) turbulence model is used [4]. The transient, scale-re-

solving simulations are significantly more time consuming than steady state simulations, 

but necessary in order to obtain the turbulent acoustic source terms. 

3) Propagation of the sources in the hoistway 

While the CFD simulations are performed in the time domain, the results are transformed 

into the frequency domain for the propagation analysis. The fluctuating air pressure at the 

elevator surfaces is obtained from the CFD simulations. It is further used as a source for 

the BEM simulations, which predict the acoustic pressure field in the hoistway.  

The BEM model takes into account the reflections from the walls of the hoistway. This has 

a rather large effect on the SPL level in the hoistway. 

4) Transmission of acoustic energy into elevator 

The next step in the analysis is predicting the transmission of acoustic energy into the ele-

vator car. The predictions are done using SEA models, with a rather detailed model for the 

elevator. Number of subsystems in a SEA-model of an elevator car is 100...150. 

The transmission paths e.g. through the wall panels, roof, floor and the seals of the doors 

are included in the model. In addition, the effects of the car interior decorations are also 

considered.   

5) Elevator interior noise analysis 

The final step in the analysis is to predict the car interior noise based on the flow of acoustic 

energy into the car. This is done using statistical methods, without taking into account the 

individual room mode shapes. When SEA models are used, this step is performed simulta-

neously with step 4.  

Sometimes the steps 4 and 5 are applied in series. This approach effectively neglects the 

outflow of the acoustic energy from the car back to the hoistway. The latter approach in-

troduces a slight approximation, but allows a more modular calculation process.  
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3 COMPARISON TO AUTOMOTIVE SIMULATIONS 

As there is plenty of experience from successful use of aero-vibro-acoustic simulations in 

the automotive industry, it is natural to try to adapt the methodology used for the elevator 

industry.  

However, there are several major differences between the cases, from the physics and sim-

ulation point of view. All of them together contribute to the fact that the elevator aero-

vibro-acoustic simulations are actually in many aspects more challenging than the automo-

tive. 

Fully transient nature of the elevators 

Automotive cars are quasi-steady from the aero-acoustic point of view. In the simulations, 

one can always assume that the aero-acoustic sources remain constant as a function of time. 

The CFD simulations still need to be performed as transient, due to the turbulence. How-

ever, the process is rather straightforward, as the geometry and the boundary conditions 

remain fixed. 

Elevators, on the other hand, have a constantly varying aero-acoustic source field. This 

transient nature comes from the various discontinuities, such as passing the counterweight, 

landing doors, divider beams and ventilation holes.  

If the discontinuities are taken into account, the CFD solution needs to be performed taking 

into account the relative motion of the objects. Methods to accomplish this include: sliding 

mesh method; overset mesh method and automated re-meshing at each time step 

 

Caution is needed, as all of the methods can potentially introduce numerical noise to the 

solution. The sliding mesh method is the only one, which has been widely used in aero-

acoustic simulations. However, in the vast majority of the cases, the method has been ap-

plied to rotating machines, such as fans. There is little previous experience of applying the 

sliding mesh method for aero-acoustics of bodies in translational motion. Special treatment 

is needed at the bottom and top of the hoistway when applying the method.  

Hoistway around the elevator 

The automotive cars are simulated either in free space or in wind tunnels with a large cross 

section. Setting up the boundary conditions is straightforward, as the free stream velocity 

equals the speed of the vehicle. For elevators in a narrow hoistway with leaks, the free 

stream velocity is a complex function, as explained in Section 2. 

From the acoustic propagation point of view, the hoistway creates significant reflections 

and buildup of acoustic energy. In the automotive industry, the direct (convective) effect 

of the fluctuating surface pressure is the dominant source of interior noise of the car at low 

frequencies. The exterior acoustic field originating from the flow becomes significant only 

at the higher frequencies. For elevators, the same applies, but the reverberant environment 

enables much stronger build-up of exterior acoustic field, which becomes dominant at 

lower frequencies than for automotive cars. 
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Speed of the vehicle 

The speeds of the automotive cars in the aero-acoustic simulations are typically in the range 

of 120 – 160 km/h, while even the fastest elevators move at around 30 – 40 km/h. Assuming 

the same turbulent intensity, also the turbulent velocity fluctuations u’ for automotive cars 

are about 4 times higher than for elevators. 

The CFD mesh spacing , required to resolve the turbulent fluctuations can be approxi-

mated with [5]: 

 fu 2/'        (2) 

This means, that in order to resolve the same frequencies, f, the mesh sizing needs to be 4 

times denser in the elevator compared to the automotive CFD model. In the 3D model, this 

means 43=64 times more cells and computing power for a similar volume and frequency. 

In order to avoid aliasing effects, dense meshes are also needed in BEM-models when 

fluctuating surface pressures are used as acoustic sources. 

Size of the simulation domain 

The sizes of the automotive and the elevator cars are comparable. However, the aero-acous-

tic simulations of the automotive cars are typically focusing on some rather small details, 

which dominate the aero-acoustic noise generation. These details are typically the side-

view mirror and the pillars. This approach helps to limit the size of the computational do-

main and/or to concentrate the densest parts of the mesh in the important region. 

Elevators are typically in general less aerodynamic than the automotive cars. It is often not 

possible to determine any single dominating region in advance, from the point of view of 

noise generation. This means that a relatively large computational domain with a dense 

mesh needs to be included in the simulation. 

For the same frequency, f, speed, V and characteristic length, L, the Strouhal number, Eq 

(3), of the whole elevator is orders of magnitude larger than that of an automotive side-

view mirror. The number of cells required, on the other hand scales approximately as St3. 

V

fL
St         (3) 

Combining these factors means that a full industrial aero-vibro-acoustic simulation of an 

elevator is only possible at somewhat lower frequencies compared to the automotive cars. 

Fortunately, the important frequencies in an elevator are also lower, largely due to the same 

physical reasons.  

4 STATISTICAL CORRELATION MODEL 

The detailed simulation process is needed for accurate predictions and optimizing of the 

elevator design, however it does not provide fast answers, needed for example, in the early 

tender or design phase and it requires advanced multi-physics specialists to compute them. 

For fast predictions, a Matlab tool based on a database of simulations has been developed. 

In order to cover the entire KONE offering for high-speed elevators, the database consists 

in addition to detailed simulations, also one-dimensional and correlation models. All the 

321



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 322 — #322

 

 

ELEVATOR AERO-VIBRO-ACOUSTIC NOISE Lehtinen et al. 

 

results are validated with measurements from the sites and KONE research facilities, as 

soon as the components are available. 

5  RESULTS AND MODEL VALIDATION 

In order to validate the models, the simulation results were compared against measure-

ments. The SPL spectrum using the detailed simulation method is compared against meas-

urement result on the left hand side of Figure 2. The right hand side shows the comparison 

of the statistical correlation model against measured total SPL values.  

 

 

Figure 2: Validation of the model. Left: Measured vs simulated SPL spectrum in an eleva-

tor car. Right: Measured vs predicted total SPL level in several different elevators.  

The concept developed in this paper is a powerful tool in predicting in-car noise for eleva-

tors that have not been built and it opens the world of “what if” providing the designers a 

tool to take controlled risks and the managers a tool to understand the capabilities of their 

products. Understanding the impact of component selection on in-car noise from the ten-

dering or design phase, contribute to substantial savings for trouble shooting noisy solu-

tions or expensive changes in the last phases of the projects. 
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Tiivistelmä

Laippoja ja lyhyitä torvia voidaan käyttää pystysuuntaisen pakoputken
päässä äänen suuntaamiseksi pääosin ylöspäin maahan kohdistuvan äänen mi-
nimoimiseksi. Jos keskisuuret ja suuret taajuudet ovat vaimennuksen kannalta
tärkeitä, lyhyt torvielementti putken päässä on paras vaihtoehto. Jos pienet taa-
juudet ovat relevantteja, suuri laippa putken päässä on parempi vaihtoehto.
Kartiotorvilla saadaan pieni äänitehon kasvu maata kohti pienillä taajuuksilla,
sitä pienempi, mitä lyhyempi torvi on. Suurilla taajuuksilla äänitehon vähen-
tyminen maata kohti voi olla luokkaa 5 – 17 dB. Laipat eivät vahvista maata
kohti tulevaa ääntä millään taajuuksilla, paitsi vähän aivan putken lähialueella
pienillä taajuuksilla. Pienillä taajuuksilla suuremmat laipat toimivat parhaiten.
Suuremmilla taajuuksilla eri kokoisten laippojen toimintakyvyllä ei ole paljoa
eroa ja äänitehon vähentyminen maata kohti voi olla luokkaa 1 – 6 dB.

1  JOHDANTO

Akustisia torvia käytetään kahdesta syystä. Ensiksi ne parantavat hyötysuhdetta kaiuttimiin
liitettyinä, joten torvea käytettäessä saadaan suurempi ääniteho. Toiseksi ne aiheuttavat
voimakkaan suuntaavuuden, jonka tähden torven apertuurin normaalisuuntaan saadaan
enemmän ja poikittaissuuntiin vähemmän äänitehoa.

On herännyt kysymys, voiko voimalaitoksen pakoputkien päähän sijoitettuja torvielement-
tejä käyttää suuntaamaan ääntä pääosin ylöspäin äänen minimoimiseksi maan pinnalla. Ai-
hetta on tutkittu Wärtsilä Finland Ltd Energy Solutionsin rahoittamassa Sopeva-hank-
keessa sekä analyyttisellä että numeerisella lähestymistavalla. Tässä esitetään joitakin jäl-
kimmäisestä saatuja tuloksia.

Häntäputki – torvi -konstruktion akustista toimintaa on simuloitu FEM-pohjaisella Comsol
Multiphysics -ohjelmistolla. Lähtökohtana on ollut aksiaalisymmetrinen 2D-geometria,
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jossa on PML-alue (Perfectly Matched Layer) pakoputken pään ympärillä. Kaukokentän
suuntavuussimuloinnit perustuvat BEM-laskentaan Huygensin pinnalta.

2  MALLI

2.1 Geometria

Kuvassa 1 on esitetty Comsol-mallin tyypillinen geometrinen sijoittelu. Häntäputken ja
torven kokonaispituus on 15 m. Kartiotorven pituuksina on käytetty 0.5, 1, 2, 4 ja 8 m.
Torven apertuurin halkaisijana on käytetty 3 m ja häntäputken halkaisijana on käytetty 1.1
m. Referenssigeometriana on käytetty 15 m:n pituista suoraa putkea halkaisijaltaan 1.1 m.
Myös rakenteita, joissa torvi on korvattu laipalla ulkohalkaisijaltaan 2, 3 ja 4 m, on käy-
tetty. Edelleen muunkinlaisia geometrisia rakenteita on käytetty, mutta niitä ei käsitellä
tässä paperissa.

