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ALKUSANAT
Vuoden 2021 Akustiikkapäivät järjestetään Suomen Turussa, Turun
ammattikorkeakoulun tiloissa. Päivien yhteydessä pääsemme myös tutustumaan pari
vuotta sitten valmistuneisiin uusiin akustiikkalaboratorioihin. Koronapandemian
vihdoin hieman hellittäessä otettaan onkin akustiikan alan ihmisten tapaamiselle selvä
tarve, päiville on ilmoittatunut ennätyksellisesti yli 180 osallistujaa.
Akustiikkapäivien esitelmissä nähdään ja kuullaan laajasti eri akustiikan osa-alueilta,
mutta erityisesti tärinästä ja raideliikenteen melusta, joka on ajankohtaista monien
isojen juna- ja raitiovaunuliikennehankkeiden vuoksi. Perinteitä vaalien esityksiä on
paljon myös rakennus- sekä huoneakustiikasta. Tänä vuonna on myös ilahduttava
määrä artikkeleita audio- ja mittaustekniikasta, psykoakustiikkaa unohtamatta.
Aiheiden laaja kirjo osoittaa kuinka laajalla alalla maamme akustikot toimivat ja antaa
hyvän katsauksen akustikkojen toimintaan Suomessa vuonna 2021. Toivottavasti nämä
esitelmät lisäävät ymmärrystä äänestä niin asiantuntijoiden kuin muidenkin lukijoiden
keskuudessa.
Tervetuloa Turkuun !
Prof. Tapio Lokki, Aalto-yliopisto
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HIEMAN 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 40vuotisjuhlan 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
2. Akustiikkapäivä 21.10.1983
3. Akustiikkapäivä 16.11.1984
4. Akustiikkapäivä 14.5.1986
5. Akustiikkapäivä 28.9.1989
6. Akustiikkapäivä 10.10.1991
7. Akustiikkapäivä 20.10.1993
8. Akustiikkapäivä 25.-26.10.1995
9. Akustiikkapäivät 8.-9.10.1997
10. Akustiikkapäivät 4.-5.10.1999
11. Akustiikkapäivät 8.-9.10.2001
12. Akustiikkapäivät 6.-7.10.2003
13. Akustiikkapäivät 26.-27.9.2005
14. Akustiikkapäivät 27.-28.9.2007
15. Akustiikkapäivät 14.-15.5.2009
16. Akustiikkapäivät 11.-12.5.2011
17. Akustiikkapäivät 22.-23.5.2013
18. Akustiikkapäivät 1.-2.9.2015
19. Akustiikkapäivät 24.-25.8.2017
20. Akustiikkapäivät 28.-29.10.2019
21. Akustiikkapäivät 24.-25.11.2021

Espoo
Helsinki
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Helsinki
Vantaa
Vantaa
Helsinki
Tampere
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Tampere
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Turku
Kuopio
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Vaasa
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(9 esitelmää)
(13 esitelmää)
(14 artikkelia)
(11 artikkelia)
(20 artikkelia)
(17 artikkelia)
(14 artikkelia)
(15 artikkelia)
(23 artikkelia)
(24 artikkelia)
(21 artikkelia)
(26 artikkelia)
(27 artikkelia)
(27 artikkelia)
(42 artikkelia)
(64 artikkelia)
(42 artikkelia)
(51 artikkelia)
(53 artikkelia)
(52 artikkelia)
(46 artikkelia)

Lähde: Akustiikkapäivät -julkaisujen 1984 - 2013 sisällysluettelot ja ”Arkistojen kertomaa Seuran 50vuotistaipaleelta”, Eero Lampio, 1993
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Näytteilleasettajat:
Meluta Oy
MIP Electronics Oy
NL Acoustics
NMC Cellfoam Oy
Rockfon /Rockwool Finland Oy
Turun ammattikorkeakoulu
Oy Vallila Contract Ab
Yeseco Oy
3DI Akustiikkatuotteet Oy

A-insinöörit Oy
Akukon Oy
Christian Berner Oy
Comsol Oy
Ecophon Oy
Flexound
Helimäki/Sitowise Oy
Knauf Oy
Lumir Oy
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SEURAN TOIMINTA LYHYESTI
Akustinen Seura ry. toimii yhdyssiteenä akustiikasta kiinnostuneiden eri alojen
henkilöiden, kuten foneetikkojen, fysiologien, fyysikkojen, insinöörien, konsulttien,
muusikkojen ja opiskelijoiden välillä. Yhdistys kehittää akustiikan tutkimusta,
koulutusta, julkaisutoimintaa ja suomenkielistä sanastoa.
Kokouksista, esitelmätilaisuuksista, teemapäivistä, opintoretkeilyistä ja yhteismatkoista 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 suomenkielinen akustiikan
sanasto.
Yhteistyötä harjoitetaan useiden kotimaisten yhdistysten kanssa, ja seura on jäsenenä
seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:
EAA
I-INCE
ICA
NAA

European Acoustics Association
International Institute of Noise Control Engineering
International Commission on Acoustics
Nordic Acoustics Association

Akustisessa seurassa oli vuoden 2020 lopussa henkilöjäseniä 239 ja kannattajajäseniä
17. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä akustiikasta kiinnostunut henkilö.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa. 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
http://www.akustinenseura.fi.

löytyy
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Hallituksen jäsenet:
Panu Maijala (pj.)
Patria Oy

puheenjohtaja@akustinenseura.fi

Outi Ampuja
Traficom / Helsingin Yliopisto
Timo Huhtala
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Liisa Kilpilehto
Akukon Oy
Heli Koskinen
SGS Finland Oy
Tapio Lokki
Aalto-yliopisto
Olli Santala (varapj.)
Helimäki Akustikot Oy
Vesa Välimäki
Aalto-yliopisto
Sihteeri:
Ville Rajala
Patria Oy

sihteeri@akustinenseura.fi

7

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021 – OHJELMA

8

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021

9

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021 – ARTIKKELIT
Pori-Mäntyluoto -testiradan melupäästömittaukset
Ville Kovalainen, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen

14

Pori–Mäntyluoto -testiradan tärinä- ja runkomelumittaukset
Timo Huhtala, Benjamin Oksanen ja Mikko Kylliäinen

20

Raide-Jokerin runkomelu ja eristysratkaisut
Pekka Taina ja Jarkko Punnonen

26

Uuden raitiotien aiheuttaman tärinän arviointi ja torjunta herkkien
tutkimuslaitteiden osalta
Pekka Taina, Tommi Saviluoto ja Miikka Valtonen

32

Numeeriseen laskentamalliin perustuva raideliikenteen
runkomelun arviointimenetelmä
Benjamin Oksanen, Jesse Lietzén, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen

38

Akkreditoidut runkomelu- ja tärinämittaukset
Sakari Tervo, Jukka Pätynen, Henri Penttinen ja Timo Peltonen

43

Rakenteellisten biokomposiittien vibroakustiikasta
Jukka Tanttari

49

Jälkiasennettavat prosessiteollisuuden kanavavaimentimet
Mikko Matalamäki, Esa Nousiainen, Virpi Hankaniemi,
Jouni Hartikainen ja Joona Tuisku

55

Kiviaineksisen laatan joustavien reunaliitosten vaikutus
ilmaääneneristävyyteen
Jukka Keränen, Valtteri Hongisto ja Jarkko Hakala

61

Lattianpäällysteiden toiminta puuvälipohjilla
Jesse Lietzén, Mikko Kylliäinen ja Sami Pajunen

66

Pientaajuusmenettely askelääneneristävyyden kenttämittauksissa
Mikko Kylliäinen, Lauri Talus, Jesse Lietzén, Pekka Latvanne ja
Ville Kovalainen

72

Modulaaristen valmistilojen ääneneristävyyden mittaus laboratoriossa ja
kentällä
Olli Santala ja Matias Remes

78

Rakenteellisten sivutiesiirtymien laskennallinen tarkastelu
puurakennuksissa
Mikko Pura, Mikko Kylliäinen ja Ville Kovalainen

84

10

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021

Turun uusi rakennusakustiikkalaboratorio
Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Jarkko Hakala, Reijo Alakoivu ja
Juho Virtanen

90

Tavanomaisten lämmöneristeiden akustiset ominaisuudet
Reijo Alakoivu, Pekka Saarinen, Jarkko Hakala ja Valtteri Hongisto

96

Rakenteiden ilmaääneneristävyyden arviointi elementtimenetelmällä
Jesse Lietzén ja Ville Kovalainen

102

Akustisesti vaativia yliopistollisia rakennuksia Turussa
Antti Mikkilä, Timo Huhtala ja Ilkka Valovirta

108

Rakennuksen kelluttaminen vs. studion kelluttaminen
– akustikon näkökulma
Henri Penttinen, Henrik Möller, Timo Peltonen ja Janne Riionheimo

114

Puuvälipohjien askelääniprojektin välituloksia
Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Reijo Alakoivu, Johann Laukka,
Jarkko Hakala ja Juho Virtanen

120

Työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen
Esa Nousiainen, Rauno Pääkkönen, Anu Järvensivu ja
Katri Otonkorpi-Lehtoranta

126

Lämpimän ilmanalan rakentamisen akustisia erityispiirteitä
– case Singapore
Mikko Mantri Roininen

132

Laivapotkurin tiivistetty melulähdemalli
Antti Hynninen ja Jukka Tanttari

136

Ilmanvaihdon melumittaustapojen vertailu
Olli Santala, Marja Seppälä ja Pekka Taina

144

Room acoustic parameters measurements in variable acoustic
laboratory Arni
Karolina Prawda, Sebastian Schlecht ja Vesa Välimäki

150

Noise assessment study on the Coenbrug/Amsterdam
Raymond Siemons, Ysbrja Wijnant ja Jaers Olsen

156

Avotoimistojen huoneakustiikan mallinnuksen tarkkuus
Pekka Saarinen, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto

165

Avotoimiston mittaus- ja tyytyväisyyskyselytutkimus
Erno Huttunen

171

11

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021

Paraneeko työteho tai työskentelykokemus vastamelukuulokkeilla?
Jenni Radun, Iida-Kaisa Tervahartiala, Jukka Keränen, Valtteri
Hongisto ja Jukka Hyönä

177

Puurakenteisten oppilaitosten akustiikkasuunnittelun erityispiirteitä
Pekka Latvanne ja Antti Mikkilä

182

Melu ja sen kokemus kahdessa akustisesti erilaisessa koululuokassa
Jenni Radun, Mikko Lindberg, Aleksi Lahti, Marjaana Veermans,
Valtteri Hongisto ja Reijo Alakoivu

188

Huoneen akustiikan tunnistaminen eri signaaleilla
Tapio Lokki ja Antti Kuusinen

192

Josef Stenbäck ja kirkkojen akustiikkasuunnittelu 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa
Mikko Kylliäinen

198

Katsomovaimennuksesta konserttisaleissa
Henna Tahvanainen

204

Elokuvateatteri muokkaa elokuvan äänimaisemaa
Janne Riionheimo ja Tapio Lokki

209

Laivaston soittokunnan uudet harjoitustilat
Joose Takala, Tuomas Pelli ja Mikko Kylliäinen

217

Soiva-talon akustinen suunnittelu
Janne Riionheimo, Nella Näveri ja Henrik Möller

223

Kulttuuritalorakentamisen toiminnallisten lähtökohtien eroavaisuudet
Pohjoismaissa
Henrik Möller ja Janne Auvinen

231

Mittahuoneen suunnittelu ja valmistus kaiuttimille
Juha Holm

240

Akustiikkamateriaalien kulmariippuvainen äänenabsorptio
Jose Cucharero, Tuomas Hänninen ja Tapio Lokki

245

Kevytrakenteisen akustisen mittaustilan suunnittelu ja toteutus
Juha Backman, Lauri Veko ja Reino Jaakkola

253

Realistisen vaihtelun tuottaminen iskuäänille
Jon Fagerström ja Vesa Välimäki

259

12

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021

Auralisaatiohuoneen toteuttaminen toimiston neuvotteluhuoneeseen
265
Perttu Laukkanen, Javier Gómez Bolaños, Jukka Pätynen ja Oskar Lindfors
Samettikohinan evoluutio
Vesa Välimäki ja Jon Fagerström

271

Kohinat, hälinät ja kaiunnat - hälypuhetestien vanhat ja
uudet peittoäänet
Antti Kuusinen ja Tapio Lokki
Puuorkesterin ekvalisointi
Juho Liski, Jussi Rämö, Vesa Välimäki ja Otso Lähdeoja
Lähikenttäkuuntelu: äänentoisto kuulokkeiden ja kaiuttimien
välimaastossa
Jukka Linjama

13

277
285

291

PORI–MÄNTYLUOTO-TESTIRADAN MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET
Ville Kovalainen, Timo Huhtala, Mikko Kylliäinen
A-Insinöörit
Akustiikkasuunnittelu
Puutarhakatu 10
33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Tiivistelmä
Porin ja Mäntyluodon väliselle radalle Ulasoorin alueelle toteutettiin ennen
varsinaisen perusparannushankkeen toteuttamista testirata, jolla vertailtiin
pohjaimella varustetun betonipölkyn ja erikokoisten synteettisten pölkkyjen
vaikutusta raskaan tavarajunan aiheuttamiin melupäästöihin. Mittauksissa oli
käytettävissä erillinen testijunakokoonpano, jota ajettiin edestakaisin tavoitenopeuksilla 50 km/h ja 70 km/h. Mittaukset tehtiin kuudella pölkkyosuudella, joista kaksi oli referenssitilanteen betonipölkkyjä. Mittausten perusteella
määritettiin ohitusten enimmäisäänitasot, äänialtistustasot ja junavakiot a ja
b. Tulosten perusteella synteettiset pölkyt tuottavat betonipölkkyyn verrattuna enemmän melua 1/3-oktaavikaistoilla 200–800 Hz, jolloin ne ovat kokonaisäänialtistustasoissa noin 0–2 dB meluisampia. Pohjainpölkky ei kokonaisäänialtistustasoiltaan ollut merkittävästi meluisampi tai hiljaisempi kuin
normaali betonipölkky. Kaikkien pölkkyjen määritettyjen junavakioiden perusteella lasketut äänialtistustasot olivat Suomessa käytössä oleviin junavakioihin verrattuna hiljaisemmat.

1

JOHDANTO

Raideliikenteen tuottama ääni voi aiheuttaa radanvarsien rakennuksissa ja piha-alueilla
häiritsevää melua. Raskaat tavarajunat ovat normaalisti erityisen meluisia ja pitkiä henkilöliikenteeseen verrattuna. Raideliikenteen aiheuttama melu voi rajoittaa liikennöintiä
olemassa olevilla alueilla, mutta myös vaikeuttaa uusien asuinalueiden rakentamista nykyisille radanvarsille. Meluntuottoa on mahdollista pienentää esimerkiksi ratarakenteen
vaimentamisella. Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata, jolla liikennöi 14 tavarajunaa vuorokaudessa. Radan perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä, joiden toteuttaminen samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista. Tässä artikkelissa esitetään menetelmät ja tulokset, joilla on tutkittu pohjaimella varustetun betonipölkyn ja erikokoisten synteettisten pölkkyjen vaikutusta raskaan venäläisen tavarajunan meluntuottoon verrattuna normaaliin betonipölkkyyn.
© 2021 Ville Kovalainen, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen. Tämä on avoimesti
julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –
lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja
siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.

14

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

2

KOVALAINEN ET AL.

KOEJÄRJESTELYT

Koeradalla oli kahdeksan mittauslinjaa (ML), jotka on esitetty kuvassa 1. Punaiset linjat
(1, 3, 5, 7) ovat normaaleja betonipölkkyjä BP99, sininen (2) on pohjaimella varustettu
betonipölkky ja vihreät linjat (4, 6, 8) synteettisiä ratapölkkyjä 35/16 cm, 30/16 cm ja
26/16 cm vastaavassa järjestyksessä. Synteettiset ratapölkyt oli valmistettu FFU:sta (Fiber-reinforced Foamed Urethane), joka on painoltaan noin 1/5 betonipölkyn massasta.
Radan testiosuus jaettiin kahdeksaan osaan, joista jokainen on noin 150 m pitkä. Joka
toisella testiosuudella oli referenssinä betonipölkky BP99, joiden välissä on tarkastelun
alla oleva testipölkky. Koejuna oli kokonaisuudessaan noin 714 m pitkä, täyteen kuormattuna kokonaispaino oli noin 4500 t ja siinä oli 48 kpl korkeareunaista avovaunua.
Koeradan yhteydessä uusittiin päällysrakenne mukaan lukien kiskot.

Kuva 1. Mittauslinjat 1-8 koeradalla.

3

MITTAUSMENETELMÄ

Mittaukset suoritettiin mukaillen Nordic Prediction Method -ennustemallin [1], Ympäristöoppaan 97 [2] ja standardin ISO 3095:2006 ohjeita [3]. Kaikissa esitetyissä lähteissä
mitataan junan ohiajon aiheuttama äänialtistustaso. Nordic Prediction Method
-ennustemallissa ja Ympäristöoppaan 97 ennustemallissa esitetään myös perusteet junavakioiden a ja b määritykseen.
Mittauspiste sijoitettiin noin 1,2 m korkeudelle kiskon korkeudesta standardin ISO
3095:2006 [3] mukaisesti. Tämä poikkeaa Nordic Prediction Method -mallin [1] ja Ympäristöoppaan 97 mallin [2] korkeudesta 2,0 m (± 0,5 m). Kirjallisuuden [4] perusteella
ratapölkkyjen vaikutus junan tuottamaan ilmaääneen perustuu lähinnä pyörän, kiskon ja
ratapölkyn äänensäteilyyn ja sijoittuu lähelle maata. Siten ei ole mielekästä mitata ylemmässä mittauspisteessä, kun tarkoituksena on pyrkiä mittaamaan pölkkyjen välisiä eroja.
Lisäksi ISO-standardi on tuoreempi ja kansainvälisesti käytetympi mittausmenetelmä,
joka myös uusissa liikennemelumallinnusmenetelmissä on käytössä
Mittauspisteen etäisyydeksi valittiin 10 m maaston muodoista ja rata-alueen maisemoinnista johtuen. Etäisyys on Nordic Prediction Method -mallin ja Ympäristöoppaan 97 mallin sallimissa rajoissa, mutta poikkeaa ISO 3095:2006 mukaisesta etäisyydestä 7,5 m.
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Mittauspisteet olivat koerataosuuksien puolessa välissä siten, että etäisyys lähimpään autoon, rakennukseen tai muuhun mahdollisesti heijastavaan pintaan oli vähintään 30 m.

4

TULOKSET

Ohiajojen äänialtistustasot normalisoitiin Nordic Prediction Method -ennustemallin [1]
mukaisesti junan pituuteen, mittausetäisyyteen ja maaheijastukseen. Esimerkki mitatusta
normalisoiduista äänialtistustason oktaavikaistaisista arvoista on kuvassa 2. Suurimmat
äänialtistustasot havaittiin 63–500 Hz oktaavikaistoilla. Junan ohiajossa oli myös suurtaajuista melua useista (alle 10 kpl) lovipyöristä ja veturin käyntiäänestä (varsinkin tavoitenopeudella 70 km/h), mutta näiden vaikutus koko äänialtistustasoon jäi vähäiseksi.
Normalisoiduista äänialtistustasoista LfEn määritettiin referenssimittauslinjan ja tarkasteltavan ratapölkyn mukainen erotus (kuvat 3–4). Kuvissa on esitetty ohiajon keskimääräinen ohiajonopeus mittauslinjalla. Kuvissa positiivinen arvo kuvaa äänialtistustason nousua betonipölkkyyn verrattuna. Tulosten perusteella synteettiset ratapölkyt tuottaisivat 2–
4 dB enemmän melua oktaavikaistoilla 250 ja 500 Hz. Oktaavikaistalla 125 Hz on havaittavissa noin 2–4 dB äänialtistustason pienentyminen kapeammilla FFU-pölkyillä. Pohjaimella varustettu betonipölkky sen sijaan tuottaisi noin 2 dB vähemmän melua oktaavikaistalla 63 Hz. Näiden vaikutus A-painotettuun kokonaisäänialtistustasoon on esitetty
taulukossa 1.
Normalisoiduista äänialtistustasoista määritettiin myös Suomessa käytössä olevat junavakiot a ja b. Junavakioiden perusteella lasketut normalisoidut äänialtistustasot on esitetty
kuvassa 5 muiden Suomessa käytössä olevien junatyyppien kanssa. Mittaustulosten perusteella nyt mitatut melupäästöt ovat Suomessa käytössä oleviin venäläisestä tai suomalaisesta kalustosta koostuvien tavarajunien junavakioihin verrattuna hiljaisemmat. Tässä
mitatut junavakiot ovat noin 5–10 dB hiljaisemmat kuin vastaavat käytössä olevat venäläiselle kokoonpanolle.

Kuva 2. Esimerkki mitatuista normalisoiduista äänialtistustasoista mittauslinjoilla ML6-8 tavoitenopeudella 70 km/h.
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Kuva 3. Mittauslinjojen 2-4 normalisoitujen äänialtistustasojen erot betonipölkkyyn verrattuna.

Kuva 4. Mittauslinjojen 6-8 normalisoitujen äänialtistustasojen erot betonipölkkyyn verrattuna.
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Taulukko 1. Tarkasteltavien ratapölkkyjen kokonaisäänialtistustason muutos betonipölkkyyn
verrattuna.

Mittauslinja
ML2 (USP-BP99)
ML4 (FFU 35/16 cm)
ML6 (FFU 30/16 cm)
ML8 (FFU 26/16 cm)
ML2 (USP-BP99)
ML4 (FFU 35/16 cm)
ML6 (FFU 30/16 cm)
ML8 (FFU 26/16 cm)

Nopeusalue
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h

Muutos kokonaisäänialtistustasoon
-0,2 dB
1,4 dB
0,3 dB
1,2 dB
0,4 dB
1,6 dB
1,6 dB
2,3 dB

Kuva 5. Junavakioiden perusteella lasketut normalisoidut äänialtistustasot.
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LOPPUPÄÄTELMÄ

Tehtyjen mittausten perusteella synteettiset FFU-pölkyt tuottavat lähtökohtaisesti 1–2 dB
enemmän ääntä kuin perinteiset betonipölkyt. Tämä näkyy erityisesti taajuusalueella
200–500 Hz äänialtistustason noin 2–4 dB kasvuna. Pohjaimella varustettu betonipölkky
voi joissain tapauksissa olla hieman hiljaisempi tai meluisampi kuin normaali betonipölkky, mutta erot eivät välttämättä näy äänialtistustasojen kokonaistasoissa merkittävinä
muutoksina. Mitatut erot voivat johtua kiskon muuttuneesta äänensäteilystä pitkittäisvaimennuksen heikentyessä ja pölkyn oman äänensäteilyn muuttumisesta. Kiskon pitkittäisvaimennuksen heikentyminen johtuu todennäköisesti vähentyneestä pölkyn massasta,
kun pölkkymateriaali vaihdetaan betonista FFU:hun.
Määritettyjen junavakioiden perusteella mitatut äänialtistustasot ovat yleisesti käytössä
oleviin junien junavakioihin verrattuna merkittävästi pienempiä. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että koejärjestelyjä varten rakennetut rataosuudet ovat todennäköisesti merkittävästi parempikuntoisia ja uudempia kuin ”normaalikuntoiseksi” luokitellut radat. Jatkotutkimusten kannalta olisi olennaista selvittää, ovatko yleisesti käytössä olevat junavakiot
vanhentuneet mahdollisesti muuttuneiden rata- tai junaolosuhteiden vuoksi ja ovatko saadut tulokset toistettavissa koeradalla, kun ratarakenteen kunto on muuttunut hyväkuntoisesta normaalikuntoiseksi.

VIITTEET
[1] Railway Traffic Noise – Nordic Prediction Method. 1996. Kööpenhamina, The Nordic Council of Ministers, TemaNord 1996:524.
[2] Raideliikennemelun laskentamalli. 2002. Helsinki, Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ympäristöopas 97.
[3] SFS-EN ISO 3095:2006. Acoustics. Railway Applications. Measurement of Noise
Emitted by Railbound Vehicles. 2006. Helsinki, Suomen Standardisoimisliitto SFS
ry.
[4] Technical Report HAR12TR-020118-SNCF10. Harmonoise Work Package 1.2: Rail
Sources Task 1.2.1. 5.8.2002. Ranska, SNCF, Research and Technology Department.
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PORI–MÄNTYLUOTO-KOERATAOSUUDEN TÄRINÄ- JA
RUNKOMELUMITTAUKSET
Timo Huhtala, Benjamin Oksanen, Mikko Kylliäinen
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Puutarhakatu 10
33210 Tampere
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Tiivistelmä
Porin ja Mäntyluodon väliselle radalle Ulasoorin alueelle toteutettiin ennen
varsinaista perusparannushanketta testirata, jolla vertailtiin pohjainpölkyn ja
erikokoisten synteettisten pölkkyjen vaikutusta raskaan tavarajunan aiheuttamiin tärinätasoihin. Mittauksissa oli käytettävissä erillinen yli 700 metriä
pitkä ja noin 4500 tonnia painanut testijunakokoonpano, jota ajettiin edestakaisin tavoitenopeuksilla 50 km/h ja 70 km/h. Mittaukset tehtiin kahdeksalla
peräkkäisellä pölkkyosuudella, joista joka toinen oli referenssitilanteen betonipölkkyosuus. Mittaukset osoittivat, että betoninen pohjainpölkky vaimensi
tärinän vaaka- ja pystysuuntaisten komponenttien tärinätasoja. Synteettisistä
pölkyistä levein komposiittipölkky vaimensi tärinän kannalta merkitsevimpiä
alle 20 Hz taajuuksia parhaiten. Kaikissa synteettisissä pölkyissä esiintyi kuitenkin resonanssimaista värähtelyn voimistumista suuremmilla, yli 40 Hz
taajuuksilla. Pohjainpölkky oli ainut, jolla saavutettiin runkomelutasojen
vaimentumista. Synteettisillä pölkyillä yli 40 Hz taajuuksilla esiintyvät resonanssit voimistivat runkomelutasoja merkittävästi.

1

JOHDANTO

Raideliikenteestä maaperään syntyvä värähtely voi aiheuttaa radanvarsien rakennuksissa
havaittavaa tärinää ja runkomelua. Erityisesti raskaista tavarajunista johtuva tärinä voi
pehmeikköalueilla olla havaittavissa jopa satojen metrien etäisyydellä radasta. Näin ollen
värähtelyn haittavaikutukset voivat ulottua laajalle alueelle ja vaikuttaa myös uusien
asuinalueiden rakentamiseen.
Entistä painavampien tavarajunien ja suurempien akselimassojen myötä tärinähaittoja on
havaittu useiden rataosuuksien varrella. Tärinähaittojen vähentämiseksi on voitu paikoin
asettaa nopeusrajoituksia. Nopeusrajoituksilla tärinähaittoja voidaan rajoittaa, mutta raideliikenteen sujuvuuden kannalta muut tärinähaittojen vähenemiseen johtavat toimenpiteet voivat olla kannattavampia. Ratarakenne vaikuttaa sekä junan aiheuttaman värähtelyherätteen suuruuteen pyörän ja kiskon rajapinnassa että värähtelyn etenemiseen ratarakenteen kautta edelleen maaperään. Ratojen peruskorjausten yhteydessä ratarakenteeseen
© 2021 Timo Huhtala, Benjamin Oksanen ja Mikko Kylliäinen. Tämä on avoimesti
julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –
lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja
siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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tehtävillä muutoksilla voidaan vaikuttaa junan aiheuttamaan värähtelyyn sen syntypisteessä ja vähentää värähtelyn esiintymistä myös kauempana radasta.
Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata, jolla
liikennöi noin 14 tavarajunaa vuorokaudessa. Radan perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä, joiden toteuttaminen
samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista. Tässä artikkelissa esitetään menetelmät ja
tulokset, joilla on tutkittu betonisen pohjainpölkyn ja erikokoisten synteettisten pölkkyjen
vaikutusta raskaan venäläisen tavarajunan tärinä- ja runkomelutasoihin. Referenssiratana
on toiminut normaali betonipölkkyrata.

2

KOEJÄRJESTELYT

Koeratojen toteutuksen yhteydessä uusittiin päällysrakenne mukaan lukien kiskot. Koejuna oli kokonaisuudessaan noin 714 m pitkä, täyteen kuormattuna kokonaispaino oli
noin 4500 t ja siinä oli 48 kpl korkeareunaista avovaunua. Ohiajoja toteutettiin kahtena
päivänä ja tavoitenopeuksilla 50 km/h ja 70 km/h. Koerataosuuden kokonaispituus oli
noin 1350 metriä ja se muodostui kahdeksasta erilaisesta testirataosuudesta, jotka on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Mittauslinjat (ML) 1-8 koeradalla. Punaisella merkityt osuudet (1, 3, 5 ja 7) ovat referenssiratana toimineita betonipölkkyosuuksia. Sininen (2) on pohjainpölkkyosuus ja vihreät (4, 6
ja 8) erilaisia synteettisellä pölkyllä toteutettuja osuuksia. Synteettiset pölkyt olivat mitoiltaan
35/16 cm, 30/16 cm ja 26/16 cm.

Kukin testirataosuus oli noin 150 m pitkä (viimeinen betonipölkkyosuus jätettiin mittausten ulkopuolelle). Synteettiset ratapölkyt oli valmistettu FFU:sta (Fiber-reinforced
Foamed Urethane), jonka massa on noin viidennes vastaavasta betonipölkystä. Esimerkki
käytetystä pohjainpölkystä on esitetty kuvassa 2. Käytetty pohjaintyyppi oli Pandrol
USP-R-07e, jonka paksuus on 7 mm ja pintamassa 7,4 kg/m2. Pohjain on valmistettu materiaalista CDM-RR (resin-bonded rubber).
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Kuva 2. Testirataan asennettuja pohjainpölkkyjä.