Kuva 1. Tyypillinen geometrinen sijoittelu.

Huygensin pinnan halkaisija on ollut 12 m paitsi 8 m pitkällä torvella se on ollut 24 m.
Pinta sijaitsi PML-alueen sisäreunalla. PML-alueen paksuus on ollut 3 m.

2.2 Muita parametreja

Herätteenä on käytetty tasoaaltoa häntäputken alaosassa. Lämpötila häntäputkessa ja tor-
vessa on oletettu olevan 357 C. Näiden ulkopuolella lämpötilajakauma on laskettu Com-
solilla. Taajuusresoluutiona on ollut 1 Hz taajuusalueella 1 – 300 Hz ja 10 Hz taajuusalu-
eella 300 – 1000 Hz. Kulmaresoluutiona on käytetty 1 astetta.
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3  SIMULOINNIT

3.1 Comsol-simuloinnit

3.1.1 Lämpötila

Ilman lämpölähteitä ja staattista virtausta lämpötila T noudattaa Laplacen yhtälöä

02T . (1)

Pallosymmetrisessä tapauksessa tämä johtaa ratkaisuun funktiona etäisyydestä r

0
1

01 T
r
rTTT , (2)

missä T1 on lämpötila r1-säteisen pallon pinnalla, jonka keskipiste on origossa r = 0, ja T0

on ympäristön lämpötila (raja-arvo, kun r ).

Tätä lauseketta on käytetty approksimaationa uloimman laskentapinnan lämpötilan laske-
miseksi käyttäen torven apertuurin lämpötilaa 630.15 K (357 C) suureena T1, lämpötilaa
293.15 K (20 C) suureena T0 ja torven apertuurin sädettä suureena r1. Lämpötilajakauma
häntäputken ja torven ulkopuolella on laskettu Comsolilla käyttäen näitä lämpötilan reu-
naehtoja (apertuurissa ja uloimmalla laskentapinnalla). Esimerkki lämpötilajakaumasta on
esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Laskettu lämpötilajakauma, kun torven pituus on 4 m.

3.1.2 Äänikentät

Geometrian ympärillä on käytetty PML-aluetta uloimmasta laskentapinnasta tulevien hei-
jastusten eliminoimiseksi kuvan 1 mukaan. Esimerkkejä lasketuista äänenpainetason ja-
kaumista on esitetty kuvassa 3. Kompleksisesta äänenpainejakaumasta Huygensin pinnalla
on laskettu kaukokentän äänenpainetasot taajuuden ja kulman funktioina. Esimerkkejä
näistä on esitetty kuvassa 4. Laskennat on tehty kaikilla geometrioilla ja referenssinä toi-
mivalle suoralle putkelle. Kaukokentän tulokset on exportoitu myöhempiä MATLAB-
laskelmia varten.
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Kuva 3. Äänenpainetason jakauma, ylempi: 0.5 m pitkä kartiotorvi, alempi: referenssiputki, va-
sen: 100 Hz, oikea: 500 Hz.

Kuva 4. Kaukokentän äänenpainetasoja, ylempi: 0.5 m pitkä kartiotorvi, alempi: referenssiputki,
vasen: taajuudet 1 – 300 Hz, oikea: taajuudet 300 – 1000 Hz. Kulma 0 suuntautuu ylöspäin.

326



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 327 — #327

PAKOPUTKEN PÄÄN MUOTO Uosukainen et al.

3.2 MATLAB-simuloinnit

Äänenpaineet integroitiin (tehollisina) yli kulma-alueiden, jotka vastasivat valittuja hori-
sontaalisia etäisyysalueita pakoputken keskiosaan nähden käyttäen kuvasta 5 saatavaa
kulma-etäisyys -yhteyttä

0

atan
hh

r , (3)

Ground surface

h0

h

r

Kuva 5. Parametrit ja koordinaatit  – r -riippuvuudessa.

Apertuuri oli korkeudella h = 27.5 m ja teho laskettiin korkeudella h0 = 1.5 m maan pin-
nasta. Suhteelliset tehot Lwprop (desibeleissä) laskettiin kunkin geometrian integroiduista
tehoista P ja referenssiputken tehosta Pref lausekkeella

ref
wprop P

PL 10log10 . (4)

4  TULOKSIA

4.1 Kartiotorvet

Häntäputki – kartiotorvi -rakenteen suhteellisia tehoja on esitetty kuvassa 6 neljälle etäi-
syysalueelle. Alle 100 Hz:n taajuuksilla on pieni tehon vahvistuma, sitä pienempi, mitä
lyhyempi torvi on. Suuremmilla taajuuksilla ei käytännössä esiinny tehon vahvistumia. Yli
400 Hz:n taajuuksilla lyhyimmällä torvella on paras ääntä vähentävä vaikutus kaikilla etäi-
syysalueilla, ollen välillä 5 – 17 dB. Nähdään, että lyhin torvi on toimivin ratkaisu. Häntä-
putken ensimmäisen symmetrisen ei-tasoaaltomuodon rajataajuus on 557 Hz. Tämän vai-
kutus näkyy selkeästi kuvassa 6 miniminä suhteellisessa tehossa ja voimakkaimmin ly-
hyimmässä torvessa, koska se on puolen aallonpituuden resonanssissa rajataajuudella.

4.2 Laipat

Koska lyhin torvi on osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi, kokeiltiin lyhentää sitä edelleen
pituuteen 0 m, jolloin itse asiassa torvi korvautuu laipalla. Kuvassa 7 on esitetty tuloksia
yhdessä lyhyimmän torven kanssa. Nähdään, että laipat eivät vahvista ääntä millään taa-
juuksilla paitsi alle 100 Hz:n taajuuksilla 100 m pienemmillä etäisyyksillä, jossa vahvis-
tuma on kuitenkin pienempi kuin lyhyimmällä torvella. Yli 100 m:n etäisyyksillä ja alle
100 Hz:n taajuuksilla suurimmat laipat ovat parempia. Samoilla etäisyyksillä ja yli 100
Hz:n taajuuksilla laippojen toiminnassa ei ole suuria eroja, joillakin taajuusalueilla jokin
niistä on paras ja joillakin toisilla taajuusalueilla taas jokin toinen, vaimennuksen ollessa
luokkaa 1 – 6 dB. Näillä etäisyyksillä ja taajuuksilla lyhyt torvi on paras vaihtoehto.
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Kuva 6. Suhteellisia tehoja eri etäisyysalueilla viidellä kartiotorven pituudella.

Kuva 7. Suhteellisia tehoja eri etäisyysalueilla rakenteille, joissa on eri ulkohalkaisijaisia laippoja
tai lyhyt kartiotorvi.
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Tiivistelmä

Huokoisilla materiaaleilla on lukuisia sovelluskohteita aina rakennusakustiikas-
ta maaperätutkimuksiin. Näiden materiaalien fysikaalisiin ominaisuuksiin liittyy
epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat sekä materiaaliominaisuuksien luonnollisesta
vaihtelusta näytteen sisällä että näiden ominaisuuksien mittaamiseen liittyvästä epä-
tarkkuudesta. Materiaaliominaisuuksia voidaan mitata esimerkiksi ultraäänen avulla.
Ultraäänimittausten analyysissä tulee käyttää huokoiselle väliaineelle johdettuja
fysikaalisia malleja.

Tässä työssä aallon eteneminen väliaineessa mallinnetaan käyttäen Biotin aal-
toteoriaa huokoisille elastisille materiaaleille. Teoria kuvaa tavallisen ääniaallon
lisäksi mekaanisten aaltojen etenemisen huokoisen materiaalin rungossa ja näiden
aaltojen yhteisvaikutukset. Tutkimuksessa hyödynnettävien tilastollisten laskenta-
menetelmien avulla pystytään kartoittamaan materiaaliominaisuuksien jakaumia, ja
toisaalta, mallintamaan mittauksiin liittyviä epävarmuuksia.

1 JOHDANTO

Huokoisuudella tarkoitetaan ei-kiinteän aineen (kaasu tai neste) osuutta materiaalin ko-
konaistilavuudesta. Useissa sovelluksissa tarvitaan tietoa materiaalin huokoisuudesta.
Esimerkiksi pohjavesi- ja maarakennetutkimuksissa huokoisuus kertoo kuinka paljon
maa- tai kallioperä voi sitoa vettä. Osteoporoosin diagnostiikassa huokoisuuden avulla
voidaan määritellä kuinka lujia ovat ihmisten luut. Rakennustekniikassa ja -akustiikassa
huokoisuus on keskeinen suure määrittelemään materiaalin lämmön- ja/tai ääneneristys-
kykyä.

Huokosten kytkeytyneisyys vaikuttaa siihen, miten kaasu tai neste kulkeutuu huokoisessa
väliaineessa. Fysikaalisesti tätä ominaisuutta mitataan virtausvastuksen ja tortuositeetin
avulla. Virtausvastus määrittelee nimensä mukaisesti, miten suuren vastuksen huokoi-
nen materiaali aiheuttaa sen läpi virtaavalle kaasulle tai nesteelle. Tortuositeetti kuvaa
väliaineen huokoisten "kanavien" monimutkaisuutta. Huokoinen materiaali voi olla hyvä
sitomaan nestettä, mutta vapauttaa sitä hyvin hitaasti (esimerkiksi savi), tai materiaalilta
voidaan edellyttää korkeaa huokoisuutta ja pientä virtausvastusta (suodatinmateriaalit).
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Materiaalin huokoisten ominaisuuksien mittaaminen on vaativa tehtävä. Usein eri ominai-
suudet selvitetään sovelluskohtaisesti eri menetelmin. Esimerkiksi kiviaineen huokoisuus
mitataan punnitsemalla vesisaturoitunut kivinäyte ja vertaamalla sen painoa kuivattuun
kivinäytteeseen. Vaimennusmateriaalien virtausvastus voidaan laskea sen läpi virtaavan
kaasun kokemasta painehäviöstä. Lääketieteellisissä ultraäänitutkimuksissa luun huo-
koisuus pyritään määrittämään epäsuorasti ultraäänen vaimenemisesta sen kulkeutuessa
luun läpi.

Huokoisen väliaineen kaikki mekaaniset ominaisuudet kytkee yhteen 1950-luvulla kehi-
tyksen alkunsa saanut Biotin huokoisen väliaineen teoria [1, 2]. Maurice Anthony Biot
kehitti mallin työskennellessään konsulttina öljyteollisuudessa ja sovelsi sitä kallioperän
huokoisten ominaisuuksien tutkimukseen öljyn etsintään liittyvissä mittauksissa. Sit-
temmin mallia on sovellettu laajasti useilla eri tutkimusaloilla [3, 4, 5]. Biotin mallin
haasteena on sen laskennallinen monimutkaisuus. Ultraäänen tapauksessa malli tuot-
taa useita erityyppisiä aaltomuotoja, joiden simulointi on raskasta jopa nykyaikaisille
supertietokoneille. Kun Biotin mallin avulla pyritään ratkaisemaan väliaineen materiaali-
parametrit, esimerkiksi ultraäänellä tehdyistä mittauksista, tulee ratkaista Biotin yhtälön
määrittämä inversio-ongelma (nk. käänteinen Biotin ongelma). Inversio-ongelman rat-
kaisussa Biotin yhtälö joudutaan ratkaisemaan useita kertoja, mikä edelleen pidentää
laskenta-aikaa merkittävästi.

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään uusimpia laskennallisia menetelmiä [6, 7] Biotin
yhtälön ratkaisemiseen ja kehittynyttä inversiolaskentaa [8] käänteisen Biotin ongel-
man ratkaisuun. Kyseisillä menetelmillä on mahdollista määrittää kaikki Biotin mallin
tarvitsemat materiaalin ominaisuudet yhdestä ultraäänimittauksesta.

2 NUMEERISET ESIMERKIT

Tässä kappaleessa käsitellään kahta esimerkkiä, joissa ensimmäisessä keskitytään kytket-
tyyn ongelmaan ja toisessa vesitankissa suoritettaviin ultraäänimittauksiin. Ensimmäises-
sä esimerkissä havainnollistamme, miten huokoisuus ja tortuositeetti vaikuttavat aalto-
kenttään. Toisessa esimerkissä tavoitteena on estimoida tilastollisen inversion keinoin
huokoisen suodatinmateriaalin ominaisuuksia vesitankissa tehdyistä ultraäänimittauksis-
ta.

2.1 Kytketty ongelma

Esimerkissä tarkasteltavan ongelman geometria koostuu kolmesta huokoisesta materiaa-
lista. Geometria ja elementtiverkko on esitetty kuvassa 1 ja fysikaaliset materiaalipara-
metrit taulukossa 1.

Äänilähteenä käytetään Gaussin funktion ensimmäistä aikaderivaattaa (taajuus f = 40
kHz). Äänilähde mallinnetaan momenttitensorina, jossa nollasta poikkeavat diagonaali-
komponentit oletetaan keskenään yhtä suuriksi. Edellisten lisäksi lähdefunktion maksi-
miamplitudiksi asetetaan 1 ja lähde sijoitetaan pisteeseen (xs, zs) = (0.4, 0.4). Ääniläh-
teen paikka on havainnollistettu kuvassa 1 valkoisella x-symbolilla.
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Taulukko 1: Esimerkissä käytetyt materiaaliparametrit. Tähdellä merkittyjä tortuositeetin
ja huokoisuuden arvoja muutetaan simulaatioissa. Käytetyt arvot ilmoitetaan tulosten
yhteydessä.

parametri symboli |z − 0.5| > 0.05 |z − 0.5| < 0.05
tiheys (kiinteä) ρs (kg/m3) 2500 2200
tiheys (neste) ρf (kg/m3) 1000 950

puristuskerroin (neste) κf (GPa) 2.3 2.0
puristuskerroin (kehys) κfr (GPa) 10.0 6.7
puristuskerroin (kiinteä) κs (GPa) 16.0 6.9
leikkausmoduuli (kehys) µfr (GPa) 9.6 3.0

tortuositeetti τ 2 *
huokoisuus φ 0.4 *
viskositeetti η (Pa·s) 0.001 0.002

permeabiliteetti k (m2) 10−7 10−6

vaimennusparametri Q0 80 100

Kuva 1: Laskennassa käytetty elementtiverkko. Lisäksi oikealla tarkempi kuva geomet-
rian keskeltä havainnollistaen verkon tihennystä. Kuvien värisävykartta kertoo lasken-
tamenetelmässä käytetyn polynomikantafunktion asteluvun jokaiselle elementille [9].
Kuvassa valkoinen x-symboli näyttää äänilähteen paikan.

Kuvassa 2 on havainnollistettu huokoisuuden ja tortuositeetin vaikutusta aaltokenttiin.
Kuvista voidaan esimerkiksi huomata, että huokoisuuden kasvattaminen kasvattaa aalto-
jen etenemisnopeutta, kun taas tortuositeetin kasvattaminen hidastaa aallon etenemistä.

2.2 Ultraäänimittaukset vesitankissa

Seuraavaksi tarkastellaan vesitankissa tehdyistä ultraäänimittauksista laskettuja esti-
maatteja huokoisen materiaalin fysikaalisille parametreille. Esimerkin tavoitteena on
havainnollistaa tilastollisen inversion [8] avulla laskettujen piste-estimaattien ja epä-
varmuusestimaattien hyödynnettävyyttä huokoisen väliaineen fysikaalisten parametrien
karakterisoinnissa.
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Kuva 2: Huokoisuuden φ (yllä) ja tortuositeetin τ (alla) vaikutus aaltokenttiin. Valitut
parametrit on esitetty kuvien otsikoissa. Kaikissa kuvissa on sama akselisto ja ajanhetki.

Ongelman havaintomallissa

mittausdata ≈ Biotinmalli(fysikaalisetparametrit) + kohinamalli

mittausdatana käytetään transmissio- ja heijastuskertoimia. Mittausasetelma ultraäänian-
tureineen on nähtävissä kuvassa 3. Käytetty laskentamalli, mittausasetelma ja ongelma-
nasettelu on kuvattu yksityiskohtaisemmin viitteissä [10, 6].

Estimaatteja laskettaessa asetimme huokoista suodatinmateriaalia kuvaavien paramet-
rien odotusarvoiksi valmistajan ilmoittamat arvot. Valmistajan ilmoittamissa arvoissa on
kuitenkin, esimerkiksi valmistusteknisistä syistä, vaihtelua. Tilastollisessa inversiossa
estimoitavien parametrien vaihtelu voidaan ottaa tehokkaasti huomioon ennakkotietomal-
lilla (priori). Esimerkissä oletettiin parametreille 20% keskihajonta odotusarvosta, joiden
lisäksi parametrit oletettiin korreloimattomaksi, koska meillä ei ollut tietoa parametrien
välisistä korrelaatioista. Kohinamallina käytettiin nollakeskiarvoista valkoista kohinaa
(odotusarvo 5% mittausdatan maksimiarvosta).

Kuvassa 3 on esitetty mittaustuloksista lasketut marginaalijakaumat (todennäköisyys-
tiheysfunktiot), joista voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja (piste-estimaatteja) kuten
maximum a posteriori (MAP) ja ehdollinen odotusarvo. Edellisen lisäksi todennäköisyys-
tiheysfunktiot kertovat piste-estimaattien luotettavuudesta. Toisaalta jakaumat kertovat
myös inversio-ongelman luonteesta eli ovatko jakaumat esimerkiksi monihuippuisia,
jolloin gradienttipohjaiset menetelmät voivat tuottaa lokaaleja minimejä globaalin sijaan.
Jakaumat paljastavat myös eri parametrien välisiä korrelaatioita. Kuvan jakaumista esi-
merkiksi puristuskertoimen Ks ja tortuositeetin α∞ välillä havaitaan selkeä korrelaatio.
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Kuva 3: Näytteistämällä [10] lasketut marginaalijakaumat. Vasemmassa alakulmassa
kuva mittausasetelmasta ja tutkittavasta huokoisesta materiaalista.

Kuvassa 4 on esitetty transmissiokertoimen reaaliosa ja heijastuskertoimen imaginaariosa
taajuuden funktiona mitatulle datalle, tilastollisen inversion tuottamalle MAP-estimaatille
ja valmistajan ilmoittamista arvoista lasketulle referenssille.

Kuva 4: Transmissio- (vasen) ja heijastuskerroin (oikea) taajuuden funktiona mittauk-
selle, MAP-estimaatille ja valmistajan ilmoittamien parametriarvojen avulla lasketulle
referenssiarvolle.
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3 YHTEENVETO

Työssä tutkittiin aaltoilmiöitä huokoisessa väliaineessa. Numeerisissa esimerkeissä tar-
kastelimme kahta esimerkkiä, joista ensimmäisessä esitimme miten eri parametrit (huo-
koisuus ja tortuositeetti) vaikuttavat havaittaviin aaltokenttiin. Toisessa esimerkissä
selvitimme huokoisen materiaalin parametrien arvoja vesitankissa tehtyjen ultraäänimit-
tausten perusteella. Mittauksista saatiin tietoa vesitankkiin upotetun huokoisen suodatin-
materiaalin ominaisuuksista ja toisaalta tilastollisen inversion avulla tietoa estimaattien
luotettavuudesta.
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Abstract 

 Photoacoustic devices are playing an increasingly important role in bi-

ological, medical and spectroscopic applications. They utilize the excitation 

of pressure waves by light, connecting the fields of acoustics and photonics. 

Using mathematical models, we can improve our understanding of the inter-

play between multiple physical phenomena in the device’s geometry, which 

allows us to optimize its performance. In this article, we review the theoreti-

cal principle of the photoacoustic effect and demonstrate its application by 

using a simulation model of a photoacoustic sensor. 

 

1 INTRODUCTION 

The use of photoacoustic techniques has been rapidly increasing in many applications of 

photoacoustic imaging [1] and trace gas analysis [2]. Numerical modeling with COMSOL 

Multiphysics is often used for the design and product development of a wide range of pho-

toacoustics applications [3-8]. Modeling enables a quantitative characterization of the 

acoustical, thermal, mechanical and optical properties of a system. The obtained 

knowledge can decrease the need of physical prototypes and improve existing designs. 

 

In this paper, we present the theory of optically excited pressure waves that is necessary 

for modeling of photoacoustics applications. We also create a COMSOL model of a canti-

lever-based photoacoustic sensor, commonly used for detection and analysis of gases. The 

model is solved using a combination of thermoviscous acoustics and geometrical optics. 

We analyze the results of the workflow, proceeding from the exciting laser beam, all the 

way to the interferometric readout. 