3

MITTAUSMENETELMÄ

Värähtelyä mitattiin kolmiakselisesti eli pystysuuntaan sekä radansuuntaisesti ja rataa
vasten kohtisuoraan. Mittarit kiinnitettiin betonilaattoihin, jotka asennettiin mittauspisteisiin maanvaraisesti. Betonilaattojen alta poistettiin mahdollinen maanpinnan kasvipeite
niin, että betonilaatat olivat tukevasti kiinni maan pintakerroksessa.
Kunkin testirataosuuden puolivälissä mitattiin värähtelyä kahdesta mittauspisteestä eri
etäisyyksillä radasta. Maasto-olosuhteiden vuoksi mittauspisteiden etäisyydet eivät olleet
kaikilla mittauslinjoilla samat, mutta vertailtavien mittauslinjojen välillä mittauspisteiden
etäisyydet radasta pysyivät samoina. Mittauslinjoilla ML1 ja ML2 sekä ML5 ja ML6 mittareiden etäisyydet lähimmästä kiskosta olivat 8 m ja 14 m. Mittauslinjoilla ML3 ja ML4
mittauspisteiden etäisyydet lähimmästä kiskosta olivat 9 m ja 15 m, ja mittauslinjoilla
ML7 ja ML8 10 m ja 13 m.
Eri pölkkytyyppien vertailua varten taajuuspainotetuista nopeussignaaleista laskettiin
VTT:n ohjeen [1] mukaisesti 1 sekunnin liukuvan RMS-tehollisarvon huippuarvo ohituksen ajalta. Tämän lisäksi laskettiin myös 30 sekunnin liukuvan RMS-tehollisarvon huippuarvo ohituksen ajalta. Eri pölkkytyyppien tärinänvaimennusominaisuuksia tarkasteltaessa vaimennusta kuvaa paremmin pidemmältä ajalta laskettu RMS-tehollisarvo, jolloin
esimerkiksi yksittäiset vaunut tai lovipyörät eivät määrä ohituksen tärinän lukuarvoa vaan
voidaan tarkastella ohituksen ajalta keskimääräistä tärinän tasoa. Tarkastelut tehtiin myös
terssikaistoittain taajuusalueella 1–80 Hz. Sekä yksilukuarvoista että terssikaistaisista tärinätasoista laskettiin eri pölkkytyyppien mittauspisteistä prosentuaalinen muutos suhteessa vertailuparina toimineisiin betonipölkkyjen mittauspisteisiin. Näin tulosten avulla
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voidaan vertailla eri pölkkytyyppien vaikutusta tärinätasoihin sekä yksilukuarvoilla että
taajuustasossa.
Maaperästä mitatuista nopeustasoista laskettiin A-painotetut runkomelutasot VTT:n ohjeen [2] mukaisesti. Tutkittavien pölkkytyyppien vaikutusta runkomelutasoihin arvioitiin
vertaamalla yksittäisten testijunan ohitusten aiheuttamia A-taajuuspainotetun ja Saikapainotetun värähtelyn maksimitasoja LAS,max vertailuparina toimineeseen betonipölkkyyn. Runkomelutasojen erot eri pölkkytyypeillä laskettiin sekä yksilukuarvoilla että
terssikaistoilta 16–500 Hz.

4

TULOKSET

Mitatuista pölkkytyypeistä USP-BP99 eli pohjainpölkky vaimentaa tärinätasoja eniten
verrattuna referenssinä toimineeseen betonipölkkyyn. Pohjainpölkyn osalta mittaustulokset eri nopeuksilla ja eri etäisyyksillä on esitetty kuvassa 3. Kuvassa 4 on esitetty yksittäisten junien osalta mitattuja vaimennusarvoja terssikaistoittain. Tärinän kokonaistasoihin vaimennusta saavutetaan vaakasuuntaisissa värähtelykomponenteissa noin 20–40 %
ja pystysuuntaisessa värähtelykomponentissa 40–50 %. Vaimennusta saavutetaan erityisesti alle 10 Hz taajuusalueella. Rataa vasten kohtisuorassa värähtelyssä esiintyy noin 20
% voimistumista yli 16 Hz taajuuksilla, mutta muissa mittaussuunnissa merkittävää värähtelyn voimistumista ei esiinny, vaan vaimennusta saavutetaan lähes kaikilla taajuuksilla.

Kuva 3. Pölkkytyyppien USP-BP99 terssikaistoilta 1…20 Hz laskettujen vw1-20,RMS-30s,max -arvojen
muutos verrattuna betonipölkkyyn etäisyydellä 8 metriä ja 14 metriä raiteesta.
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Kuva 4. Pölkkytyypin USP-BP99 vaimennus terssikaistoittain verrattuna betonipölkkyyn tavoitenopeudella 70 km/h pystysuuntaan etäisyydellä 14 metriä mitattuna eri junien ohituksilla.

Synteettisillä FFU-pölkyillä korkeammilla, yli 40 Hz taajuuksilla esiintyvä resonanssiilmiö aiheuttaa merkittävää värähtelytasojen voimistumista, joka nostaa yksilukuarvojen
perusteella määritettyä värähtelytason muutosta. Resonanssi johtuu todennäköisesti pölkyn alimmasta ominaisvärähtelymuodosta. Myös tutkimuskirjallisuudessa [3] on havaittu
FFU-pölkyn alimpien ominaistaajuuksien olevan merkittäviä taajuuskomponentteja mitatuissa värähtelytasoissa. Tarkastelemalla tärinää alle 20 Hz taajuuksilla, jotka ovat tärinäongelmien kannalta merkityksellisempiä, myös FFU-pölkyillä saavutetaan vaimennusta
tärinään.
Runkomelutason muutoksen yksilukuarvojen perusteella pohjainpölkky USP-BP99 on
ainut pölkkytyyppi testatuista, jolla saavutetaan runkomelun vaimennusta kaikissa mittaussuunnissa. Kuitenkin värähtelyn vaakasuunnissa esiintyy voimistumista alle 80 Hz
taajuuksilla ja vaimentumista tätä korkeammilla taajuuksilla. Pystysuuntaisessa värähtelyssä alle 80 Hz taajuuksissa esiintyy vaimentumista ja 100 Hz korkeammilla taajuuksilla
voimistumista. Synteettisillä FFU-pölkyillä runkomelun vaimennusta esiintyy joillakin
taajuusalueilla, mutta huomattavasti merkittävämpiä ovat FFU-pölkkyjen resonansseista
johtuvat värähtelyn voimistumispiikit, joissa runkomelutaso voi kasvaa kymmeniä desibelejä.

5

LOPPUPÄÄTELMÄ

Tulosten perusteella USP-BP99 vaimentaa tärinätasoja betonipölkkyyn verrattuna vaakasuuntaisissa värähtelykomponenteissa 20–40 % ja pystysuuntaisessa komponentissa jopa
50 %. USP-BP99 vaimentaa hyvin rakennuksissa esiintyvän tärinän kannalta merkitsevimpiä taajuuksia ja ainoastaan rataa vasten kohtisuorassa mittaussuunnassa esiintyy värähtelyn voimistumista yli 20 Hz taajuuksilla.
Synteettisistä pölkyistä tärinää vaimensi parhaiten FFU 35/16 cm -pölkky. Kaikkien synteettisten pölkkyjen tuloksissa on havaittavissa resonanssimaisia taajuusalueita, joissa
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värähtely kasvaa voimakkaasti. Kun tarkastellaan vain tärinän kannalta tyypillisesti merkitsevimpiä alle 20 Hz taajuuksia, myös FFU 35/16 cm -pölkyllä saadaan tärinän vaimentumisen kannalta hyviä tuloksia. Kapeammilla synteettisillä pölkyillä värähtelyn voimistumista esiintyy useammilla taajuusalueilla.
Eniten runkomelua vaimentaa pölkky USP-BP99 kaikissa värähtelyn mittaussuunnissa.
Yksilukuarvoissa vaimennusta saavutetaan muutaman desibelin verran. Taajuustasossa
tarkastellessa pohjainpölkyllä USP-BP99 ei esiinny suuria yksittäisten taajuusalueiden
voimistumia. Synteettisillä FFU-pölkyillä esiintyvät resonanssimaiset värähtelyn voimistumiset aiheuttavat runkomelutasojen merkittävää kasvua. Voimistumisen taajuusalueet
riippuvat pölkyn leveydestä.
Tärinän- ja runkomelun vaimennuksen kannalta testatuista pölkkytyypeistä paras vaihtoehto on pohjainpölkky USP-BP99, jolla saavutettiin eniten tärinän ja runkomelun vaimentumista. Synteettisistä FFU-pölkyistä leveimmällä FFU 35/16 cm -pölkyllä saavutetaan rakennusten tärinän kannalta merkitsevillä taajuuksilla vaimennusta, mutta korkeammilla taajuuksilla värähtely voimistuu resonanssien vuoksi. Synteettisillä FFUpölkyillä ei saavuteta runkomelun vaimennusta, vaan runkomelutasot kasvavat merkittävästi.
Saadut tulokset pohjainpölkyn osalta ovat lupaavia, sillä se tarjoaa mahdollisesti teknistaloudellisesti järkevän tavan raideliikenteen tärinähaittojen vähentämiseen etenkin ratojen
perusparannushankkeiden yhteydessä. Tuloksia on kuitenkin tähän mennessä saatu vasta
yksittäisestä kohteesta ja tästä syystä lisätutkimuksia toteutetaan loppuvuoden 2021 aikana. Lisätutkimuksia varten on toteutettu laajempia testirataosuuksia erilaisilla pohjainpölkkytyypeillä, jolloin on tavoitteena varmistaa ensimmäisen tutkimusvaiheen tulosten
toistettavuus ja toisaalta vertailla eri pohjaintyyppien vaikutuksia.

VIITTEET
[1] Törnqvist, J. ja Talja, A. 2006. Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön
suunnittelussa. Espoo, VTT Working papers 50.
[2] Talja, A. ja Saarinen, A. 2009. Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi.
Esiselvitys. Espoo, VTT Tiedotteita 2468.
[3] Kaewunruen, S. 2015. Acoustic and dynamic characteristics of a complex urban
turnout using fibre-reinforced foamed urethane (FFU) bearers. Teoksessa: Nielsen J.
et al. (toim.) Noise and vibration mitigation for rail transportation systems. Berlin,
Springer-Verlag, 377–384.
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RAIDE-JOKERIN RUNKOMELU JA ERISTYSRATKAISUT
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Tiivistelmä
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu
Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka
on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja, ja jonka kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään.
Uuden pikaraitiotien liikennöinti voi aiheuttaa runkomeluhaittaa ympäristöönsä. Ratarakenne ja maaperäolosuhteet vaihtelevat linjan varrella merkittävästi. Runkomelu leviää tehokkaimmin ympäristöönsä kallioperäisillä alueilla, mutta myös muilla alueilla voi esiintyä runkomelun torjuntatarpeita.
Runkomelun leviäminen on ollut tarpeellista selvittää koko hankkeen laajuudella.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa arvioitiin laskennallisesti pikaraitiotien liikennöinnin aiheuttama runkomelutaso radan varrella sijaitseviin kohteisiin ja
suunniteltiin vaimennustoimenpiteet ratarakenteisiin. Vaimennustoimenpiteet
toteutetaan sepeliraideosuuksilla sepelinalusmatoilla ja kiintoraideosuuksilla
pääosin massa-jousijärjestelmänä. Runkomelueristys suunniteltiin siten, että
uuden pikaraitiotien liikennöinti ei aiheuta olemassa oleviin rakennuksiin runkomeluhaittoja, eikä rajoita radan varrelle kaavoitettujen alueiden rakentamista.

1

JOHDANTO

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään.
Linja kulkee pääosin keskellä tiheään rakennettua ympäristöä. Lisäksi hankkeen varrelle
on kaavoitettu huomattavasti uutta rakentamista. Pääosa rakentamisesta on asuin- ja liikerakentamista, mutta linjan varrelle sijoittuu myös paljon muita toimintoja.

© 2021 Pekka Taina ja Jarkko Punnonen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka
noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0).
Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Kuva 1. Raide-Jokerin linjaus.

Raide-Jokeri-hankkeen runkomeluselvityksessä selvitettiin laskennallisen mallinnuksen
keinoin runkomelun vaikutukset hankkeen varrella sijaitsevissa rakennuksissa sekä arvioitiin rakenteellisen runkomeluntorjunnan tarve. Torjuntatoimenpiteet suunniteltiin tarvittaville rataosuuksille. Selvityksessä huomioitiin nykyinen ja tunnistettu tuleva maankäyttö.
Selvitys laadittiin koko uuden raitiolinjan noin 25 kilometriä pitkältä suunnittelualueelta
Raide-Jokeri-allianssiin kuuluvat tilaajina Helsingin ja Espoon kaupungit, palveluntuottajina urakoitsijat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy sekä suunnitteluorganisaatioina
Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco.

2

RUNKOMELUN ESIINTYMINEN

Runkomelu on maaperän kautta rakennukseen siirtyvää värähtelyä, joka muuttuu rakennuksessa kuultavaksi ääneksi. Liikennöinnin aiheuttama runkomelu syntyy liikennöivän
kaluston pyörien ja liikenneväylän kontaktissa, aiheuttaen väylän alusrakenteiden ja maaperän kautta rakennusten perustuksiin etenevää värähtelyä. Rakennuksen perustuksista värähtely etenee rakennuksen runkoa pitkin huonetiloja rajaaviin rakenteisiin, jotka säteilevät
ääntä värähdellessään.
Tyypillisesti runkomelua esiintyy kallioisilla ja muilla kovilla maaperillä, mutta lyhyillä
etäisyyksillä se voi olla merkittävää myös pehmeillä maaperillä. Runkomelun syntymisen
ja leviämisen laskennallinen arviointi on monimutkainen ja usein ainakin osittain kokemusperäiseen tietämykseen perustuva tehtävä. Arviointityökalut ovat kehittyneet voimakkaasti vuosien saatossa. Runkomelun arvioinnin yleisiä periaatteita on kuvattu standardissa
ISO 14837-1 [1].
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RUNKOMELUN ARVIOINTI

3.1 Runkomelun suunnitteluperusteet hankkeessa
Hankkeen suunnitteluperusteiden mukaisesti runkomelun osalta Raide-Jokeri-hankkeen
suunnittelua ohjaavat VTT:n tiedotteen 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (esiselvitys) suositusarvot ja uuden asuinrakentamisen osalta Ympäristöministeriön
ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä esitetyt ohjearvot [2],[3],[4]:
-

Maaperäisen runkomelutason Lprm ohjearvo on 30 dB ja avoradoilla 35 dB.

Muiden, kuin asuin-, majoitus- ja potilashuoneiden osalta sovelletaan VTT:n Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi -julkaisussa esitettyjä suositusarvoja seuraavasti:
-

Toimistotilat Lprm 45 dB.

3.2 Arvioinnin lähtötiedot
Runkomelun leviämisen näkökulmasta maaperä radan alla ja sen välittömässä läheisyydessä muuttuu ratalinjan varrella merkittävästi. Myös radan päällysrakenne vaihtelee linjalla, ja hankkeessa on käytössä useita kisko- ja raidetyyppejä. Radan yleisimmin käytetty
päällysrakenne perustuu 2000 mm x 300 mm kiintoraidelaattaan, ja alusrakenteena tyypillisesti on tasoitettu ja tiivistetty murskekerros.
Rata kulkee pääosin maan pinnalla maanvaraisesti perustettuna, mutta linjan varrella on
myös muutamia siltoja ja yksi tunneli. Lisäksi Leppävaaran ja Itäkeskuksen alueella rata
kulkee osittain erillisen betonirakenteen päällä. Maan pinnalla kulkevan radan alle toteutetaan useissa paikoissa massanvaihtoja, stabilointeja, maasiltoja ja paalulaattoja. Radan
varrelle sijoittuvat rakennukset on perustettu vaihtelevilla tavoilla.
Pikaraitiotien raideleveys on 1000 mm, jolloin se on yhteensopiva Helsingin raitioteiden
kantaverkon kanssa. Pikaraitiotiellä liikennöivä kalusto tulee olemaan samaa Škoda Transtech ForCity Smart Artic -tuoteperhettä kuin Helsingin kantaverkolla nykyisinkin liikennöivä uudempi kalusto, mutta kaluston ominaisuuksia on kuitenkin hieman muokattu nykyiseen verrattuna. Uuden kaluston pituus on lähtökohtaisesti noin 34 m ja se on laajennettavissa noin 44 m pituiseksi. Myös uuden kaluston suurin akselipaino sekä kokonaispaino kasvavat nykyiseen kalustoon verrattuna. Liikennöintinopeudet vaihtelevat rataosuuksilla välillä 0…70 km/h.
3.3 Arviointimenetelmät
Runkomelun leviäminen ympäristöön arvioitiin soveltamalla VTT:n tiedotteessa 2468
Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (esiselvitys) [2] esitettyä laskentamallia.
Laskentamallissa runkomelun arvioinnin lähtökohtana on peruskäyrältä saatu maaperän
värähtelyn nopeustaso (Lv), jota korjataan värähtelyn aiheuttajasta, siirtotiestä ja rakennuksesta riippuvilla nopeustason korjaustekijöillä (ΔLv,i) siten, että lopputuloksena saadaan
runkomelua kuvaava sisätilan äänitaso (LpA).
𝐿𝑝A [dB] = 𝐿𝑣 + ∑ 𝛥 𝐿𝑣,i
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Koska menetelmä sisältää huomattavasti epävarmuuksia, sitä tarkennettiin ja sen luotettavuutta lisättiin Helsingin kantaverkon alueella suoritetuilla mittauksilla, huomioiden eroavaisuudet kalustossa, ratarakenteissa ja maaperässä.
Arvioinnissa huomioitiin ratarakenteiden, radan perustusten, maaperäolosuhteiden sekä liikennöintinopeuden vaihtelu hankkeen varrella. Samoin huomioitiin myös samanaikaisesti
eri suuntiin liikennöivän kaluston yhteisvaikutus sekä radan vaihteista aiheutuva runkomelun voimistuminen. Rakennusten perustamistapa oletettiin lähtökohtaisesti aina kallionvaraiseksi. Arvioinnissa huomioitiin myös maan ja katuympäristön pintakerroksissa etenevä
runkomeluheräte.