 

2 MATHEMATICAL DESCRIPTION 

Acoustics signals are small pressure variations in a fluid with a large background pressure. 

The governing equations are derived by linearizing the Navier-Stokes equations, continuity 

equation and energy equation. In frequency domain, we may express the resulting linear-

ized equations as follows: 
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j���� = −∇	 + ∇ ∙ ��∇� + �∇���� − ��
�  − �� �∇ ∙ �����, (1) 

j�� + ��∇ ∙ � = 0, (2) 

j������ = ∇ ∙ � ∇�� + j�	��!� + ", (3) 

�=���#$	 − !���, (4) 

where we have added the fluid’s equation of state as the fourth equation. The unknown 

small-signal quantities are the acoustic pressure 	, velocity �, temperature � and fluid den-

sity �. Given the material properties of the fluid, these four quantities may be solved from 

the set of equations above. This is done by using COMSOL’s thermoviscous acoustics 

interface. More details on the material properties and their connection to the speed of sound 

is discussed in an earlier article on thermoviscous acoustics modeling [9]. In contrast to the 

earlier article, we have included a term " in the energy equation that describes a time-

harmonic heat source. Its units is W/m3. This source term is the key for modeling photoa-

coustics. 

Photoacoustics considers the excitation of acoustic pressure by light. Consider light prop-

agation through a gas or liquid. Light may interact with the fluid through two common 

mechanisms. First, the electric-field component of light polarizes the molecules of the 

fluid, which radiate a secondary electric field. This effect slows down light propagation in 

the medium and is characterized by the real part of the fluid’s refractive index. Second, 

photons may be absorbed by molecular or electronic transitions in the fluid. The energy 

absorbed may be re-radiated by spontaneous or stimulated emission, but in many cases, the 

excited molecules decay to the ground state by a non-radiative process, converting the ab-

sorbed energy to heat. This second mechanism causes the intensity of a light beam to de-

crease upon propagation in the fluid. This effect is commonly accounted by the imaginary 

part of the fluid’s refractive index. 

From Eq. (3), it is clear that a time-harmonic oscillation of a heat-source will create a time-

harmonic pressure in a fluid. In order for a beam of light to create such a heat source, two 

criterions must be met. First, the optical frequency should match an available molecular or 

electronic transition. An efficient way to achieve this, is to use a laser source with the 

frequency tuned in-resonance with a known transition. Second, we must modulate the heat 

source in time. This can be done by amplitude modulation of the light, for example, using 

a mechanical chopper. Alternatively, for laser beams we may employ frequency modula-

tion. Shifting the optical frequency tunes the beam out-of-resonance with a molecular res-

onance. 

The time-dependent modulated heat source may be expressed in terms of the optical vari-

ables as 

"%&'( = 2 *+,-
./

Im2345, (5) 

where 5 is the optical intensity, 3 the complex-valued refractive index, �67% the optical an-

gular frequency and 8� the speed of light in vacuum. From Eq. (5), we see that amplitude 

modulation corresponds to varying 5, whereas frequency modulation corresponds to vary-
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ing Im234. Both methods achieve the same effect of making the heat source time-depend-

ent. In the simplest case, we could consider a sinusoidal modulation of the optical intensity 

5�9� =  5��1 + cos��9��. Inserting this into Eq. (5) and transforming to frequency domain 

yields the following source for thermoviscous acoustics 

" = 2 *+,-
./

Im2345�. (6) 

The intensity distribution 5� may be solved by COMSOL’s Geometrical Optics interface. 

 

3 MODEL OF A PHOTOACOUSTIC SENSOR 

As an example of application, we construct a model of a cantilever-based photoacoustic 

sensor. Photoacoustic sensors enable detection of very low concentrations of molecules in 

fluids. This is because the photoacoustic signal is directly related to the absorbed energy 

by the target molecules. The considered sensor is cantilever-based, with the photoacoustic 

signal being measured interferometrically from the displacement of a silicon cantilever. 

This method gives superior sensitivity and linearity compared to sensors utilizing tradi-

tional condenser microphones [10]. 

 

Figure 1. Geometry used in the simulation. A modulated input beam generates an 

acoustic signal in the sample cell. The pressure variation between the sample and bal-

ance cell causes a micrometer-sized cantilever to oscillate. This oscillation is meas-

ured with a laser in a Michelson interferometer, where the cantilever acts as a mirror. 

The geometry of the sensor, created using COMSOL CAD tools, is shown in Figure 1. 

Some of the system parameters are adapted from Ref. [11], which uses a detector provided 

by Gasera Ltd. The operation principle is that a light beam enters the sample cell through 

the window on the left. The end-mirror reflects the beam, such that it passes the cell twice. 

The sample cell contains an unknown amount of substance to be sensed. The optical fre-

quency of the input beam has been tuned to an absorption resonance of the substance. By 

modulation of the source, a time-harmonic heat source is created that, in turn, gives rise to 
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an acoustic field. The pressure difference between the sample cell and a balance cell exerts 

a force on a cantilever actuator. This force is proportional to the imaginary part of the 

fluid’s refractive index and, thus, proportional to the concentration of the unknown sub-

stance. The displacement of the cantilever is measured optically, using a Michelson inter-

ferometer. 

Modeling the operation of the photoacoustic sensor may be divided into three parts. First, 

we perform ray tracing of the incident light beam through the sample cell and determine 

the acoustic heat source. Second, we solve the thermoviscous acoustics in the fluid coupled 

with solid mechanics in the cantilever and substrate. The bidirectional coupling between 

acoustics and mechanics is automatically done in COMSOL. Finally, we perform a second 

ray tracing simulation for the measurement laser beam and compute the intensity distribu-

tions created by the interferometer. 

In this example, we consider the sample gas to consist of Argon with a small concentration 

of Carbon dioxide (CO2) to be detected. The simulation parameters for the gases are taken 

from Ref. [11]. The gas is at standard conditions for temperature and pressure, which cor-

responds to a molecular density of 2.7⋅1025 1/m3 for Argon. The wavelength of the used 

laser light is tuned at 1572.018 nm, matching an absorption line of CO2 characterized by a 

molecular absorption cross section of 7.5⋅10-27 m2. Let us consider a case, where the CO2 

concentration is 100 ppm, corresponding to a molecular density of 2.7⋅1021 1/m3. From the 

wavelength, cross section and molecular density, the imaginary part of the refractive index 

is calculated to be 5⋅10-12. 

 

Figure 2. Computation of optical heat source. The light beam is divided into a distri-

bution of discrete rays that are traced through the cell (left image). The rays are shown 

at an arbitrary time during the ray tracing. They propagate from left to right. The col-

ored slice plot (right image) shows the heat loss in W/m3 that is recorded in the volume 

by the rays. 

Computed ray trajectories of the used 30 mW laser beam are shown in Figure 2. The light 

beam was assumed to have a Gaussian shape and anti-reflection coating was applied to the 

cell window. The beam shown in Figure 2 eventually reaches the end-mirror (see Figure 

1) and gets reflected back through the cell. Consequently, the final heat source " will have 

a maximum power density of about 4 W/m3 at the center of the beam. The total power lost 
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to heat is about 0.24 µW. As a combination of the short optical path length and small CO2 

concentration, the light beam is only weakly attenuated after passing through the sample 

cell. 

In the next step, we simulate the acoustic fields created by the optical heat source ". Ther-

moviscous acoustics is solved in the Argon gas domains, with the following material prop-

erties: �� = 1.78 kg/m3,  = 22.4⋅10-6 Pa⋅s, � = 0, �� = 0.52⋅103 J/(kg⋅K),   = 17.4⋅10-3 

W/(m⋅K), !� = 1/��, #$ = 1/	�. For the solid mechanics part, the silicon cantilever has a 

length of 5 mm, width of 2 mm and 10 µm thickness. The 10 µm cantilever layer is sepa-

rated from a 380 µm silicon substrate by a 1 µm thick SiO2 layer. 

 

Figure 3. Slice plots of the acoustic fields for a laser beam modulated at 10 Hz. Figure 

(a) shows the velocity field in µm/s. Planes through both the sample and balance cell 

are shown. Figure (b) shows the temperature field in µK in the sample cell. The colors 

indicate the peak value of the time-harmonic fields. 

Considering amplitude modulation of the laser beam at 10 Hz, the calculated thermovis-

cous fields are shown in Figure 3. The acoustic temperature field is localized along the path 

of the optical heat source. The velocity field, on the other hand, is strongest in narrow ducts 

and around the cantilever. The thermal and viscous dissipation damp the oscillation of the 

cantilever. The difference in acoustic pressure across the cantilever was evaluated to be 

about 0.3 mPa. 
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Figure 4. (a) Cantilever displacement amplitude as a function of modulation frequency 

(volume averaged). (b) Cantilever displacement field in nm at 10 Hz. The shown ge-

ometrical deformation is scaled for visualization. The small inset shows the location 

of the cantilever in the geometry. 

A sweep of modulation frequencies was carried out. For an input power amplitude of 30 

mW, the displacement amplitude as a function of modulation frequency is shown in Figure 

4(a). The figure shows that the chosen frequency of 10 Hz is quite optimal for the used 

geometry. For frequencies above 10 Hz, the pressure generated by the heat source de-

creases inversely proportional to the frequency. This decrease may be understood using 

Eq. (3), which indicates that the generated 	 is proportional to "/�. This proportionality 

holds, when we are outside the thermal boundary layer and ∇ ∙ � ∇�� may be neglected. 

For frequencies below 10 Hz, the thermal boundary layer thickness becomes comparable 

to the diameter of the sample cell and, therefore, heat is lost to the walls by the conduction 

term ∇ ∙ � ∇��. Additionally, at low frequencies, the acoustic pressure leaks through the 

small gap between the cantilever and its frame. These two effects both reduce the generated 
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cantilever displacement. The two peaks seen at 750 Hz and 950 Hz correspond to the res-

onance of the cantilever’s fundamental mode, coupled with the acoustic field. Higher-order 

cantilever modes are not present in the considered frequency range. In our case, the canti-

lever oscillates as shown in Figure 4(b). 

 

Figure 5. (a) Interference patterns formed by the interferometer. The intensity in W/m2 

is shown with a thermal colormap. (b) Differential interference signal obtained by 

subtracting the patterns at maximum and null cantilever displacement. 