4

TORJUNNAN SUUNNITTELU

4.1 Torjuntatarpeen määrittely
Radasta ympäristöön leviävä runkomelu ilman vaimennustoimenpiteitä mallinnettiin laskennallisesti. Radan varrelle sijoittuvissa rakennuksissa arvioidun runkomelutason ja suunnitteluperusteissa esitettyjen vaatimusten erotuksena määriteltiin runkomelun vaimennustarve (lisäysvaimennus, insertion loss, IL) eri rataosuuksille.
𝐼𝐿[dB] = 𝐿𝑝A,arvioitu − 𝐿𝑝A,sallittu

(2)

Vaimennustarve jaettiin eri luokkiin 5 dB pykälin: 0 dB (ei vaimennustarvetta) – 15 dB.
Yli 15 dB:n alueilla vaimennustarve ja ratkaisut tarkasteltiin tapauskohtaisesti.
4.2 Torjunnan suunnittelu
Ratarakenteisiin toteutettavien runkomeluntorjunnan periaatteellisia ratkaisuvaihtoehtoja
on esitelty standardissa ISO 14837-1 [1]. Raide-Jokeri-hankkeessa runkomelun pääasiallisena vaimennusratkaisuna käytettiin kiintoraideosuuksilla massa-jousijärjestelmää, jossa
kiintoraidelaatan alle ja kylkiin sijoitetaan ominaisuuksiltaan runkomelueristykseen sopiva
eristysmatto.
Sepeliraideosuuksilla runkomelun eristykseen käytettiin tukikerroksen alle sijoitettuja sepelinalusmattoja. Lisäksi erityispaikoissa lähinnä tilanahtauden takia käytettiin kiintoraidelaatan ja kiskon väliin sijoittuvaa ERS eristysratkaisua, jossa koko kisko ympäröidään
joustavalla materiaalilla.
Runkomelun torjuntaratkaisut mitoitettiin vaimennustarpeen, runkomelun herätteen taajuussisällön sekä muiden lähtötietojen perusteella alueittain yhteistyössä eristystoimittajien
kanssa. Mitoituksissa huomioitiin eristysmateriaalin staattiset ja dynaamiset jäykkyysominaisuudet käyttötilannetta vastaavissa olosuhteissa. Materiaaliominaisuudet oli testattu
riippumattomien testauslaitosten toimesta runkomelueristysmateriaalien testaukseen tarkoitettujen standardien menetelmillä [5],[6],[7]. Runkomelueristysvaatimusten lisäksi huomioitiin kiskon ja päällysrakenteen taipumaan liittyvät vaatimukset.
Mitoituksen perusteella valittiin käytettävät eristystuotteet rataosuuksittain. Mitoituksessa
esitettiin rataosuuksittain eristyksen minimipituudet runkomelun näkökulmasta. Lisäksi
eristintuotteilla toteutettiin tarpeen mukaan siirtymäalueita, joilla radan pystysuuntaisen
jäykkyyden muutos saatiin riittävässä määrin asteittaiseksi. Runkomelueristys mitoitettiin
siten, että kaikissa raitiotien runkomelulle altistuvissa kohteissa täytetään hankkeessa runkomelulle asetetut suunnitteluarvot.

29

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

TAINA JA PUNNONEN

Kuva 2. Runkomelueristeen sijoittuminen kiintoraidelaatan alle, periaateleikkaus.

Koska ratarakenteeseen sijoitettavat vaimennusmateriaalit altistuvat asennuksen ja käytön
aikana Suomen ilmasto-olosuhteille, tarkasteltiin niiden toimintaa myös mm. kylmissä ja
kosteissa olosuhteissa. Eristyksen toiminnan varmistamisen kannalta oleellista oli lisäksi
käydä huolellisesti läpi eristimien asennuspinnan vaatimukset yhdessä materiaalitoimittajan, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa.

5

YHTEENVETO

Raide-Jokeri-hankkeen runkomeluselvityksessä selvitettiin laskennallisen mallinnuksen
keinoin runkomelun vaikutukset hankkeen varrella sijaitsevissa rakennuksissa. Radasta
ympäristöön leviävä runkomelu ja vaimennustarve mallinnettiin laskennallisesti rataosuuksittain.
Runkomelun pääasiallisena vaimennusratkaisuna käytettiin kiintoraideosuuksilla massajousijärjestelmää ja sepeliraideosuuksilla sepelinalusmattoja. Lisäksi erityispaikoissa käytettiin kiintoraidelaatan ja kiskon väliin sijoittuvaa ERS eristysratkaisua. Runkomelun torjunnassa käytettävät ratkaisut ja tuotteet mitoitettiin rataosuuksittain siten, että kaikissa raitiotien runkomelulle altistuvissa kohteissa täytetään hankkeessa runkomelulle asetetut
suunnitteluarvot.
Selvityksessä huomioitiin nykyinen ja hankkeen aikana tiedossa ollut tuleva maankäyttö.
Selvitys laadittiin koko uuden raitiolinjan noin 25 kilometriä pitkältä suunnittelualueelta.
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Tiivistelmä
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu
Helsinkiin ja 9 km Espooseen.
Raide-Jokerin linjaus kulkee Viikin tiedepuiston lävitse, jossa sijaitsee suuri
määrä tärinälle herkkiä tutkimuslaitteita. Maaperä alueella vaihtelee, mutta on
osittain hyvin pehmeää, mikä edesauttaa liikennetärinän syntymistä ja leviämistä.
Hankkeen yhteydessä mitattiin tärinäherkkiin laitteisiin ajoneuvoliikennöinnistä ja rakennuksen käytöstä kohdistuva värähtelykuormitus, arvioitiin raitiotien liikennöinnin aiheuttama tärinävaikutus ja suunniteltiin vaimennusratkaisut ratarakenteisiin

1

JOHDANTO

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään.
Linja kulkee Viikin tiedepuiston lävitse. Tiedepuistossa sijaitsee suuri määrä tärinälle herkkiä tutkimuslaitteita. Hankkeen yhteydessä selvitettiin raitiotien liikennöinnin aiheuttamaa
tärinää ja vaikutuksia laitteille.

© 2021 Pekka Taina, Tommi Saviluoto ja Miikka Valtonen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä
(CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa
luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Kuva 1. Raide-Jokerin linjaus.

Raide-Jokeri-allianssiin kuuluvat tilaajina Helsingin ja Espoon kaupungit, palveluntuottajina urakoitsijat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy sekä suunnitteluorganisaatioina
Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco.

2

LIIKENNETÄRINÄN ESIINTYMINEN

Liikennetärinä on liikennöivän kaluston pyörien ja liikenneväylän kontaktissa syntyvää värähtelyä, joka siirtyy väylän alusrakenteiden ja maaperän kautta rakennusten perustuksiin
ja huonetiloihin. Pehmeät ja paksut maakerrokset siirtävät tehokkaimmin tärinää. Tärinän
syntymisen ja leviämisen laskennallinen arviointi on monimutkainen ja usein kokemusperäiseenkin tietämykseen perustuva tehtävä. Arviointityökalut ovat kehittyneet voimakkaasti vuosien saatossa.

3

LÄHTÖTILANNE

Viikin tiedepuiston alueella sijaitsee muun muassa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen, farmasian, eläinlääketieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
rakennuksia. Alueella on lisäksi suuri määrä yksityisiä toimijoita, joilla on käytössään tärinälle herkkiä tutkimuslaitteita.
Raide-Jokeri-pikaraitiotien linjaus kulkee alueen halki Viikinkaarta ja Viikintietä pitkin.
Pääosa uuden raitiotien vaikutuspiirissä sijaitsevista herkistä toiminnoista sijoittuu Viikinkaaren varrelle. Yliopistollinen eläinsairaala sijoittuu muusta herkästä toiminnasta poiketen Viikintien varrelle. Kaiken kaikkiaan tärinälle herkät toiminnot sijoittuvat kuuteen eri
rakennukseen alueella.
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Kuva 2. Raide-Jokeri rakentumassa Viikinkaaren alueelle.

Alueen maaperäolosuhteet ovat hyvin vaihtelevia, ja alue on osittain tärinän haitalle otollista vanhaa merenpohjaa. Viikinkaaren länsipäässä maaperä radan alla on pehmeintä, ja
peruskallio on noin 40 metrin syvyydellä. Eläinsairaalan kohdalla Viikintiellä maaperä on
oleellisesti erilaista kuin Viikinkaarella. Tällä kohdalla maaperäkerrokset ovat vähemmän
pehmeitä ja peruskallio on vain noin 8 metrin syvyydellä. Myös rakennukset, joissa tutkimuslaitteita sijaitsee, ovat perustamistavaltaan ja rakenteiltaan monenkirjavia, kuten myös
herkkien laitteiden perustukset.

4

LÄHTÖTIETOJEN KARTOITTAMINEN

4.1 Herkät laitteet ja tärinän raja-arvot
Herkille toiminnoille ja laitteistoille asetetut tärinän raja-arvot voivat olla äärimmäisen tiukat. Ihmiset eivät yleensä havaitse tärinää, joka nopeustasona ilmoitettuna on suuruudeltaan korkeintaan 0,1 mm/s, ja nykyisen määräystason mukaan liikennetärinä ei asunnoissa
saisi ylittää arvoa 0,3 mm/s [1],[2]. Tällaisen tärinän siis osa ihmisistä mahdollisesti havaitsee. Herkkien laitteiden tärinärajat voivat olla jopa suuruusluokkaa 0,0001 mm/s, eli
laitteet voivat olla tuhat kertaa ihmisen tuntoaistia herkempiä tärinälle.
Herkät laitteet kartoitettiin alueen toimijoille lähetetyn kyselyn ja kohteissa suoritettujen
käyntien avulla. Osasta laitteista saatiin laitevalmistajan ilmoittamat tärinän vaatimustasot,
mutta kaikkien herkkien laitteiden vaatimustasoja tärinän osalta ei ollut saatavilla. Lähtötietoina käytettiin myös tutkimuslaitteiden taustavärähtelyolosuhteiden arvioinnissa käytettäviä yleisiä tärinäkriteerejä [3].
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Laitteille asetetut tärinävaatimukset olivat hyvin monenkirjavia. Vaatimuksia oli esitetty
kiihtyvyyksinä, nopeustasoina ja siirtyminä, ja niitä oli esitetty sekä tehollisarvoina (RMS)
että huippuarvoina (peak). Myös tärinävaatimukset suunnan ja taajuuden suhteen vaihtelivat.
Tärinän arviointi suoritettiin käyttämällä nopeustasojen tehollisarvoja vRMS. Kun arvioidaan pienitaajuista tärinää laskennallisesti uuden liikenneväylän tapauksessa, on arvioinnin
tarkkuus joka tapauksessa melko rajallinen. Tehollisarvoja käytettiin, koska tärinän huippuarvot ovat tehollisarvoa satunnaisempia, ja hankalammin ennakoitavissa. Pääosin arviointi tehtiin käyttäen liikennetärinän pystysuuntaista komponenttia vRMS,z, mutta myös
muita suuntia tarkasteltiin.
Huippuarvoina esitettyjä laitevaatimuksia verrattiin tärinäarviossa määriteltyihin tehollisarvoihin arvioimalla tehollisarvon ja huippuarvon välistä suhdetta (crest factor, C), joka ei
liikennetärinän kaltaisella signaalilla ole vakio. Suhdetta tutkittiin referenssimittausten
näytteistä, ja pienillä taajuuksilla suhteen arvioitiin vaihtelevan noin välillä 1,4…4. Näytteiden perusteella suhde kasvaa taajuuden kasvaessa, mutta toisaalta myös tärinän merkittävimmät komponentit olivat hyvin pienillä taajuuksilla. Tehollisarvon ja huippuarvon suhdetta arvioitiin oletuksella, ettei tärinäsignaaliin muodostu merkittäviä impulsseja esimerkiksi vaihteista, vaan signaali on luonteeltaan suhteellisen jatkuvaa ja tasaista.
𝐶=

|𝑥peak |
𝑥RMS

(1)

Tärinäarviossa pyrittiin huomioimaan myös laitteiden erilainen toiminta-aika sekä tärinäaltistuksen vaikutukset laitteiden toimintaan ja rikkoutumiseen.
4.2 Värähtelyn arvioinnin lähtötiedot mittauksin
Laskennallisen tärinäarvion pohjaksi suoritettiin referenssimittauksia Helsingin raitiotien
kantaverkon alueella. Referenssimittauksia suoritettiin hanketta varten valikoiduissa kohteissa siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tarkasteltavaa tilannetta. Lisäksi läpikäytiin yrityksen vanhoja mittaustietokantoja, ja aineiston perusteella muodostettiin tärinän verhokäyriä tärinäarvioiden lähtötiedoksi.
Herkkiin kohteisiin kohdistuvan taustatärinän lähtötilanne määriteltiin mittaamalla värähtelytasoja rakenteista ja laiteperustuksista. Mm. Viikinkaarella ajavien bussien osuminen
kaivonkansiin aiheutti merkittäviä tärinätasoja. Lisäksi rakennuksen sisällä tilojen käytöstä
ja teknisistä laitteista aiheutuu jossain määrin tärinää. Viikintiellä tilanne oli huomattavasti
parempi ja taustatärinätasot olivat lähtötilanteessa maltillisempia.
Maanrakennustöiden herkkiin kohteisiin tuottamaa tärinää simuloitiin ennen rakentamisen
aloittamista tekemällä alueella työmaatärinän simulointikokeita. Kokeissa Viikinkaarella
ja Viikintiellä simuloitiin työkoneilla erilaisia rakentamisessa aiheutuvia tärinähaittoja. Simuloinnit tehtiin etupäässä siinä tarkoituksessa, että herkkien laitteiden käyttäjät kykenivät
arvioimaan laitteidensa toimintakykyä ja työmaan aikataulujen yhteensovituksen tarvetta
työmaa-aikana.
Työmaatärinän simulointien sekä lähtötilannemittausten perusteella voitiin myös jossain
määrin arvioida maaperän, rakennusten ja rakenteiden ominaistaajuuksia.
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4.3 Muut värähtelyn arvioinnin lähtötiedot
Raitiokaluston ajonopeudet Viikinkaarella ovat suunnitelmien mukaan 30-40 km/h ja Yliopistollisen eläinsairaalan kohdalla 50 km/h. Tutkimuslaitosten herkkien laitteiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu vaihteita.
Liikennöivä kalusto tulee olemaan samaa Škoda Transtech ForCity Smart Artic -tuoteperhettä kuin Helsingin kantaverkolla nykyisinkin liikennöivä Artic-kalusto, mutta kaluston
ominaisuuksia on kuitenkin hieman muokattu nykyiseen verrattuna. Uuden kaluston pituus
on lähtökohtaisesti noin 34 m ja se on laajennettavissa noin 44 m pituiseksi. Myös uuden
kaluston suurin akselipaino sekä kokonaispaino kasvavat nykyiseen kalustoon verrattuna.

5

TÄRINÄN ARVIOINTI

Tärinän synnyn ja leviämisen arvioinnissa sovellettiin laskentaa, joka mukailee VTT:n
vuonna 2006 esittämää raideliikenteen tärinän laskentamallia [4]. Laskennan lähtötiedoksi
syötettiin mittaustulosten perusteella arvioituja tärinätasoja referenssietäisyydellä, ja lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin kirjallisuudessa esitettyä alan tutkimustietoa ja muita raportteja. Värähtelyn kytkeytyminen maaperästä rakennuksen perustuksiin sekä värähtelyn
voimistuminen rakenteissa arvioitiin VTT:n vuonna 2008 esittämien mallien mukaisesti
[5]. Kaikki arviointi tehtiin kolmannesoktaavikaistoittain taajuusalueella 1…100 Hz.
Arviointia ei ollut käytännöllistä suorittaa kaikkien alueen laitteiden osalta erikseen, joten
tarkasteluun valittiin tärinävaatimusten, maaperäolosuhteiden ja etäisyyksien perusteella
merkittävimmäksi katsotut kohteet. Arviossa huomioitiin liikennöivän kaluston, radan,
maaperän, rakennusten ja herkkien laitteiden ominaisuudet ja sijainnit.
Tärinäarvioon liittyen tehtiin lisäksi erillinen epävarmuustarkastelu, koska pelkällä ”worst
case”- tilanteen arviolla ja laskennan tarkkuuden huomioivilla varmuusmarginaaleilla päädytään helposti mahdottomiin tilanteisiin. Arviossa tutkittiin erikseen oletettua toimivuutta
ja pahinta mahdollista tilannetta. Epävarmuustarkastelussa arvioitiin laskentamenetelmän
ja lähtötietojen tarkkuutta ja satunnaisuutta sekä kaluston, maaperän ja rakenteiden ominaisuuksien muuttumista ajan mukaan.

6

TÄRINÄN TORJUNTA

Tärinäarvion tuloksena todettiin, että ilman erillisiä torjuntatoimenpiteitä on merkittävä
riski sille, että raitiotien liikennöinnin aiheuttama tärinä ylittää herkille laitteille asetettuja
vaatimuksia Viikinkaaren alueella. Tärinäntorjunnan suunnittelussa tutkittiin eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisiksi tärinän torjuntatavoiksi tunnistettiin toimenpiteet väylän linjaukseen,
muutokset liikennöivään kalustoon, muutokset radan perustamistapaan ja rakenteeseen,
muutokset radan ja rakennusten väliseen maaperään sekä rakennuksessa tehtävät toimenpiteet.
Vaihtoehtotarkastelun pohjalta Viikinkaarella päätettiin toteuttaa ratarakenteeseen ja radan
perustuksiin tärinää vaimentava ratkaisu. Ratkaisussa rata perustetaan keskimäärin noin
700 mm paksun ja 7400 mm leveän paalulaatan varaan, ja paalulaatan päälle sijoittuva
kiintoraidelaatta runkomelueristetään. Rakenteen molempiin päätyihin suunniteltiin siirtymälaatat, jotta radan pystysuuntaisen jäykkyyden muutos oli hallittu, eikä se siten aiheuttaisi ylimääräistä tärinähaittaa. Rakenteen kuivatukseen ja risteysten sekä tonttiliittymien
toteuttamiseen liittyvä detaljiikka suunniteltiin erikseen värähtelyteknisesti toimivaksi.
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Lyöntipaalujen käyttäminen alueella olevan herkän toiminnan vuoksi on käytännössä mahdotonta, joten paalulaatta päätettiin perustaa halkaisijaltaan 170 mm paksujen teräsputkipaalujen varaan. Maanrakennustöiden simuloinnin ansiosta rakentamisesta aiheutuva tärinähaitta voidaan jossain määrin arvioida ennen eri työvaiheiden aloittamista, mikä helpottaa töiden aikatauluttamista ja yhteensovittamista alueen toimijoiden kanssa.
Vaimennusratkaisun toteuttamisen myötä Raide-Jokerin liikennöinnistä syntyvä, maaperän kautta rakennuksiin siirtyvä tärinä Viikinkaaren varrella on vähäistä. Herkkiin laitteisiin kohdistuva tärinä on oletettuun toimivuuteen perustuvan arvion mukaan laitevaatimusten sallimissa rajoissa, eikä raitiotien liikennöinti näin ollen häiritse niiden toimintaa.
Viikintien kohdalla raitiotien aiheuttaman tärinän arvioitiin olevan niin pientä, että Eläinsairaalan kohdalle ei suunniteltu ratarakenteisiin erillistä tärinää vaimentavaa rakennetta.
Sairaalan kohdalla laadittiin kuitenkin alustava suunnitelma rakennuksessa toteutettaville
tärinänhallinnan toimenpiteille, mikäli koeajoliikenteen aikana suoritettavissa tarkastusmittauksissa havaittaisiin vaimennustarpeita.
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Tiivistelmä
Tutkimushankkeessa kehitettiin numeeriseen laskentamalliin perustuva raideliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointimenetelmä. Menetelmässä
yhdistetään rakennuspaikalla tehtävät raideliikenteen värähtelymittaukset ja
rakennuksesta luotavalla elementtimenetelmää (FEM) hyödyntävällä laskentamallilla lasketut värähtelyn siirtofunktiot. Tutkimuskohteena toimi tavanomainen viisikerroksinen betonielementtirakenteinen asuinkerrostalo, joka
sijaitsi noin 100 m etäisyydellä junaradasta. Rakennuksesta ja ympäröivästä
maaperästä luotiin rakenne- ja arkkitehtipiirustusten sekä pohjatutkimusten
perusteella 3D-malli. Tutkimuskohteessa mitattiin raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä maaperässä ja rakennuksen kaikissa kerroksissa kantavista
rakenteista sekä asuinhuoneen välipohjan keskeltä. Mittaustuloksilla validoitiin tutkimuskohteesta luotua laskentamallia sekä vertailtiin mittaustuloksia,
yleisesti käytettyä runkomelun arviointimenetelmää ja laskentamalliin perustuvaa arviointimenetelmää. Tutkimuskohteesta saatujen tulosten perusteella
numeeriseen laskentamalliin perustuvalla arviointimenetelmällä runkomelun
arviointia voidaan tehdä yleisesti käytössä olevia menetelmiä tarkemmin rakennuksen eri osissa. Haasteina laskentamalleissa on materiaaliparametrien
ja mallin vaatimien yksinkertaistuksien aiheuttama epävarmuus sekä ratkaisun vaatima laskentateho. Tutkimuksen tulosten perusteella laskentamallit
soveltuvat raideliikenteen värähtelyn mallintamiseen myös suunnittelukäytössä.

1

JOHDANTO

Raideliikenteen aiheuttamat värähtelyilmiöt, tärinä ja runkomelu, vaativat yhä useammin
tarkastelua rakennushankkeissa kaupungistumisen ja uusien raideliikenneyhteyksien
myötä. Suomessa yleisesti käytettävä runkomelun arviointimenetelmä [1] ei kaikissa tilanteissa tarjoa riittävän yksityiskohtaisia työkaluja runkomelutasojen arviointiin rakennushankkeissa. Arviointimenetelmässä kentällä mitatuista raideliikenteen värähtelytasoista luodaan runkomeluarvio rakennuksen eri kerroksissa käyttäen yksilukuarvoisia korjauskertoimia. Korjauskertoimilla ei voida kuitenkaan tarpeeksi tarkasti ottaa huomioon
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erilaisten runkoratkaisujen tai muiden rakennuksen ominaisuuksien vaikutusta arvioituihin runkomelutasoihin.
Erilaisilla numeerisilla laskentamenetelmillä voidaan mallintaa rakennuksen värähtelyä
yksityiskohtaisesti [2]. Erityisesti elementtimenetelmä (FEM, finite element method) soveltuu hyvin rakennusrungossa etenevän värähtelyn mallintamiseen.
A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikössä kehitettiin numeeriseen laskentamalliin
perustuva raideliikenteen runkomelun arviointimenetelmä. Tutkimushankkeessa [3] mallinnettiin sekä mitattiin raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä tutkimuskohteena toimineessa asuinkerrostalossa.

2

TUTKIMUSKOHDE

Tutkimuskohteena toimi viisikerroksinen asuinkerrostalo Tampereen Jankassa. Rakennus
on rakenteiltaan tyypillinen betonielementtirakennus. jonka välipohjat ovat ontelolaattoja
ja ulkoseinät betonisandwich-elementtejä. Vuonna 1991 valmistunut rakennus sijaitsee
noin 100 metrin etäisyydellä Tampere–Jyväskylä-radasta.
Tutkimuskohteessa mitattiin kolmiakselisesti raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä
maaperässä, rakennuksen kantavissa rakenteissa kaikissa kerroksissa sekä välipohjasta
asuinhuoneen keskeltä. Rakennuksen pohjapiirros on esitetty Kuva 1. Pohjapiirrokseen
on merkitty kantavat seinärakenteet punaisella värillä sekä mittauspisteet kantavassa rungossa sinisellä, asuinhuoneen keskellä välipohjassa vihreällä sekä maaperässä punaisella
pisteellä. Junarata sijaitsee kuvassa oikealla puolella olevasta julkisivusta noin 100 metrin
etäisyydellä julkisivun suuntaisesti.

Kuva 1 Tutkimuskohteena toimineen rakennuksen pohjapiirros. Kantavat seinät on esitetty punaisella värillä. Mittauspisteet maaperässä on esitetty punaisella, kantavissa rakenteissa sinisellä
ja välipohjassa vihreällä pisteellä.

Tutkimuskohde oli mittausten aikaan normaalissa asuinkäytössä, josta johtuvien häiriöiden vuoksi mittausten otanta oli rajallinen. Lisäksi asuinhuoneesta äänitasomittarilla mitattuja runkomelutasoja ei voitu erotella luotettavasti taustamelusta. Näin ollen mittaus- ja
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mallinnustuloksia tarkasteltiin vain värähtelytasoina. Tuloksia tarkasteltiin terssikaistojen
16–100 Hz taajuusalueella, jolla oli kohteesta mitattujen värähtelytasojen merkitsevä taajuussisältö.

3

LASKENTAMALLI

Tutkimuskohteesta luotiin arkkitehti- ja rakennuspiirustusten perusteella kolmiulotteinen
geometriamalli. Värähtelyn etenemistä maaperästä rakennukseen ja rakennuksen sisällä
simuloitiin elementtimenetelmää hyödyntäen Ansys-simulointiohjelmistossa. Kuva 2 on
esitetty visualisointi värähtelystä laskentamallissa eräällä taajuudella.

Kuva 2 Visualisoitu värähtely eräällä taajuudella laskentamallissa.

Laskentamallilla laskettiin värähtelyn siirtofunktioita maaperästä rakennuksen eri osiin.
Värähtelyn siirtofunktiot laskettiin taajuustasossa rakennuksen harmonisista värähtelyvasteista. Siirtofunktioiden avulla laskentamallin tulokset voidaan yhdistää maaperästä
mitattuihin värähtelytasoihin runkomelun arviointia varten.

4

LASKENTAMALLIIN PERUSTUVA ARVIOINTIMENETELMÄ

Numeeriseen laskentamalliin perustuvassa arviointimenetelmässä yhdistyy suunnittelukohteen rakennuspaikalla tehtävät raideliikenteen värähtelymittaukset ja kohteesta luotu
3D-laskentamalli. Kenttämittausten avulla voidaan luotettavasti määrittää kohteeseen
kohdistuvat värähtelytasot ja raideliikenteen aiheuttaman runkomelun tilastollinen tunnusluku Lprm. Laskentamallilla määritetään värähtelyn siirtofunktiot terssikaistoittain
maaperästä rakennuksen eri tiloihin. Huonetilan rakenteiden värähtelyn muuttumista ilmaäänenä kuultavaksi runkomeluksi voidaan arvioida yksilukuarvoisilla kertoimilla [4]
tai muilla, esimerkiksi numeerisilla laskentamenetelmillä [5].
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Runkomeluarviot eri huonetiloissa muodostetaan maaperästä mitattujen värähtelytasojen,
laskentamallilla laskettujen siirtofunktioiden sekä rakenteiden värähtelyn muuntumista
ilmaääneksi kuvaavien muuntokertoimien summana. Runkomeluarvio tehdään terssikaistoittain mittaustulosten määrittämällä taajuusalueella. Huonetiloihin arvioidut runkomelutasot muodostetaan terssikaistojen summana.

5

TULOKSET

Tutkimuskohteesta mitattuja värähtelytasoja, VTT:n ohjeen mukaista empiiristä arviointimenetelmää sekä numeeriseen laskentamalliin perustuvaa arviointimenetelmää verrattiin. Molemmilla arviointimenetelmillä arvioitiin värähtelytasoja mittauspisteitä vastaavissa kohdissa rakennusta maaperästä mitattujen värähtelytasojen perusteella. Kuva 3 on
esitetty vertailun tulokset pystysuuntaisen värähtelyn osalta. Mittauspiste 2. kerroksen
välipohjassa on verrannollinen runkomeluarvioon kyseisessä huonetilassa.

Kuva 3 Pystysuuntainen värähtely eri mittauspisteissä

Tuloksista havaitaan, että VTT:n esiselvityksen mukainen empiirinen arviointimenetelmä
tuottaa sekä mittaukseen että numeeriseen laskentamalliin verrattuna yliarvion erityisesti
kantavien rakenteiden mittauspisteissä. Yksi selittävä tekijä yliarviolle on mittauspisteiden sijainti rakennuksen keskellä eikä rataa lähimmällä julkisivulla. Arviointimenetelmässä ei oteta huomioon värähtelyn vaimenemista sen edetessä rakennuksessa sivuttaissuunnissa.
Numeeriseen laskentamalliin perustuvalla menetelmällä pystyttiin puolestaan arvioimaan
hyvin tarkasti värähtelytaso rakennuksessa. Erityisesti välipohjassa sijainneen mittauspisteen osalta laskentamallin arvio ja mittaustulos erosivat vain 0,5 dB. Muiden kerrosten
mittauspisteiden osalta erot laskentamallin ja mittauksen välillä ovat muutamia desibelejä.

6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia ja kehittää runkomelun arviointiin menetelmä,
jolla voidaan tehdä nykyisin käytössä olevia menetelmiä yksityiskohtaisempia ja tarkempi runkomeluarvioita rakennushankkeissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, onko numee-
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risten menetelmien hyödyntäminen akustiikkasuunnittelun työkaluna rakennushankkeissa
käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollista.
Tulosten perusteella tutkimushankkeessa kehitetty numeeriseen laskentamalliin perustuva
arviointimenetelmä soveltuu käytettäväksi rakennushankkeissa, kun halutaan selvittää
tarkemmin suunnittelun rakennuksen värähtelyominaisuuksia. Nykyaikaisilla tietokoneilla isojenkaan laskentamallien ratkaiseminen ei vie kohtuuttomasti aikaa.
Tulosten perusteella numeeriseen laskentamalliin perustuvalla arviointimenetelmällä
runkomelun arviointia voidaan tehdä yleisesti käytössä olevia menetelmiä tarkemmin rakennuksen eri osissa. Numeerisissa laskentamalleissa käytettyjen materiaaliominaisuuksien, malliin tehtävien yksinkertaistuksien ja muiden lähtötietojen epävarmuuksien vaikutus laskennan epävarmuuteen voi olla suuri. Merkittävimpien materiaaliominaisuuksien
osalta on hyödyllistä tehdä herkkyysanalyysia, jonka avulla voidaan määrittää mallinnuksen epävarmuutta.
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Tiivistelmä
Akkreditoidut mittaukset mahdollistavat tulosten luotettavan vertailun ja arvioinnin. Akkreditoidun toimijan tulee osoittaa muun muassa, että mittauksia suorittavat
pätevät henkilöt, joita koulutetaan, laitteet on kalibroitu, mittausmenetelmä perustuu
standardeihin ja toiminta on dokumentoitu. Suomessa rakennusakustisia mittauksia
on tehty akkreditoidusti 2010 alkaen. Ihmisten viihtyvyyteen vaikuttavaan ja tärinäherkkien laitteiden tärinään ja runkomeluun liittyviä mittauksia ei ole aiemmin
tehty akkreditoidusti. Tässä artikkelissa käsitellään akkreditoituja tärinän ja runkomelun mittauksia, jotka liittyvät värähtelyn vaikutuksiin ihmisten viihtyvyyteen
rakennuksissa ja tärinäherkkiin laitteisiin. Kun käytettävä mittauskalusto, mittaajat
ja menetelmien pätevyydet on todettu, myös pienien värähtelytasojen mittaaminen
voidaan tehdä luotettavasti.