Using the solved displacement field of the cantilever, we perform the ray tracing simulation 

in the interferometer. The cantilever acts as an oscillating mirror. A wavelength of 600 nm 

was used for the laser and the wavefront’s radius of curvature was initialized to obtain 

focus on the surface of the cantilever. In Figure 5(a), the interference patterns in the case 

of no displacement are shown. The small displacement of the cantilever causes a small shift 

to this interference pattern. Figure 5(b) shows the difference between the patterns for max-

imum displacement amplitude and null displacement. This difference is the sensor’s signal. 

By positioning photodetectors at appropriate locations, electronics can extract the signal 

from the measured intensity. Although, the solution here was obtained for a displacement 

on the order of one nanometer, further optimized interferometers combined with appropri-

ate signal processing schemes may resolve even sub-picometer displacements [12].  
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4 CONCLUSIONS 

We have shown how the heat source obtained with optical ray tracing can be used for 

thermoviscous acoustics modeling. Using COMSOL Multiphysics, we have simulated a 

cantilever-based photoacoustic sensor system. It is seen that the cantilever performance is 

influenced by several factors, such as modulation frequency and thermoviscous damping. 

The results indicate that components’ geometrical sizes and shapes may have a decisive 

impact on the system performance. Using the presented model, one can further improve 

and optimize the sensor design in terms of signal strength and stability. 
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Tiivistelmä

Multiskaalamenetelmien perusteet ja soveltamisen vuokaavio esitetään.
Menetelmillä voidaan optimoida rakenteiden absorptio-ominaisuuksia malli-
pohjaisesti. Erityisesti esitetään yksinkertainen menetelmä hierarkkisen para-
metrisoidun mallin luomiseksi. Toistaiseksi hierarkkinen mallikirjasto sisältää
vain kartioon ja hyperbelipintaan pohjautuvia elementtejä. Absorboivien ele-
menttien suorituskykyä voidaan parantaa mallilla muutamia geometrisia para-
metreja varioimalla hierarkian ylimmällä tasolla. Muutama esimerkkirakenne,
niiden Comsol Multiphysics -ohjelmistolla lasketut makroskooppiset paramet-
rit ja edelleen niistä MATLABilla lasketut absorptiokertoimet esitetään.

1  JOHDANTO

Ääntä absorboivien elementtien suorituskyvyn arviointi perustuu makroskooppisiin para-
metreihin, esimerkiksi permeabiliteettifunktioihin (mm. ominaisvirtausvastukseen), huo-
koisuuteen, tortuositeettisuureisiin ja karakteristisiin pituuksiin. Makroskooppiset para-
metrit eivät ole toisistaan riippumattomia vaan jonkin suureen muuttaminen vaikuttaa mui-
hinkin. Mikroskooppiset parametrit, esimerkiksi kuitujen tai solujen dimensiot ja muodot,
ovat enemmän toisistaan riippumattomia, joten niiden variointi haluttujen akustisten omi-
naisuuksien saavuttamiseksi valituilla taajuuskaistoilla on helpompaa ja tuottaa paremmin
materiaalien valmistukseen liittyvää dataa. Multiskaalamenetelmillä mikroskooppisten ja
makroskooppisten parametrien väliset riippuvuudet saadaan hallittua. Ääntä absorboivien
materiaalien suorituskyvyn hallintaan liittyvä parametriketju on esitetty kuvassa 1.

Yksinkertaisin absorboivien materiaalien malli on Delany-Bazleyn malli, jossa makro-
skooppisista materiaaliparametreista tarvitaan vain staattinen viskoottinen makroskaala-
permeabiliteetti K0 tai ominaisvirtausvastus . Traditionaalisessa jäykkärunkomallissa
JCA (Johnson–Champoux–Allard) tarvitaan lisäksi materiaalin huokoisuus , tortuositeetti

 sekä viskoottinen ja terminen karakteristinen pituus  ja ’. Uudemmissa jäykkärun-
komalleissa JCAL (Johnson–Champoux–Allard–Lafarge) ja JCAPL (Johnson–Cham-
poux–Allard–Pride–Lafarge) tarvitaan lisäksi staattinen terminen makroskaalapermeabili-
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teetti K0’ sekä jälkimmäisessä pientaajuinen (relaksoitu) viskoottinen ja terminen tortuosi-
teetti 0 ja 0’ [1]. Taipuisarunkomallien ja Biotin mallin parametreja ei käsitellä tässä.
Multiskaalamenetelmien soveltamista Biotin mallissa on käsitelty viitteessä [2].

Kuva 1. Ääntä absorboivien materiaalien suorituskyvyn hallintaan liittyvä parametriketju.

2  MULTISKAALAMENETELMÄT

Multiskaalamenetelmissä väliaine oletetaan periodiseksi kuvan 2 mukaisesti. Makroskoop-
pisten parametrien laskenta tapahtuu yhden spatiaalisen periodin eli solun sisällä solun
mikroskooppisten ominaisuuksien nojalla. Solun reunoilla periodisten reunaehtojen toteu-
tua kuvan 3 mukaisesti.

Kuva 2. Periodinen rakenne.

Kuva 3. Periodiset reunaehdot solun vastinpinnoilla.

Multiskaalamenetelmillä lasketaan kompleksinen tiheys ja puristuvuus, joista edelleen las-
ketaan kompleksinen impedanssi ja aaltoluku. Jälkimmäisten avulla absorptiomateriaalin
absorptiokerroin on laskettavissa, kun sen paksuus ja sijoittelu ovat tiedossa. Kuvassa 4 on
esitetty multiskaalamenetelmien vuokaavio. Kaikkien tarvittavien kaavojen johdot on esi-
tetty viitteessä [2], myös yleisen anisotrooppisen väliaineen ollessa kyseessä. Seuraavassa
esitetään suora ja hybridi numeerinen lähestymistapa kompleksisen tiheyden ja puristuvuu-
den laskemiseksi. Jatkossa tässä esitelmässä käytetään vain hybridimenetelmää sen huo-
mattavasti kevyemmän rakenteensa takia.

344



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 345 — #345

MULTISKAALAMENETELMÄT Uosukainen

Multi-scale
methods

Dynamic
multi-scale

microstructural
model (FEM
multiphysics)

Dynamic
micro-scale
permeability

functions:
- Viscous (K)
- Thermal (K’)

Averaging over
unit fluid cell

(homogenization)

Acoustic parameters
(functions of frequency):

- Complex density (tortuosity)
- Complex compressibility

End

Direct numerical
approach

Hybrid numerical
approach

Static
multi-scale

microstructural
model (FEM
multiphysics)

Static
micro-scale
permeability

functions:
- Viscous (K0)
- Thermal (K’0)

Averaging over
unit fluid cell

(homogenization)

Macro-scale
relaxed tortuosities:

- Viscous ( 0)4)

- Thermal ( ’0)4)

Electrical
model

Macro-scale parameters:
- Tortuosity ( )

- Viscous characteristic
length ( )

Geometry model

Macro-scale parameters:
- Porosity ( )1)

- Thermal characteristic
length ( ’)

1) Can be measured
2) Can be obtained by measuring flow resistivity
3) Not used in JCA method
4) Not used in JCA and JCAL methods

Static
macro-scale
(averaged)
permeability

functions:
- Viscous2)

 - Thermal3)

Dynamic
macro-scale
(averaged)

permeability
functions:
- Viscous
- Thermal

Rigid frame model

Biot model

Biot parameters:
- P, Q, R, N
- 11, 12, 22

Elastic
parameters of

solid phase

Impedance
Complex wave

number

Geometry model

Macro-scale
parameter:
- Porosity

( )1)

Kuva 4. Multiskaalamenetelmien vuokaavio [2].

2.1 Suora numeerinen lähestymistapa

Suorassa lähestymistavassa dynaaminen viskoottinen ja terminen permeabiliteettifunktio
K  (yleisessä tapauksessa dyadi) ja K’ (skalaari) lasketaan solun sisällä paikan funktioina
yhtälöistä [3, 2]
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reunoilla,sisäisilläsolun0,0

1
j

0,j

20

20

K

KKcP

K

KIKK

(1)

missä  on kulmataajuus, 0, ,  ja cP ovat fluidin tiheys, viskositeettikerroin, lämmön-
johtavuus ja ominaislämpö vakiopaineessa, I  on identtinen dyadi ja  on äänenpaineeseen
sidoksissa oleva vektorioperaattori.

Kun permeabiliteettifunktiot homogenisoidaan eli keskiarvostetaan yli solun, saadaan dy-
naaminen viskoottinen ja terminen makroskaalapermeabiliteetti, joista voidaan suoraan
laskea kompleksinen tiheys ja puristuvuus [3, 4, 5, 6, 2].

2.2 Hybridi numeerinen lähestymistapa

Hybridilähestymistavassa staattinen viskoottinen ja terminen permeabiliteettifunktio las-
ketaan solun sisällä paikan funktioina yhtälöistä

reunoilla.sisäisilläsolun0,0

1
0,

2

2

K

K

K

KIK
(2)

Kun permeabiliteettifunktiot homogenisoidaan, saadaan staattinen viskoottinen ja termi-
nen makroskaalapermeabiliteetti [4, 7, 8, 2] ja näistä voidaan edelleen laskea pientaajuinen
viskoottinen ja terminen tortuositeetti [1, 5, 7, 2]. Solun geometriasta on laskettavissa huo-
koisuus ja terminen karakteristinen pituus [9, 2]. Staattisen hiukkasnopeuden (tai sähkö-
kentän) jakaumasta solun sisällä häviöttömässä tilanteessa saadaan sopivasti homogenisoi-
malla tortuositeetti ja viskoottinen karakteristinen pituus [7, 8, 10, 2]. Kaikista näistä pa-
rametrista on lopuksi laskettavissa kompleksinen tiheys ja puristuvuus [7, 1, 9, 11, 12, 13,
2].

2.3 Simulointilogiikan ohjelmointi

Eri parametrien laskenta on toteutettu Comsol Multiphysics ja MATLAB -ympäristöissä.
Dynaaminen ja staattinen viskoottinen permeabiliteettifunktio ja niiden homogenisoinnit
lasketaan Comsolin ”Laminar Flow” -fysiikalla, dynaaminen ja staattinen terminen per-
meabiliteettifunktio ja niiden homogenisoinnit Comsolin ”Heat Transfer in Fluids” -fysii-
kalla sekä staattisen hiukkasnopeuden jakauma ja siihen tehtävät homogenisoinnit Com-
solin ”Electrostatics” -fysiikalla. Näistä suoraan saatavat johdossuureet lasketaan edelleen
Comsolilla. Kompleksinen tiheys ja puristuvuus sekä niistä saatavat kompleksinen impe-
danssi ja aaltoluku lasketaan MATLAB-ohjelmistoilla. Lopuksi absorptiomateriaalin ab-
sorptiokerroin lasketaan impedanssista ja aaltoluvusta MATLAB-ohjelmistolla [14].