1

J OHDANTO

Runkomelun ja tärinän mittaamiseen, eristykseen ja ohjearvoihin on kiinnitetty huomiota ympäristöministeriön julkaisemassa rakennuksen ääniympäristöasetuksen 796/2017
soveltamisohjeessa [1]. Runkomelun ja tärinän mittaaminen sekä torjuntatoimet ovat lisääntyneet viimeisinä vuosikymmeninä kun rakentaminen on lisääntynyt raideliikenteen
lähistöllä ja rakentaminen on tiivistynyt.
Runkomelun ja tärinän mittaus on edelleen tarkin ja paras tapa arvioida rakennukseen siirtyvän värähtelyherätteen suuruutta. Mallinnuksen epävarmuudet ovat selvästi suuremmat
kuin mittauksen. Silti värähtely- tai äänimittauksiin perustuva arvio on erittäin haastavaa.
Sen vuoksi on suositeltavaa, että mittaukset tehdään huolellisesti ja dokumentoidusti ja
että niiden sisältämät epävarmuudet tiedostetaan.
Tässä artikkelissa esitellään akkreditoituihin runkomelun ja tärinän mittauksiin liittyviä
termejä, määritteitä, dokumentointia sekä epävarmuuslaskentaa.
1.1

Tunnusluvut

Raideliikenteen tapauksessa runkomelun tunnusluku Lprm on kaikkien raideliikenteestä
aiheutuvien runkomelutapahtumien 95. persentiili. Yksittäisen runkomelutapahtuman
arvo on A-taajuuspainotetun ja S-aikapainotetun signaalin enimmäisarvo LASmax . Normaalijakautuneelle datalle tunnuslukua Lprm voidaan arvioida keskiarvo- ja varianssiestimaattien avulla [2].
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Tärinän tunnuslukuna käytetään 15 merkittävimmän herätteen aiheuttaman herätteen
95. persentiiliä vw,95 . Tämä voidaan laskea normaalijakautuneelle datalle keskiarvo- ja
varianssiestimaattien kautta [3]. Standardissa ISO 2631-2 [4] on kuvailtu eri tapauksissa
käytettävät taajuuspainotukset. Kuten runkomelulle, myös maaliikenteen aiheuttamalle
tärinälle käytetään S-aikapainotusta.
Taustavärähtelyn osalta tarkastellaan värähtelynopeuden keskiarvoa vrms tai enimmäisarvoa vpeak . Tyypillisesti kyseessä on taajuuspainottamaton terssikohtainen värähtelynopeus.

2

S UOSITUKSET JA OHJEARVOT

Sekä runkomelulle että tärinälle on määritelty ohjearvot, jotka perustuvat tutkimuksiin
siitä kuinka häiritsevänä kutakin melu- tai tärinätapahtumaa pidetään. Häiritsevyys on
subjektiivista ja ohjearvot näin ollen ohjaavat maankäytön tai rakennusten tarkempaa
suunnittelua. Toiset ihmiset voivat olla melulle tai tärinälle selkeästi herkeämpiä kuin
mitä ohjearvot olettavat ja toiset taas eivät häiriinny vaikka ohjearvot ylittyisivätkin.
2.1

Maaperäinen runkomelu

Rakennuksen ääniympäristöasetuksen soveltamisohjeessa annetaan asuntojen runkomelutasolle Lprm ohjearvo 30 dB ja avoradoilla 35 dB. Samoja arvoja suositellaan majoitustiloille hoito- ja sosiaalialalla. Kokoontumis- ja opetustilojen suositeltu runkomelutaso
on 40 dB ja toimistoille, liiketiloille sekä esimerkiksi näyttelytiloille suositellaan runkomelutasoa 40 dB ja avoradoilla 45 dB [2].
2.2

Liikennetärinä

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen ääniympäristössä (706/2017) ohjeessa
annetaan asuntojen tärinätasolle vw,95 ohjearvo 0,3 mm/s. Liiketiloille suositusarvo on
0,6 mm/s [3].
2.3

Taustavärähtely

Taustavärähtelyn mittaus tulee kyseeseen kun suunnitellaan tärinälle herkkien laitteiden
tai rakennusten sijoittelua. Taustavärähtelyn suositus- ja suunnitteluarvoina käytetään
tyypillisimmin värähtelykriteerien (VC) luokkia (A,B,....E) [5]. Laitevalmistajat voivat
esimerkiksi ilmoittaa, että laite toimii sille suunnitellulla tavalla kun värähtelyluokka
asennuspinnassa on VC-C. Muitakin kriteerejä käytetään, mutta VC-luokat ovat enenevissä määrin yleistymässä.
Värähtelyluokista VC-A sallii enimmillään 50 µm/s terssikaistaisen tehollisen värähtelynopeuden taajuusalueella 8...80 Hz. Kussakin seuraavissa luokissa värähtelynopeuden
raja-arvo puolittuu.

3

M ENETELMÄT JA STANDARDIT

Värähtelymittauksissa käytettävän laitteiston tulisi täyttää standardin ISO 8041 vaatimukset, äänitasomittareiden ja kalibraattoreiden standardien IEC 60942 ja IEC 61672
vaatimukset.
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Runkomelun ja tärinän mittaamisesta on annettu ohjeita standardissa ISO 14387-1 [6].
Ohje on hyvin seikkaperäinen ja siinä suositellaan dokumentoitavaksi muunmuassa
olosuhteet, mittauspisteet, junatyypit ja arvio värähtelyn etenemisreitistä ja aaltotyypistä.
Tärinän osalta standardit ISO 2631-1 ja 2631-2 [4, 7] käsittelevät yleisiä vaatimuksia
tärinän mittaamiselle ja taajuuspainotuksia. Taajuuspainotuksissa otetaan huomioon
ihmisen herkkyys tärinälle eri taajuuskomponenteille ja eri suunnissa.
3.1

Tunnuslukuihin ja mittauksiin liittyvä pohdinta

Runkomelun osalta standardissa ISO 14837 todetaan, että runkomelua voidaan mitata
myös kiihtyvyysanturien avulla mikrofonien sijaan. Äänitasona runkomelun mittaaminen sisältää suuria epävarmuuksia johtuen huoneakustiikasta, mahdollisista julkisivun
läpikantautuvista junan äänistä, sekä runkomelun pienestä äänitasosta. Kuitenkin tarkastelusuureena Lprm viittaa ilmaäänenä mitattuun tasoon, joten kiihtyvyysantureilla
suoritettavat mittaukset edellyttävät vähintäänkin arvion siitä kuinka värähtelyheräte
kytkeytyy ilmaääneksi kussakin huonetilassa. Muunnos rakenteellisen värähtelyn ja sen
tuottaman äänitason välillä on monimutkainen ja voi itsessään sisältää suurempia epävarmuuksia kuin suoraan ilmaäänenä mitattava runkomelu. Suositeltavinta lieneekin mitata
runkomelua sekä kiihtyvyysantureilla että mikrofoneilla yhtäaikaisesti.
VTT:n tiedotteessa [2] on käsitelty runkomelun arviointia ISO 14387-1 standardin pohjalta. Standardissa todetaan, että mikäli keskihajonta viiden saman tyypin junan kohdalla
on yli 2 dB tulisi junien aiheuttaman runkomelun otoskoon olla suurempi. Standardissa
tai VTT:n ohjeessa ei kuitenkaan todeta, mikä on riittävä määrä junia. Viiden junan luonnollinen, esimerkiksi pyöristä, nopeudesta ja etäisyydestä johtuva hajonta on todellisessa
mittaustilanteessa poikkeuksetta yli 2 dB mikäli kyseessä ei ole sama junayksilö joka
ajaa lähes samalla nopeudella, samalla raiteella ja samaan suuntaan. Tällaista tilannetta ei
tiheästi liikennöidyillä väylillä Suomessa ole. Tilanne on ainoastaan mahdollinen harvoin
liikennöidyillä väylillä, joissa yksi ja sama juna kulkee yhtä reittiä päivästä toiseen.
Tilastollisesti voidaan perustellusti määritellä, että Lprm on rataosuudella kulkevien kaikkien junien aiheuttaman runkomelun enimmäistason LASmax 95. persentiili. Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna havaitaan heti, että mikäli otoskoko on pienempi kuin koko
perusjoukko, tarkastelujoukon rajallinen lukumäärä aiheuttaa 95. persentiilin arvioinnissa epävarmuuden. Mikäli mittaussuureilla LASmax on jokin tunnettu jakauma, voidaan
osajoukon aiheuttama epävarmuus suureeseen Lprm todeta laskennallisesti. Toteamista
varten mittaaja joutuu arvioimaan esimerkiksi mittausten avulla olosuhteiden vaikutuksen mittausajanjaksolla, jossa kaikki junat kulkevat rataosuuden. Esimerkiksi, tiedetään,
että junan nopeudella ja junan pyörien kunnolla on suuri vaikutus LASmax -tasoihin.
Tärinän mittaamisessa VTT:n tiedotteessa 2278 ehdotetaan [3], että tärinää tarkastellaan
viikon pituisissa jaksoissa ja viikon sisällä esiintyvistä junista valitaan 15 merkittävimmän herätteen aiheuttanutta junaa, joista lasketaan edelleen tärinän tunnusluku. Tämä
menettely ei määrittele mittausjakson pituutta. Optimitilanteessa mittausjakso tulisi siis
valita niin, että se sisältää kaikki 15 merkittävintä junaa koko perusjoukosta. Käytännössä tässä voidaan soveltaa samaa menettelyä kuin runkomelun tapauksessa ja arvioida
otoksen vaikutus tunnusluvun vw,95 epävarmuuteen.
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Mittaus

Värähtely- tai melumittauksen suorittaminen on vaativa tehtävä, joka vaatii huolellista
valmistautumista. Mittausohjeet ja perehdytys laitteiden toimintaan ja erityispiirteisiin
on oleellista, jotta mittaus voidaan suorittaa halutulla tavalla.
Akkreditoidussa mittauksessa vaaditaan, että mittaustapa ja- tapahtuma dokumentoidaan
järjestelmällisesti. Standardin ISO 14837-1 [6] mukaisesti tehdyissä mittauksesta dokumentoidaan mm. mittausajankohta- ja mittauspisteet, sääolosuhteet, mitatut junat sekä
niiden nopeus- ja kokoonpano.
Henkilökunta koulutetaan käyttämään laitteistoa ja perehdytyksessä käytetään kolmiportaista menettelyä. Ensimmäisessä portaassa koulutettava henkilö avustaa mittauksissa,
toisessa portaassa koulutettava suunnittelee ja toteuttaa mittaukset ohjauksen alaisena
ja kolmannessa portaassa koulutettava toteuttaa mittaukset itsenäisesti. Kolmannen portaan kynnyksellä koulutettava suorittaa vertailumittauksen kontrolloidussa ympäristössä
kuvitteellisella tehtävänannolla.
Mittauksen aluksi ja lopuksi kalibroidaan laitteet. Huomionarvoista on, että mittarin
kalibrointi ei viittaa mittarin säätöön vaan kalibroinnilla tarkastetaan mittarin ja laitteiden
muodostaman signaaliketjun toimivuus.
Hyvin toteutettu mittaussuunnitelma ohjaa mittaajaa mittauksen alusta loppuun. Mittaussuunnitelma sisältää vähintään alustavat mittauspisteet, mittauksen keston ja laitteiston,
jota mittauksissa tullaan käyttämään. Mittauspisteiden valinnan avulla voidaan määrittää
laitteiston kiinnitystapa ja siihen tarvittavat apuvälineet, kuten jalustat tai liimaustarvikkeet.
On huomiotavaa, että värähtely- tai runkomelumittaukset eivät ota kantaa muuhun kuin
vallitsevaan tilanteeseen. Mikäli olosuhteet muuttuvat, esimerkiksi uuden junakaluston
myötä, on mittaukset todennäköisesti suoritettava uudestaan. Pätevät henkilöt voivat toki
arvioida olosuhteiden muutosten vaikutusta mittauksiin, mutta tämä arviointi ei enää
edusta mittaustulosta eikä ole akkreditoinnin piirissä.
3.3

Epävarmuus

Kaikkeen mittaamisen liittyy epävarmuuksia, jotka on huomioitava laskennallisesti. Tässä esitellään esimerkki junaliikenteen runkomelumittauksesta ja sen epävarmuuslaskennasta.
Mittaus suoritetaan äänitasomittarilla tai mikrofonilla ja kiihtyvyysanturilla yhdessä
huonetilassa. Huonetila on makuuhuone, jonka dimensiot ovat 3 m x 5 m x 2.7 m ja
mikrofoni on pisteessä [1.5 m,2.5 m,1.5 m]. Yksinkertaisuuden vuoksi, oletetaan, että
runkomelun aiheuttava juna kulkee tunnelissa, joten runkoääni ei kytkeydy ilmaäänenä
rakennuksen runkoon tai muuhun rakenteisiin ja kantaudu sitä kautta huonetilaan. Mittauksissa mitataan junaliikennettä, joka kulkee kahdella raiteella ja koostuu ainoastaan
yhdentyyppisistä junista.
Oletetaan, että junien pyöristä, junan nopeudesta ja radan kunnosta johtuva runkomelun
hajonta noudattaa normaalijakaumien konvoluutiota, joiden yhteisjakauma on esitetty
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Epävarmuus

Jakauma/oletus

Aänitasomittari, IEC 61672, Class I
Otoskoko N = 100
Huoneakustiikka

±1 dB
±2 dB
±2 dB

N
χ2N −1
U

Kokonaisepävarmuus

±5 dB

N

Taulukko 1: Esimerkin epävarmuustekijät
normaalijakaumana:
Ljuna ∼ N (0, σjuna ),

(1)

jossa σjuna = 5 dB on tässä esimerkissä käytetty keskihajonta. Käytännössä keskihajonta
arvioidaa mittauskohtaisesti esimerkiksi kiihtyvyysanturista laskettavasta värähtelynopeudesta.
Mittauspaikan valinnasta ei ole VTT:n tai muissa ohjeissa yksiselitteistä kuvausta. ISO
1996-2 standardissa, jota voidaan tässä kohtaa soveltaa, on kuvailtu mikrofonin paikan
valintaa seuraavasti. Mikrofonin tulisi sisätiloissa olla yli 0.5 m päässä kaikista seinistä ja
vähintään 1.0 m päässä merkittävistä säteilevistä pinnoista [8]. Runkomelun tapauksessa
kaikki seinä- ja lattiapinnat voivat toimia merkittävinä säteilijänä. Näiden periaatteiden
pohjalta mittauspisteen tulisi siis sijaita 1.0 m metrin etäisyydellä kaikista huonepinnoista.
Huoneakustiikka ja mittauspiste vaikuttavat oleellisesti mitattuun runkomeluun, sillä pienillä taajuuksilla huonemoodit muuttavat äänitasoa huomattavasti huoneen eri pisteissä.
Valitaan huoneen absorptioksi 0.1 runkomelutaajuuksilla 16...500 Hz. Tällöin huoneen
vaihteluväli saadaan runkomelun ja huoneakustiikan yhteisvaikutuksesta. Käytännön tilanteessa huoneen keskimääräisen absorption voi mitata jälkikaiunta-ajan mittauksella tai
muulla impulssivastemittauksella. Huoneakustiikan vaikutus voidaan arvioida Rindellin
mukaan [9].
Oletetaan, että mitattu 95. persentiilin runkomeluspektri on seuraava:
Lp = [−20, −10, −5, 0, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 20, 20, 15, 10, 10, 10],
terssikaistoilla fc = 16, . . . , 500 Hz.
Kaikkien termien summa on havaittu runkomelutaso huonetilassa
Lp = Ljuna + Lhuone