2.4 Validointilaskennat

Simulointilogiikan toimivuus on testattu monilla eri keinoin, joista tässä esitetään vain
yksi. Kuvan 5 mukaisen palloista konstruoidun FCC-geometrian (Face-Centered Cubic)
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hybridimenetelmän mukaiset makroskooppiset parametrit on laskettu ja ne esitetään taulu-
kossa 1 kahden kirjallisuudessa löytyvien laskentatulosten kanssa [5]. Kuvassa 6 on esitetty
saatu absorptiokerroin yhdessä Leen tulosten kanssa. Havaitaan, että vastaavuus on hyvä.

Kuva 5. FCC-geometria.

Taulukko 1. FCC-geometrian makroskooppiset parametrit.

Kuva 6. Validointilaskennan absorptiokerroin, vasen: tämä tutkimus, oikea: Lee et al. [5]. Kuvat
sisältävät myös muita geometrioita. Absorboiva rakenne on 100 mm paksu ja kiinni jäykässä sei-
nässä. Tulokulma on normaali.

3  GEOMETRIAN PARAMETRISOINTI

Parametrinen kirjasto on toteutettu hierarkkisesti Comsolissa. Lähtökohtana on yksinker-
taiset alkeiselementit, joita toistaiseksi on olemassa vain kartiomaisia ja hyperbolisia. Al-
keiselementeistä voidaan muodostaa korkeamman asteen elementtejä ja varsinaiset raken-
teet toteutetaan näistä ja alkeiselementeistä. Kaikkia osia voidaan modifioida muuttamalla
vain muutamia parametreja. Parametrimuutokset tehdään hierarkian ylimmällä tasolla.

Sphere middle points
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Kuvassa 7 on esitetty alkeiselementtejä muutamilla parametrivalinnoilla, kuvassa 8 korke-
amman asteen elementtejä ja kuvassa 9 varsinaisia rakenteita.

Kuva 7. Alkeiselementtejä, vasemmalla kartiotyyppisiä, oikealla hyperbolisia.

Kuva 8. Korkeamman asteen elementtejä, vasemmalla kartioelementtipohjaisia, oikealla hyper-
belielementtipohjaisia.

Kuva 9. Varsinaisia rakenteita, vasemmalla kartioelementtipohjaisia, oikealla hyperbelielement-
tipohjaisia.

4  ESIMERKKILASKENTA

Esimerkkilaskentana esitetään pyörähdyssymmetrisiin hyperbolisiin elementteihin perus-
tuva rakenne, jossa solukoko on 100 m  100 m 100 m ja jossa hyperbelin maksimi-
ja minimihalkaisijat ovat 6 m ja 3.6 m (Case 1), 20 m ja 6 m (Case 2) sekä 30 m ja
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21 m (Case 3). Kuvassa 10 on esitetty rakenteiden solut. Taulukossa 2 on esitetty esi-
merkkirakenteen vaihtoehtojen lasketut makroskooppiset parametrit. Kuvassa 11 on esi-
tetty lasketut absorptiokertoimet kolmella eri tulokulmalla. Nähdään, että kahdella para-
metrimuutoksella on aikaansaatavissa mittavia muutoksia rakenteeseen ja saataviin ab-
sorptiokertoimiin.

Kuva 10. Esimerkkirakenteen solun vaihtoehdot.

Taulukko 2. Esimerkkirakenteen vaihtoehtojen makroskooppiset parametrit.

Case 1 Case 2 Case 3

Porosity 0.989 0.930 0.746

Relaxed viscous tortuosity 0 1.19 1.36 1.80

Relaxed thermal tortuosity 0' 1.11 1.19 1.31

Tortuosity 1.01 1.05 1.22

Static viscous permeability K 0 [m2] 2.45E-10 1.35E-10 4.35E-11

Static thermal permeability K 0' [m2] 4.64E-10 2.71E-10 1.18E-10

Viscous characteristic length  [m] 1.12E-04 5.05E-05 2.46E-05

Thermal characteristic length ' [m] 1.92E-04 8.50E-05 4.13E-05

Parameter

Kuva 11. Esimerkkirakenteen vaihtoehtojen absorptiokertoimet kolmella eri tulokulmalla.

Case 1 Case 2 Case 3

Thickness 100 mm, no air gap
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KIITOKSET
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triosio on tehty VTT:n rahoittamassa For Industry – Digital Engineering 2016 -hankkeessa.
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Tiivistelmä 

Flexound Systems Oy:n kehittämän uuden äänentoistoratkaisun, äänituntuma-
soittimen, akustista toimintaa on mallinnettu numeerisella simulointimallilla. 
Laite on kuulokkeen ja kaiuttimen toiminnan väliin sijoittuva moniaistinen, 
pehmeä äänentoistoratkaisu, joka mahdollistaa äänen aistimisen pinnan väräh-
telynä ja laadukkaan äänentoiston lähikentässä. 

Ratkaisun ydin on elastinen värinäelementti EVETM, kerroksittainen häviölli-
nen levyrakenne. Rakenteen optimointi on haastavaa, koska elementin toimin-
nalle olennaiset värähtelevät huokoiset kerrokset sekä tuovat häviöitä että vä-
littävät energiaa. Mallinnus toteutettiin 2D-aksiaalisymmetrisellä geometrialla 
Comsol Multiphysics –ohjelmistolla. Mallilla tehdyillä simuloinneilla oli tar-
koituksena selvittää yksinkertaistetun EVE-elementin avulla, mitä vaikutuksia 
herätelevyllä ja sen pintaan sijoitetulla värähtelevällä absorptiomateriaalilla on 
vasteeseen lähikentässä. Tulokset osoittavat, että absorptiomateriaalin akusti-
nen toiminta tasoittaa elementin jäykän kappaleen säteilyn maksimin ja tasoit-
taa vastetta kautta koko tarkastellun taajuusalueen jopa niin, että joillakin taa-
juusalueilla vaste kasvaa absorptiomateriaalin vaikutuksesta. Lisäksi absorp-
tiomateriaalin akustinen toiminta korostaa herätteestä suoraan eteenpäin läh-
tevää ääntä. 

1 JOHDANTO 

Suomalainen Flexound Systems on kehittänyt uudenlaisen, äänituntumasoittimeksi kutsu-
tun äänentoistoratkaisun. Laite on kuulokkeen ja kaiuttimen toiminnan väliin sijoittuva ko-
konaisvaltainen äänentoistoratkaisu, joka mahdollistaa moniaistisen, laajennetun kuunte-
luelämyksen: lähikenttäkuuntelun ja äänen tuntemisen pinnan värähtelynä. Innovaation 
pohjalle on kehitetty kaksi tyynymäistä tuotetta, Taikofon –äänituntumasoitin lasten tera-
piakäyttöön ja HUMU Smart Cushion kuluttajamarkkinoille (kuva 1). 
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Ratkaisun ydin on elastinen värinäelementti EVETM, kerroksittainen häviöllinen levyra-
kenne. Elementin vibroakustiset ominaisuudet määrittävät äänensäteilyn lähi- ja kauko-
kenttään, sekä pinnassa tuntuvan värähtelyn. Rakenteen akustisen suorituskyvyn kuvaami-
nen ja optimointi on haastavaa, koska värähtelevät huokoiset kerrokset sekä tuottavat akus-
tisia häviöitä että välittävät energiaa. Elementissä huokoinen absorptiomateriaali toimii siis 
sekä ilmaäänen että mekaanisen värähtelyn välittäjänä. Oikein mitoitetulla rakenteella saa-
vutetaan hyvä hyötysuhde ja äänenlaatu. Käytetyllä ohjelmistoversiolla ei ollut olemassa 
tähän tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa simulointimallia. Materiaaliominaisuuksia ei 
toistaiseksi tunneta kunnolla, mikä osaltaan on estänyt kehittyneempien simulointimene-
telmien käytön. 

 

Kuva 1. HUMU Smart Cushion ja Taikofon –äänituntumasoitin. 

 

2 YLEISTÄ COMSOL-OHJELMASTA 

COMSOL Multiphysics on elementtimenetelmään (FEM) perustuva laskentaohjelmisto 
joka tarjoaa suhteellisen laajan mahdollisuuden monifysikaalisten ratkaisujen samanaikai-
seen laskemiseen ja analysointiin. Mukaan voi liittää perinteisen rakennemekaniikan li-
säksi lämmönhallintaa, virtausdynamiikkaa, akustiikkaa, sähkömagnetiikkaa, MEMS so-
velluksia jne. 

Mallinnuksessa käytettävät parametrit voidaan lisätä jo heti mallinnuksen alussa paramet-
rilistaan, jolloin laskentamallia on helppo päivittää muuttamalla niiden arvoja. Parametreja 
hyväksikäyttäen voidaan helposti parametripyyhkäisyllä tehdä herkkyysanalyysiä missä 
lasketaan ja tulostetaan annettujen rajoitusten sisällä valittuja parametreja esimerkiksi jon-
kin toisen muuttujan funktiona. Ratkaisija suorittaa laskuiteraatioita niin kauan, kunnes 
tulos on annetun virhemarginaalin sisällä. Eräs ohjelmiston merkittävä etu on sen avoi-
muus, kaikki laskentayhtälöt ovat käyttäjän luettavissa ja tarvittaessa muokattavissa, kun-
han vain tietää mitä on tekemässä. Materiaalikirjastossa on mukana yleisimpien insinööri-
sovelluksissa käytettyjen materiaalien parametrit, mutta sinne on helppo käyttäjän lisätä 
materiaaliparametreja. 

Analysoitavaa rakennetta kuvaava geometriamalli voidaan luoda ohjelmiston omilla mal-
linrakennustyökaluilla (kuten tässä työssä on tehty). Vaihtoehtoisesti ulkopuolinen geo-
metria voidaan lukea yleisemmissä CAD formaateissa. Monimutkaisemmilla geometrioilla 
geometriamallin luominen on sujuvampaa varsinaisilla CAD ohjelmilla. 

Samaan tapaan elementtimalli voidaan verkottaa ohjelmiston omalla verkottajalla (kuten 
tässä työssä on tehty), tai lukea sisään ulkopuolinen verkko Nastran-formaatissa. Lasken-
taverkon tiheydellä on suuri merkitys laskenta-ajan pituuteen. Akustisissa laskentatapauk-
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sissa verkon tiheysvaatimus kasvaa mentäessä suuremmille äänitaajuuksille, rakenneana-
lyyseissä on käytettävä taas paikallisia tihennyksiä liitosten ja geometriaepäjatkuvuuskoh-
tien lähellä. 