(2)

Taulukossa 1 on esitetty epävarmuus laskelmat annetuilla oletuksilla kun junien lukumäärä on N = 100. Kuvassa 1 on esitetty 1.0 m ja 1.5 m korkeudessa esiintyvän
huoneakustiikan vaikutus tyyppispektriin.
Suurimmat epävarmuudet siis liittyvät huonetilaan ja junien lukumäärään. Epävarmuutta
voidaan pienentää mittaamalla useasta pisteestä yhdenaikaisesti tai kasvattamalla junien
otoskokoa.
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Kuva 1: Huoneakustiikan vaikutus runkomeluun esimerkkilaskennassa. ISO 1996-2
standardia soveltava mittausalue on rajattu valkoisella katkoviivalla.
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Tässä artikkelissa esiteltiin runkomelu- ja värähtelymittausten standardin mukaista akkreditoitua mittausta. Lisäksi esiteltiin esimerkki mittauksista ja epävarmuuslaskennasta
runkomelun tapauksessa.
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Tiivistelmä
Rakenteellinen biokomposiitti on kiinteä materiaali, joka on tarkoitettu mekaanista kuormaa kantaviin osiin, komponentteihin ja rakenteisiin. Biokomposiittirakenteiden vibroakustisia ominaisuuksia, esimerkiksi ilmaääneneristävyyttä tai runkoäänen vaimennusta, on vielä tutkittu melko vähän. Tässä kirjoituksessa käydään läpi kyseisten rakenteiden vibroakustisia perusasioita,
profiloidaan materiaaleja verrattuna muihin materiaaleihin sekä sivutaan viskoelastisten ominaisuuksien merkitystä. Lopuksi demonstroidaan simulointiesimerkein erään biokomposiitin vibroakustista suorituskykyä verrokkimateriaaleihin nähden kahdessa tyyppisovelluksessa.

1

JOHDANTO

Kestävän kehityksen haasteita pyritään ratkaisemaan muun muassa uusilla materiaaleilla.
Eräs kiinnostava materiaalityyppi on rakenteellinen biokomposiitti (jatkossa ”biokomposiitti”), jossa yhdistetään luonnosta peräisin olevia partikkeleita tai kuituja muihin materiaaleihin, kuten fossiilisiin tai - yhä useammin - biopohjaisiin muoveihin. Biokomposiiteille
on visioitu, ja osin toteutettukin, käyttökohteita aterimista huonekalujen kautta kuljetusvälineisiin [1]. Kotimaisista biokomposiiteista mainittakoon UPM (UPM Formi -tuoteperhe,
PP- tai PLA-matriisi, 20…50 % selluloosakuitua) sekä Stora Enso (DuraSense -tuoteperhe,
30 – 55 % puupohjaista kuitua, ”fossiilinen tai biopohjainen matriisi”). Maailmalla suosittuja kuituja ovat myös mm. pellava, sisal, hamppu ja sienikurkku eli luffa.
Biokomposiittien vibroakustisia ominaisuuksia ja käyttöä esimerkiksi hyvää ilmaääneneristävyyttä tai runkoäänen vaimennusta vaativissa sovelluksissa on vielä tutkittu melko
vähän. VTT:n asiakkaat ovatkin osoittaneet kiinnostusta aiheeseen ja vuonna 2020 tehtiin
omarahoitteinen projekti aihepiirin kartoittamiseksi. Kirjoittaja on jatkojalostanut tuolloin
kerättyä materiaalia tähän artikkeliin. Artikkeli pyrkii vastaamaan kysymykseen: miten nykyisten puukuitupohjaisten biokomposiittien vibroakustiset ominaisuudet vertautuvat saman käyttökategorian materiaaleihin, kuten alumiiniin, vaneriin, MDF-materiaaliin, lasikuituun tai muoveihin, kuten PP tai ABS? Jatkokysymys kuuluu: voidaanko ensimmäiseen
kysymykseen antaa jokin yksinkertainen ja -käsitteinen vastaus?

© 2021 Jukka Tanttari. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative
Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida,
levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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KATSAUS TUTKIMUKSEEN

Biokomposiittien tai biokomposiittirakenteiden vibroakustiikkaa koskevia tutkimuksia
löytyy vähänlaisesti. Ne voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
-

Pienten näytteiden absorptio- ja ääneneristävyysominaisuuksien kokeellinen tutkimus impedanssiputkimittauksin
Materiaaliparametreja ja isompia rakenteita koskeva tutkimus

Tutkimukset [2, 3, 4, 5] kuuluvat pääosin ensimmäiseen ryhmään. Niiden informaatioarvo
on melko vähäinen. Rakenteelliset biokomposiitit eivät ole huokoisia, eivätkä ne siten absorboi ääntä kovinkaan hyvin. Pienen, kiekkomaisen näytteen ääneneristävyysmittaus putkessa taas antaa lähinnä näytteen jäykän kappaleen liikkeen massalain mukaisen tai sen
ensimmäisen elastisen muodon massa- ja jäykkyysalueen mukaisen eristävyyden.
Jälkimmäisen ryhmän tutkimuksia löytyi muutamia, [3, 5, 6, 7]. Niissäkin materiaalin karakterisointi jää esimerkiksi häviöiden (viskoelastisuuden) tai ortotrooppisuuden osalta
puutteelliseksi. Lisätutkimuksille on selvää tarvetta.
Jälkimmäisestä ryhmästä mielenkiintoisin ja ansiokkain on Viala et al [7] artikkeli viulun
kaikukopan kannen 1:2 pienoismallin vibroakustiikasta. Kannessa (koekappaleita oli kaksi
hieman erilaista) oli pellavakuitua epoksimatriisissa tilavuusosuudella 0.58…0.64. Kokeelliseen osaan kuuluivat kosketukseton heräte kaiuttimella ja kosketukseton värähtelymittaus laservibrometrilla. Laskentamallin (FEM) materiaaliparametreja päivitettiin käänteisprosessina useassa vaiheessa koetulosten perusteella. Kuitujen kimmomoduuli oli
60 GPa ja matriisin 3.5 GPa. Laskennallinen analyysi antoi koko rakenteen kimmomoduuliksi 34.9…38.3 GPa suunnassa #1 ja 3.67…4.2 GPa suunnassa #2. DMA-mittausten mukaan häviöluku oli noin 0.023 suunnassa #1 ja 0.024 suunnassa #2. Materiaaliparametrit
olivat huoneen lämpötilassa taajuudesta riippumattomat (ts. oltiin materiaalin lasialueella).

3

BIOKOMPOSIITIN MIKROMEKANIIKASTA

Partikkelien tai kuitujen tehtävä on lujittaa materiaalia ja kasvattaa sen jäykkyyttä. ”Kuidun” pituus on vähintään 100 μm ja pituus/leveys -suhde suurempi kuin 10. Havupuukuitujen pituus on yleensä 3-8 mm ja halkaisija tyypillisesti 15-45 μm [8]. Kuvassa 1 on biokomposiitteja, joissa kuituina on kotimaisia luonnontuotteita [9].
Kuitujen pituus ja jakautuma vaikuttavat siihen, miten komposiitin lujuus ja jäykkyys riippuvat suunnasta. Ns. sekoitussäännön (Rule of Mixtures, RoM; [10]) avulla saadaan jäykkyyden ylä- ja alalikiarvot komposiitille, jossa on jatkuvia, pitkiä, yhdensuuntaisia kuituja.
Komposiitin venymä kuitujen suunnassa #1 oletetaan samaksi kuin kuitujen venymä. Siten
kuituihin ja matriisiin syntyy erisuuret jännitykset. Suunnassa #2 venyy joustava matriisimateriaali ja kuituihin ja matriisiin syntyy sama jännitys. Tätä rinnakkaisten sekä sarjassa
olevien jousten ideaa on havainnollistettu kuvassa 1 (alh. vas.). ”Teholliset” kimmomoduulit E1 ja E2 suunnissa #1 ja #2 ovat likimäärin [10]
𝐸1 = 𝐸𝑓 𝑉𝑓 + 𝐸𝑚 𝑉𝑚

𝐸2 =

𝐸𝑓 𝐸𝑚
𝑉𝑚 𝐸𝑓 +𝑉𝑓 𝐸𝑚

(1 & 2)
𝑓

missä Ef on kuitujen kimmomoduuli, Em on matriisin kimmomoduuli ja Vf on kuitujen tilavuusosuus (= 0, kuin kuituja ei ole; = 1, kuin kaikki materiaali on kuitua). Vm on matriisin
tilavuusosuus, Vf + Vm = 1; Vm = 1 - Vf. Kuvassa 1 (alh. oik.) on sekoitussäännön perustella
lasketut arviot kaupallisen biokomposiitin eräille parametreille. Jäykän suunnan
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kimmomoduuli E1 tilavuusosuuksilla 0, 0.2, 0.3, 0.4 ja 0.5 sekä matriisimateriaalin kimmomoduuli Em tunnetaan. Kuitujen kimmomoduuliksi saadaan noin 9100 MPa. Huom.
tässä kuidut oletetaan RoM mukaisesti pitkiksi ja yhdensuuntaisiksi.

Kuva 1. Rakenteellisia biokomposiitteja, matriisina PP tai PLA, ylh. [9], sekoitussäännön idea
pitkäkuituiselle komposiitille, alh. vasemmalla [10] sekä sekoitussäännön mukaisia materiaaliparametreja kaupalliselle biokomposiitille UPM Formi SP50 [11], alh. oikealla.

Biokomposiittien matriiseissa käytettävät polymeerit ovat viskoelastisia; niillä on sekä
elastisia että viskoosisia ominaisuuksia. Alhaisissa lämpötiloissa, kuten myös ”suurilla”
taajuuksilla, ao. materiaalit ovat kovia ja jäykkiä, lasimaisia. Korkeissa lämpötiloissa ne
ovat pehmeitä, kumimaisia. Muutos tapahtuu lasittumislämpötilassa Tg. Lasittumislämpötilan alueella jäykkyys (”varastomoduuli”) laskee nopeasti lämpötilan kasvaessa ja häviökerroin saa maksimiarvonsa. Lineaarisesti viskoelastisen materiaalin käyttäytyminen dynaamisessa muodonmuutoksessa ei riipu amplitudista. Tällöin materiaaliin liittyviä vibroakustisia laskelmia voidaan tehdä taajuustasossa. Sen sijaan voiman ja muodonmuutoksen
suhde riippuu taajuudesta (kuormituksen vaihtelunopeudesta), jolloin materiaaliparametrit
on tunnettava taajuuden (ja lämpötilan, johon taajuus on ”käänteisesti” sidottu) funktiona.
Trevison et al [12] mukaan viskoosisuus liittyy ennen kaikkea matriisimateriaaliin. Kuitujen tilavuusosuuden kasvattaminen yleensä pienentää häviölukua. Jos häviölukua halutaan
maksimoida, keinona voivat olla kuitujen pinoamisen järjestäminen leikkausmuodonmuutosta korostavaksi - kerrosrakenteen tyyppisesti.

4

VIBROAKUSTISTA PROFILOINTIA

Materiaaliparametrien tunteminen on välttämätön, mutta ei riittävä ehto rakenteen vibroakustiikan hallinnalle: pienen jännityselementin muodonmuutokset eivät anna tarvittavaa
informaatiota. Vibroakustiikassa tarkastellaan mekaanisia aaltoja, mittakeppinä Helmholtzin luku. Lisäksi tarvitaan viitekehys: millainen rakenne on kyseessä? Entä mitkä ovat heräte- ja vastesuureet? Tärkeitä rakenteen makroskooppisia ominaisuuksia ovat muun muassa rakenteen syöttöimpedanssi (tai mobiliteetti) erityyppisille herätteille, muoto ja sen
vaikutus aaltotyyppeihin ja aaltolukuihin (esim. tasolaatta vs. kaareva rakenne, kuori vs.
laatta, ohut vs. paksu), säteilytehokkuus (säteilysuhde, -impedanssi) sekä ilmaäänen eristävyys. Oman lisänsä antavat ympäröivän fluidin (yleensä ilma tai vesi) ominaisuudet.
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Yllä mainitut asiat ovat monin osin toisistaan riippuvia. Rakenteen syöttöimpedanssi säätelee voimien ja niiden aiheuttamien siirtymien suhdetta ja siten rakenteeseen (mekaanisiin
aaltoihin) syötettävän tehon määrää. Syöttöteho riippuu materiaaliparametreista ja rakenteen geometriasta. Rakenteessa etenevien aaltojen ominaisuudet suhteessa fluidissa etenevien aaltojen ominaisuuksiin vaikuttavat äänen säteilyyn ja ääneneristävyyteen.
Materiaalin ja siitä tehdyn - mutta vielä tarkemmin yksilöimättömän - rakenteen vibroakustista luonnetta voidaan karkeasti arvioida ”profiloinnin” avulla. Profilointi voidaan tehdä
monella tavalla, esimerkiksi materiaaliparametrien ja levyrakenteen oletettujen mittojen,
koon ja muodon perusteella. Tästä seuraavassa pari esimerkkiä.
Ohuen (Kirchhoff) suurikokoisen laatan mekaaninen normaalin suuntainen impedanssi
ZF,F poikittaisaalloille (ts. taivutusaalloille) on [13, 14]
𝑍𝐹,𝐹 ≈ 8√𝐷𝜌ℎ = 8√𝐷𝑚′ ≈ 2.3√𝐸𝜌 ℎ2
(3)
Kriittinen taajuus (koinsidenssitaajuus) fc ohuen laatan taivutusaalloille on [13, 14]
𝑐2

𝜌ℎ

𝑐2

0
√
𝑓𝑐 = 2𝜋0 √ 𝐷 = 2𝜋ℎ

12(1−𝜐2 ) 𝜌
𝐸

(4)

missä c0 on ilmaäänen etenemisnopeus, ρ on rakennemateriaalin tiheys, E kimmomoduuli
ja h rakenteen paksuus. D on taivutusjäykkyys. Kuvassa 2 on yhtälöiden 3 ja 4 mukaan
lasketut suhteelliset profiilit eräille levymäisille materiaaleille/rakenteille. Paksuus h on
vakioitu ja suuret normalisoitu ABS-muoviin (arvo = 1). Käytetyt materiaaliparametrit
ovat kirjallisuudessa tyypillisesti esiintyviä tai valmistajan [11] ilmoittamia. Komposiiteilla on käytetty kimmomoduulin maksimiarvoja

Kuva 2: Materiaalien vibroakustisia profiileja normalisoituina ABS-muoviin. Vasen: taivutusaallon suhteellinen mekaaninen impedanssi. Oikealla; suhteellinen kriittinen taajuus.