 

3 VIBROAKUSTINEN MALLINNUS JA SIMULOINTI 

Äänituntumasoittimen akustista toimintaa mallinnettiin ensin analyyttisesti pelkän heräte-
levyn värähtelytarkastelulla, ja sitten numeerisesti Comsol Multiphysics –ohjelmalla, ver-
siolla 5.2a. Tässä esityksessä kuvataan simulointituloksia ideaalitapauksessa, jossa yksin-
kertaistettu värähtelyheräte säteilee vapaana tai häviöllisen huokoisen materiaalikerroksen 
kautta lähikenttään. 

3.1 Malli 

Mallinnus toteutettiin 2D-aksiaalisymmetrisellä geometrialla. Lähteenä oli halkaisijaltaan 
160 mm herätelevy, jonka herätteenä oli sylinterimäinen viivalähde. Laskennan geomet-
riana oli puolipallo säteeltään 640 mm, jonka uloin, 160 mm paksu kerros muodosti PML-
alueen (Perfectly Matched Layer) kuvan 2 mukaisesti. PML-alue eliminoi laskennan raja-
pinnan takaisinheijastukset [1, 2]. 

 

Kuva 2. Laskennan geometria. 

Absorptiomateriaalin akustinen toiminta mallinnettiin Delany-Bazley-Miki -mallilla [3]. 
Comsolissa löytyy myös kehittyneempiä ns. jäykkärunkomalleja aina JCAPL-malliin 
saakka (Johnson–Champoux–Allard–Pride–Lafarge) [4], mutta niitä ei käytetty tarvitta-
vien parametrien puutteesta johtuen. Absorptiomateriaalin mekaanisen liikkeen välitysky-
vyn arvoimiseksi se mallinnettiin myös elastisena väliaineena. Comsolissa löytyy myös 
Biotin malli ”Poroelastic Waves” -fysiikasta, jolla absorptiomateriaalin ääni- ja värähtely-
käyttäytymistä voi hallita, mutta siihen ei ole sisällytetty kaikkia tarvittavia parametreja. 
Yksinkertaisimman jäykkärunkopohjaisen JCA-mallin (Johnson–Champoux–Allard) [4] 

PML

Impedanssipinta z = 1

Voimaherätealue
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mukaisista parametreista puuttuvat viskoottinen ja terminen karakteristinen pituus. Kysei-
seen fysiikkaan on uudemmassa Comsolin versiossa 5.3 sisällytetty mainitut parametrit. 
Biotin malliin voi tarvittaessa sisällyttää kaikki akustiset jäykkärunkomallin parametrit 
aina JCAPL-malliin asti [5, 6, 7]. 

3.2 Simulointi 

Mallilla tehdyillä simuloinneilla oli tarkoituksena selvittää yksinkertaistetun EVE-
elementin avulla, mitä vaikutuksia herätelevyllä ja sen pintaan sijoitetulla värähtelevällä 
absorptiomateriaalilla on vasteeseen. Erityisesti tutkittiin myös kalvopinnoitetun absorp-
tiomateriaalin värähtelyn vaikutusta syntyvään äänikenttään. 

Simuloinneilla selvitettiin värähtelyä ja äänikentän jakaumia vapaassa kentässä ja taajuus-
vastetta (äänenpaine, hiukkasnopeus, impedanssi) 100 mm etäisyydellä herätelevystä sym-
metria-akselilla (kuviteltu korvan sijaintipiste). Lisäksi taajuusvastesuureita (äänenpaine, 
värähtelynopeus, impedanssi) simuloitiin muutamissa pisteissä herätelevyn pinnalla. 

Aluksi simuloitiin pelkän EVE-elementin herätelevyn tuottama värähtelyjakauma ja ääni-
kenttä. Sen jälkeen simuloitiin absorptiomateriaalin akustista vaikutusta elementin tuotta-
maan äänikenttään. Lopuksi simuloitiin absorptiomateriaalin mekaanisen liikkeen välitys-
kykyä kalvopinnoitukselle ja sen vaikutusta äänikenttään. 

 

4 TULOKSIA 

Simulointitulokset käyttäjän korvan kohdalla näyttävät, että pelkän herätelevyn vasteessa 
on maksimit jäykän kappaleen ominaistaajuudella (20 Hz) sekä levyn kahdella alimmalla 
pyörähdyssymmetrisellä ominaismuodolla (kuva 3). Absorptiomateriaalin akustinen toi-
minta tasoittaa jäykän kappaleen maksimin ja tasoittaa vastetta kautta koko tarkastellun 
taajuusalueen jopa niin, että joillakin taajuusalueilla vaste kasvaa absorptiomateriaalin vai-
kutuksesta (kuva 4). Lisäksi absorptiomateriaalin akustinen toiminta korostaa herätteestä 
suoraan eteenpäin lähtevää ääntä.  

  

Kuva 3. Mallinnetun herätelevyn kaksi alinta pyörähdyssymmetristä ominaismuotoa. 
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Kuva 4. Herätelevyn tuottama äänenpainetaso korvan kohdalla taajuuden funktiona ilman absor-
benttia ja absorbentin akustinen toiminta huomioiden. 

Kuvassa 5 on esitetty herätelevyn tuottama äänenpainetasojakauma lähikentässä neljällä 
eri taajuudella, kun absorbentin akustinen toiminta otetaan huomioon. 

  

  

Kuva 5. Herätelevyn tuottama äänenpainetasojakauma lähikentässä, kun absorbentin akustinen 
toiminta otetaan huomioon, taajuudet 100, 500, 1000 ja 2000 Hz. 

Kalvopinnoitetun absorptiomateriaalin värähtely tuottaa jäykän kappaleen ominaistaajuu-
den ja herätelevyn ensimmäisen pyörähdyssymmetrisen muodon ominaistaajuuden välillä 
enemmän ääntä suunnaten sitä suhteessa enemmän viistoon kuin varsinainen herätelevy 
ilman huokoisia materiaalikerroksia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vibroakustinen mallinnus ja simulointi mahdollistaa nopeamman kehityssyklin vaativan 
akustisen järjestelmän tuotekehityksessä. Mallinnuksen mahdollisuuksia ja haasteita ku-
vattiin ideaalisella esimerkkitapauksella, joka jäljittelee äänituntumasoittimen vibroakus-
tista toimintaa. 

Äänen ja värähtelyn yhtäaikaisesti hallitsemaa Biotin mallia, joka sisältäisi absorbentin 
akustiset jäykkärunkomallin parametrit, ei käytetyllä ohjelmistoversiolla ollut olemassa. 
Jotta kehittyneemmät simulointialgoritmit saadaan käyttöön, tarvitaan mallituksen lähtö-
tiedoiksi oikeanlaiset ja riittävän tarkat materiaaliparametrit. Tässä työssä saatiin käytän-
nön tietämystä äänituntumasoittimen suorituskyvyn mallinnuksen perusproblematiikasta, 
ja seuraava askel ennen täsmällisempää 3D-mallitusta on selvittää materiaaliominaisuuksia 
mittauksin. 
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Tiivistelmä

Pakoääni on yksi mäntämoottorivoimalaitoksen merkittävimmistä melukompo-
nenteista. Mäntämoottorivoimalaitoksen meluoptimoinnissa pakoäänenvaimenti-
men suorituskyky on kyettävä ennakoimaan riittävän hyvin ennen tuotantoversion
valmistamista. Ennakoinnissa hyödynnetään koko äänensyntyketjun simulointia.
Simuloinnissa tarvitaan moottorin akustiset lähdeominaisuudet, eli lähdevoimak-
kuus ja lähdeimpedanssi. Tasoaaltoalueen lähdeominaisuudet voidaan määrittää
kokeellisesti monikuormamenetelmällä. Laboratorio-olosuhteissa akustista kuormaa
muunnellaan tyypillisesti asentamalla pääkanavaan eripituisia sivuhaaroja. Perintei-
sen sivuhaaroihin perustuvan monikuormamenetelmän soveltaminen keskinopean
mäntämoottorin pakomelun määrittämiseen on erittäin työlästä ellei mahdotonta.
Tässä työssä esitellään uusi, niin sanottu kapselikuormamenetelmä keskinopean
mäntämoottorin pakopuolen akustisten lähdeominaisuuksien kokeelliseen määrit-
tämiseen vaikeissa olosuhteissa. Menetelmää sovelletaan VTT:n Wärtsilä Vasa
4L32DF koemoottorin pakopuolen lähdeominaisuuksien määrittämiseen.

1 JOHDANTO

Mäntämoottorivoimalaitoksen aiheuttaman ympäristömelun kannalta moottorin pakome-
lu on merkittävä melun lähde [1]. Heräte on voimakkain moottorin pyörimisnopeuden
kerrannaisilla. Melua voidaan torjua tehokkaasti pakomeluvaimentimen oikealla mi-
toituksella. Äänenvaimentimen suunnittelussa tarvitaan moottorin lähdeominaisuudet
(lähdevoimakkuus ja lähdeimpedanssi), mikäli pyritään ennakoimaan vaimentimen li-
säysvaimennus (insertion loss, IL) tai päästön absoluuttitaso. Usein myös muu putkisto
on tuntematon tai eri paikoissa erilainen, jolloin suunnittelu voi olla läpäisyvaimennus
(transmission loss, TL) -perusteista [2].

Tasoaaltoalueen lähdeominaisuudet voidaan määrittää kokeellisesti monikuormamenetel-
millä. Monikuormamenetelmissä äänenpaine kanavassa ja akustinen impedanssi mitataan
usealle akustiselle kuormalle. Impedanssin määrittämiseksi alavirran ja ylävirran suuntai-
set aallot erotellaan kaksimikrofonimenetelmällä [3]. Laboratorio-olosuhteissa akustista
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Kuva 1: Vasemmalla: Wärtsilä Vasa 4L32DF koemoottori ja lähdeominaisuukisen mää-
rittämiseen suunniteltu pakoputkisto. Oikealla: Kapselikuormaputkisto keskinopean
mäntämoottorin akustisten lähdeominaisuuksien kokeelliseen määrittämiseen vaikeissa
olosuhteissa.

kuormaa muunnellaan esimerkiksi asentamalla pääkanavaan eripituisia sivuhaaroja. Ko-
keellisesti määritettyjä lähdeominaisuuksia käytetään simuloinneissa herätteenä tai mo-
nikuormasimulointimallin validointiin. Perinteisen sivuhaaroihin perustuvan monikuor-
mamenetelmän soveltaminen keskinopean mäntämoottorin pakomelun määrittämiseen
on suurten dimensioiden (putken halkaisija jopa 1800 mm) ja mittausepävarmuuksien
vuoksi erittäin työlästä ellei mahdotonta.

Tässä työssä esitellään uusi, niin sanottu kapselikuormamenetelmä keskinopean män-
tämoottorin pakopuolen akustisten lähdeominaisuuksien kokeelliseen määrittämiseen
vaikeissa olosuhteissa. Menetelmää sovelletaan VTT:n Wärtsilä Vasa 4L32DF moottorin
pakopuolen lähdeominaisuuksien määrittämiseen.

2 MENETELMÄT

Monikuormamenetelmät perustuvat putkien haaroittamiseen. Ideaalitilanteessa pääput-
ki on äärettömän pitkä ja sivuhaara päästään suljettu. Tällöin pääputken impedanssi
on reaalinen ja sivuhaaran imaginaarinen. Tällaisen perinteisen sivuhaaramenetelmän
käyttö mäntämoottorivoimalaitosolosuhteissa on mahdotonta hyvin reaktiivisten äänen-
vaimentimien vuoksi. Mäntämoottorivoimalaitosolosuhteissa käytettävien sivuhaarojen
on kyettävä vaihtelemaan pakoputkiston kokonaisimpedanssin sekä reaali- että imagiaa-
riosaa. Kapselikuormamenetelmässä [4] pakoputkistoon asennetaan erilaisia kombinaa-
tioita koostuen tyhjistä ja villoitetuista kapseleista. Tällä järjestelyllä hyvin reaktiivisen
putkiston päädyn vaikutusta impedanssiin saadaan eliminoitua.

Tässä työssä kapselikuormamenetelmää sovellettiin VTT:n Wärtsilä Vasa 4L32DF koe-
moottoriin, ks. kuva 1. Koemoottori on nelisylinterinen, nelitahtinen rivimoottori, jonka
pyörimisnopeus on 750 rpm ja teho 1640 kW. Sylinterin halkaisija on 320 mm ja iskunpi-
tuus 350 mm. Moottori painaa 20.3 tonnia. Moottoriin asennettiin kapselikuormaputkisto
(kuva 1).
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Impedanssit mitattiin käyttäen standardin ISO 10534-2 mukaista kaksimikrofonimenetel-
mää [5]. Mittausjärjestely on kuvattu tarkemmin lähteessä [6].

Akustiset lähdeominaisuudet määritettiin useille kuormapareille käyttäen kaksikuorma-
menetelmää. Mitattujen kuormaimpedanssien ζ̂Ln ja äänenpaineiden p̂0Ln avulla ratkais-
taan lähdevoimakkuus p̂s ja lähdeimpedanssi ζ̂s kaavasta[

ζ̂L1 −p̂0L1
ζ̂L2 −p̂0L2

]{
p̂s
ζ̂s

}
=

{
p̂0L1ζ̂L1
p̂0L2ζ̂L2

}
. (1)

Valittujen kuormien määrä (N ) vaihtelee taajuudesta riippuen kuudesta yhteentoista. Vas-
taavien kuormaparien määrä (M ) on 15-55. Kuormapareista riippuen lähdeominaisuus-
tulokset vaihtelevat tuntemattomasta syystä. Olettamalla saatujen lähdeominaisuuksien
noudattavan normaalijakaumaa vierashavainnot voidaan poistaa tuloksista tilastollisin
menetelmin. Yksi tunnetuimmista menetelmistä on Chauvenetin menetelmä [7]. Chauve-
netin mukaan datapiste elimoidaan, mikäli datapisteiden määrä kerrottuna datapisteen
keskiarvopoikkeaman todennäköisyydellä on pienempi kuin 0.5, eli{

P
(
X > ||p̂sm| − µ̂p|/σ̂p

)
< 1

2M

P
(
X > |ζ̂sm − µ̂z|/σ̂z

)
< 1

2M

, (2)

missä X noudattaa normaalijakaumaa, µ̂ on lähdevoimakkuuden (alaindeksi p) tai läh-
deimpedanssin (alaindeksi z) keskiarvoestimaatti ja σ̂ on vastaava standardipoikkeaman
estimaatti.

3 TULOKSET

Lähdeominaisuuksille laskettiin histogrammit kaikilla tarkasteltavilla taajuuksilla. Esi-
merkki lähdeominaisuuksien histogrammeista taajuudella 25 Hz on esitetty kuvassa 2.
Pylvään korkeus histogrammissa on yhtä kuin havaintojen määrä osa-alueella jaettuna
havaintojen kokoinaismäärällä kerrottuna osa-alueen leveydellä. Pylvään ala on suhteel-
linen havaintojen määrä. Tiheysfunktion estimaatti on piirretty yhtenäisellä viivalla ja
normaalijakauman tiheysfunktio katkoviivalla. Havainnot on merkitty kuvaan pienillä
pystyviivoilla, joista vierashavainnot ovat väriltään punaisia. Tässä työssä Chaveneutin
kriteerin mukaisesti vierashavinnoiksi luettiin arvoja standardipoikkeamavälillä 2.13-
2.61.

Tässä työssä kuvatulla menetelmällä saadut Wärtsilä Vasa 4L32DF pakopuolen akustiset
lähdeominaisuudet on esitetty kuvassa 3 yhtenäisillä viivoilla ja palloilla. Suodattamaton
raakaratkaisu ja vain koherenssilla suodatettu ratkaisu on vastaavasti esitetty pisteviivoin
ja pistekatkoviivoin.

4 POHDINNAT JA YHTEENVETO

Kuvista 2 ja 3 nähdään, että raakadataa käytettäessä lähdeimpedanssin reaaliosa on nega-
tiivinen, joka on fysikaalisesti mahdotonta. Koherenssisuodatuksen lisäksi on suositelta-
vaa poistaa vierashavainnot tuloksista esimerkiksi tässä työssä esitetyllä menetelmällä.
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Kuva 2: Histogrammit ja tiheysfunktiot Wärtsilä Vasa 4L32DF pakopuolen akustisil-
le lähdeominaisuuksille taajuudella 25 Hz. Ylhäällä: lähdevoimakkuus, keskellä: nor-
malisoidun akustisen lähdeimpedanssin reaaliosa, alhaalla: normalisoidun akustisen
lähdeimpedanssin imaginaariosa. Normaalijakauman tiheysfunktio on piirretty katkovii-
valla. Datapisteet on merkitty kuvaan pienillä pystyviivoilla, joista vierashavainnot ovat
väriltään punaisia.

360



“AP2017_prosari” — 2017/8/23 — 12:36 — page 361 — #361

KAPSELIKUORMAMENETELMÄ Hynninen et al.

●

●

●

●

●

●
●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

● ●

●
●

●
● ●

●

Frequency [Hz]

S
S

L 
[d

B
, r

ef
 2

0µ
P

a]

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●
●

●

25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 100.00 112.50 125.00

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0 ●

●

●

Coherence filtrated and outliers rejected
Coherence filtrated
Raw solution

●

●

● ● ● ●

●

●

● ●

●
●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●
● ●

●

●

●

●

●

●

Frequency [Hz]

R
e 

ζ s^
 [−

]

●

●
●

●

●

●

●
● ● ●

●

●

●
● ●

●

25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 100.00 112.50 125.00

−
0.

5
0.

0
0.

5
1.

0

●

●

●

Coherence filtrated and outliers rejected
Coherence filtrated
Raw solutiuon

● ●

●
●

●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

Frequency [Hz]

Im
 ζ

s^
 [−

]

●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●

●

●

25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 100.00 112.50 125.00

−
1.

0
−

0.
5

0.
0

0.
5

1.
0

●

●

●

Coherence filtrated and outliers rejected
Coherence filtrated
Raw solutiuon

Kuva 3: Wärtsilä Vasa 4L32DF pakopuolen akustiset lähdeominaisuudet. Ylhäällä: läh-
devoimakkuus, keskellä: normalisoidun akustisen lähdeimpedanssin reaaliosa, alhaalla:
normalisoidun akustisen lähdeimpedanssin imaginaariosa. Tässä työssä kuvatulla me-
netelmällä saadut akustiset lähdeominaisuudet on esitetty yhtenäisillä viivoilla, suodat-
tamaton raakaratkaisu ja vain koherenssilla suodatettu ratkaisu ovat vastaavasti esitetty
pisteviivoin ja pistekatkoviivoin.
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Monikuormamenetelmän käyttö sivuhaaroin on suhteellisen helppoa kontrolloiduissa
laboratorio-olosuhteissa. Tällöin tarvittavien akustisten kuormien määrä voi olla vähäi-
nen. Tässä työssä esiteltiin niin sanottu kapselikuormamenetelmä keskinopean män-
tämoottorin pakopuolen akustisten lähdeominaisuuksien kokeelliseen määrittämiseen
vaikeissa olosuhteissa. Akustisten kuormien vaihtelu kapselikuormamenetelmällä näyttää
toimivan halutusti. Menetelmää sovellettiin VTT:n Wärtsilä Vasa 4L32DF koemoottorin
pakopuolen lähdeominaisuuksien määrittämiseen. Tämän työn perusteella koemootto-
rin akustinen lähde on voimakkain moottorin pyörimisnopeuden pääharmonisilla eli
taajuuksilla 25 Hz, 50 Hz ja 75 Hz. Estimoitu lähderesistanssi on positiivinen kaikilla
tarkastelluilla taajuuksilla, mikä on fysikaalisesti oikein. On myös huomattava, että läh-
deimpedanssin kokeellinen määrittäminen on virheherkempää kuin lähdevoimakkuuden.

5 KIITOKSET JA TYÖNJAKO

Tätä työtä ovat tukeneet Virpi Hankaniemi, Mikko Matalamäki ja Esa Nousiainen Wärt-
silän Sopeva-hankkeessa. Seppo Uosukainen VTT:ltä toimi tieteellisenä putkistoakustii-
kan neuvonantajana. VTT:n moottorilaboratorion henkilökunta Sami Nyyssönen, Jarmo
Kuusisto ja Jarno Martikainen mahdollistivat laajat mittaukset. Kapeselikuormamenetel-
män suunnitteli Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio vastasi mittauksista ja Antti Hynninen
analysoi tulokset sekä laski lähdeominaisuudet.
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