Kaupallisten biokomposiittirakenteiden impedanssi on parhaimmillaan noin kaksinkertainen vertailumateriaaliin ABS nähden. Kriittinen taajuus on selvästi alempana. Alumiinilla
ja hiilikuitukomposiitilla impedanssi on suuri, kun taas kriittinen taajuus on suuren ominaisjäykkyyden myötä pieni. Kaupalliset biokomposiitit ovat profiloinnin nojalla vibroakustisesti melko lähellä MDF:ää. Tuloksista voidaan järkeillä, millaisia rakenteita mistäkin materiaalista on vibroakustisesta näkökulmasta edullista tehdä. Alumiinista ei yleensä
kannata tehdä suurikokoista väliseinää, mutta pienikokoisessa, mahdollisesti kaarevassa
rakenteessa se voi olla akustisesti kilpailukykyinen.
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ESIMERKKEJÄ

Ensimmäinen esimerkki on seinärakenteen (ohut iso tasolaatta) ilmaäänen eristävyys. Rakenteen paksuus on 25 mm tai 10 mm, materiaaleina Al, MDF ja UPM Formi SP50. Häviöluku on 0.05 tai 0.003 (Al). Häviöiden kontrolloima (resonoiva) äänenläpäisy 25 mm
alumiinilla alkaa 500 Hz taajuudelta ja muilla rakenteilla 1250 Hz taajuudelta. UPM Formi
on hieman parempi kuin MDF. Pienihäviöinen, resonoivasti ääntä läpäisevä alumiini ei ole
kovin kilpailukykyinen.

Kuva 3: Ilmaäänen eristävyys, seinä 1400 x 2800 x 25/10 mm. SEA-malli.

Toinen esimerkki koskee äänenpainetason alenemaa (NR) yli kuulonsuojaimen kuvun.
Huom: kiinnostuksen kohde on pienen, jäykän tyyppirakenteen käyttäytyminen, ei valmiin
suojaimen absoluuttinen suojauskyky. Materiaalin paksuus on 1.6 mm, alumiinilla myös
0.75 mm. Häviöluku on 0.05 tai 0.003 (Al). Kupusuojaimen alin jousi/massa -muoto esiintyy yleensä 200…350 Hz alueella [15]. Ylempänä esiintyy sekä jäykän kappaleen muotoja
että, materiaalin mukaan, kuorirakenteen elastisia muotoja. Alumiini on varsin kilpailukykyinen, kuten myös jäykkä biokomposiitti verrattuna muoveihin ABS ja PP.

Kuva 4: NR, kuulonsuojaimen kupu, 90 x 68 x 33 mm. s = 1.6 mm tai 0.75 mm. FEM-malli.
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Tiivistelmä
JTK Power Oy:lla on käynnissä elokuussa 2020 alkanut Business Finlandin
rahoittama kaksivuotinen kehitysprojekti, jonka tavoitteena on yhdessä AInsinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa kehittää uutta äänenvaimennusteknologiaa ja mahdollistaa JTK Power Groupin liiketoiminnan kasvu ja kestävyys.
Tässä artikkelissa esitetään kolme esimerkkitapausta projektin aikana suunnitelluista ja toteutetuista olemassa oleviin kanaviin asennettavista vaimentimista. Ensimmäinen on Saint-Gobain Finland Oy/Isover eristetehtaan vesilaitoksen puhaltimien poistokanavaan suunniteltu äänenvaimennin, jonka puhaltimien kahdella eri lapataajuudella esiintyvää melupäästöä pyrittiin vaimentamaan. Toinen on yhden megawatin kokoluokan varavoimamoottoritoimittajan tarpeisiin suunniteltu, nykyistä selvästi parempi JTK Power Oy:n
oma malli. Suunnittelussa korostui lopputuotteen kustannustehokkuus. Kolmas esiteltävä tapaus on Tanskaan kaasuturbiinivoimalaitokselle jo toimitettu
pakokanavavaimennin, jonka erityispiirteinä olivat erittäin suuri koko, sekä
kanavasovelluksessa poikkeuksellisen korkea kaasun lämpötila. Jokaisessa
kolmessa esimerkkitapauksessa oli omat erityispiirteensä ja haasteensa, ja
suunnittelulähtökohdat poikkesivat toisistaan. Kaikkiin kolmeen onnistuttiin
suunnittelemaan ja yhteen jo toteuttaakin ylivertaiset ja asiakkaan tarpeet
tyydyttävät vaimentimet.

1

JOHDANTO

JTK Power Oy on keskiraskas konepaja, joka valmistaa äänenvaimentimia, väestönsuojalaitteita, venttiili-istukkarenkaita ja niihin liittyviä tuotteita sekä tarjoaa mekaanista ja
akustista palvelua. JTK Power Oy:lla on käynnissä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa
yhteinen elokuussa 2020 alkanut kehitysprojekti [1], jossa haetaan vaimennintuotevali© 2021 Mikko Matalamäki, Esa Nousiainen, Virpi Hankaniemi, Jouni Hartikainen ja
Joona Tuisku. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons
NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää,
näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi
ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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koiman laajentamista ja siihen liittyen uudentyyppisiä asiakkuuksia, mm. prosessiteollisuudesta.
JTK Power Oy:n päätuote on kanavavaimentimet, joita käytetään yleensä prosessi- ja
voimalateollisuudessa. Kanavien kaasu on yleensä pakokaasua, palamisilmaa tai prosessin jäteilmaa. Keskeisenä työkaluna vaimentimien suunnittelussa oli ANSYS- elementtimenetelmäohjelmisto, jota käytettiin erityisesti äänenvaimennuskyvyn suunnitteluun
pientaajuusalueella. Vaimentimen suorituskyky varmistetaan ennen toimitusta kuusikanavaisella vaimentimen ääneneristävyyden ja siirtomatriisin mittauksella. Samalla mitataan virtaustekninen suorituskyky taajuusmuuttajaohjattua puhallintestijärjestelmää käyttäen.

2

VAIMENNINRATKAISUT

Kehitysprojektin aikana on kehitetty lukuisia uusia, innovatiivisia äänenvaimenninmalleja. Artikkelissa esitellään näistä kolme toisistaan poikkeavaa, uudentyyppistä suunnitteluja toimitusprojektia. Vaimentimien suunnittelussa hyödynnettiin artikkelissa [2] esitettyä
suunnittelumenetelmää. Käytännössä mallinnus ja simulointi tehtiin ANSYS/Spaceclaim
ympäristössä. Nämä ohjelmat yhdessä ovat osoittautuneet kokemuksen perusteella tässä
sovelluksessa markkinoilla olevista käyttäjäystävälliseksi, tehokkaaksi ja varmaksi työkaluksi [3,4].
2.1 Vedenpoistopuhaltimen äänenvaimennin
Saint-Gobain Finland Oy/Isover eristetehdas oli saanut läheiseltä asuinalueelta valituksia
ympäristömelusta. Tehtaan suunnitteluhenkilöstö epäili melulähteen olevan ns. vesilaitoksen imuripuhaltimien poistokanava. Mittaukset putkiston pinnoilla ja sisällä kanavassa
verrattuna mittauksiin naapurustossa vahvistivat ilmiön olemassaolon: ympäristömelun
taajuusjakauma vastasi hyvin puhaltimien lapataajuuksia (kuva 1).
Imuripuhaltimia on neljä kappaletta, ja niiden poistokanavien putkistot yhdistyvät laitoksen katolla yhdeksi isommaksi pakoputkeksi, joka johdetaan korkean savupiipun kautta
ilmaan. Poistokanavissa kulkeva kaasu on kosteaa ilmaa, lämpötila n. 40 °C. Kanavat
ovat neliskanttisia, n. 800x1200 mm. Kanavien sisäiset äänenpainemittaukset paljastivat
kaksi selkeää puhaltimen lapataajuutta, n. 210 Hz ja 270 Hz.
Koska poistokanavassa kulkeva kaasu on kosteaa ilmaa, oli villan käyttäminen vaimentimessa poissuljettu. Samasta syystä vaimentimen sisärakenteen piti olla sellainen, jossa
esimerkiksi resonaattorikammioihin kertyvä vesi pääsee valumaan pois.
Kaikille neljälle puhaltimelle päädyttiin mitoittamaan samanlainen vaimennin, jonka
vaimennusmaksimit on viritetty n. 210 Hz ja 270 Hz taajuuksille. Tämä saatiin aikaan
neljännesaaltoputkilla, joiden tarkkaa muotoa, järjestystä ja rakennetta iteroitiin, kunnes
löydettiin siirtohäviöltään (transmission loss, TL) tehokas ja helposti valmistettava rakenne (kuva 2).
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Kuva 1. Kanavan sisäisen äänenpainemittauksen tulos. Puhaltimien lapataajuudet n. 210 Hz ja
270 Hz erottuvat spektristä selkeästi.

Kuva 2. Eristetehtaan kanavavaimentimen laskettu siirtohäviö.

Laskennan perusteella vaimennuskyky on hyvä, yli 20 dB suunnitelluilla taajuuksilla.
Puhaltimien kierrosnopeuden mahdollinen vaihtelu otettiin huomioon suunnittelemalla
vaimennus siten, että riittävän vaimennuksen alue taajuuskaistalla ulottuu suunnittelutaajuuksien väliin sekä niiden ympäristöön.
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2.2 Varavoimamoottorin äänenvaimennin
JTK Power Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluva varavoimamoottoritoimittaja käyttää
ratkaisuissaan pakokanavassa äänenvaimenninta, joka ostetaan konsernin ulkopuolelta.
Kehitysprojektissa JTK Power Oy:lla oli halu kehittää vaimennin, joka olisi edullisempi
ja suorituskyvyltään parempi.
Tällä hetkellä käytettävän vaimentimen rakenne sekä akustinen ja virtaustekninen suorituskyky arvioitiin mittauksin. Tämän jälkeen vaimennin mallinnettiin ja laskettua siirtohäviötä verrattiin mitattuun siirtohäviöön (kuva 3). Laskennassa tarkasteltiin vain akustista siirtotietä. Laskennan tuloksen ollessa hyvin lähelle mitattua tulosta, voitiin hyvällä
varmuudella lähteä suunnittelemaan yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa vaimenninmallia.

Kuva 3. Testatun äänenvaimentimen laskennan vertailu mittaustulokseen.

Testattu vaimennin oli rakenteeltaan verrattain monimutkainen, mutta varavoimakoneen
pakomelun A-painotetun äänitehon kannalta tärkeällä 80…100 Hz taajuusalueella suorituskyky oli maltillinen. Suunniteltiin ulkomitoiltaan identtinen, mutta sisärakenteeltaan
yksinkertaisempi vaimenninrakenne, jonka suorituskyky on ratkaisevalla taajuusalueella
n. 10 dB parempi, ja muilla taajuusalueilla samaa tasoa kuin testatulla vaimentimella.
Yksinkertaistettu vaimennin on kustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen verrattuna tällä
hetkellä käytössä olevaan tuotteeseen.
2.3 Kaasuturbiinilaitoksen äänenvaimennin
Tanskalaiselle 40 MWe kokoluokan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuoton kaasuturbiinivoimalaitokselle tehtiin laajennustyönä pakokaasulinjaan höyrykattilan ohittava putkisto omalla piipullaan. JTK Power Oy:n asiakas tarvitsi höyrykattilan ohittavaan linjaan
äänenvaimentimen, jonka oli määrä vaimentaa pakomelua 35 dB.
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Kanavakoko oli poikkeuksellisen suuri, 3x4 m. Suunniteltu vaimennin on 11 metriä pitkä, ja paksuimmalta kohdaltaan 4x4,5 m (kuva 4). Suuri koko aiheutti sekä valmistusteknisiä että logistisia haasteita, sillä toimitussisältöön kuului vaimentimen toimitus aina
voimalaitoksen pihaan asti. Rahtaukseen ja kappaleen massoihin liittyen tehtiin huolellinen lujuusanalyysi nostoa ja kuljetuksen aikaista sidontaa varten. Vaimentimen läpi kulkevan kaasun lämpötila oli myös poikkeuksellisen korkea, n. 590 °C.

Kuva 4. JTK Power Oy:n tuotekehitysosastoa valmistuneen vaimentimen vieressä.

Tanskan turbiinilaitoksen tyyppisten, hyvin suurten vaimenninten akustista ja virtausteknistä suorituskykyä ei tunneta käytännössä yhtä hyvin kuin pienempien, jo toimitettujen
kokoluokkien vaimenninten. Aihe on kyllä kirjallisuudessa tunnettu, esim. [5], ja tämä
tieto on sovellettavissa suunnitteluun. Suuresta koosta johtuen vaimentimen suorituskyvyn mittaaminen on haastavaa, kun olemassa olevia laitteistoja ja mittaustapoja ei voida
hyödyntää.
Vaimennin on artikkelin kirjoitushetkellä ollut laitoksella asennettuna 4 kuukautta. Tänä
aikana laitoksella on ajettu ohituslinjaa, johon vaimennin on asennettu, korkeintaan 85 %
teholla. Vaimentimen toiminnasta ei ole saatu palautetta, mikä lähes poikkeuksetta tarkoittaa, että tuote toimii odotetulla tavalla.
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3 YHTEENVETO
Artikkelissa esiteltiin kolme keskenään erilaista, tuotekehitysprojektissa yhteistyönä
suunniteltua ja osin toteutettua vaimenninmallia. Kaikki kolme vaimenninta olivat onnistuneita tuotteita, jotka avasivat JTK Power Oy:lle uusia asiakkuuksia, uudentyyppisille
asiakasalueille.
Vaimenninten akustisen suorituskyvyn suunnittelussa käytetty elementtimenetelmäohjelmisto ANSYS on paketoitu käyttäjäystävälliseksi, ja on erityisesti vaativissa kohteissa
pientaajuusalueen vaimennusta suunniteltaessa tärkeä työkalu. Yhdistettynä teollisuudessa käytettäviin suunnitteluohjelmiin sillä saavutetaan tehokas simulointiprosessi ja erittäin hyvä vastaavuus tosielämän testattuun suorituskykyyn.
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Tiivistelmä
Massiivisia kiviainesseiniä käytetään yleisesti rakennusten ulko- ja väliseininä. Massiivisen seinän ja ympäröivien raskaiden rakenteiden liitostapojen
vaikutuksesta ilmaääneneristävyyteen on kuitenkin hyvin vähän systemaattista tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa mitattiin harkkoseinän kokonaishäviökerroin ja ilmaääneneristävyys, kun seinän reunaliitokset toteutettiin
jäykkinä, kolmelta reunalta joustavina tai kaikilta reunoilta joustavina. Samanlainen harkkoseinä rakennettiin akustiikkalaboratorion testausaukkoon
kolme kertaa peräkkäin edellä kuvatuilla reunaliitoksilla. Mittaustulokset
osoittivat, että erottavan seinän ilmaääneneristävyys heikkeni seinän joustavien reunaliitosten osuuden kasvaessa. Jäykillä reunaliitoksilla ilmaääneneristysluku Rw oli 50 dB, kolmelta reunalta joustavilla liitoksilla 45 dB ja
kaikilta reunoilta joustavilla liitoksilla 43 dB. Ilmaääneneristävyys heikkeni
selvästi 1/3-oktaavikaistoilla 250–2000 Hz eli harkkoseinän kriittisen taajuuden 185 Hz yläpuolella. Vastaavasti seinärakenteen kokonaishäviökerroin
pieneni johdonmukaisesti 1/3-oktaavikaistoilla 250–2000 Hz, kun joustavien
reunaliitosten osuus kasvoi. Tulosten perusteella voidaan yleistää, että kiviaineslaatan ilmaääneneristävyys heikkenee, kun sen reunaliitokset sivuaviin raskaisiin rakenteisiin muuttuvat joustavammiksi. Tulos pätee myös
kenttäolosuhteissa. Joustavammilla reunaliitoksilla värähtelyenergiaa siirtyy
sivuaviin rakenteisiin vähän, koska reunaliitoksista heijastuu suurin osa värähtelyenergiasta takaisin seinään. Tämä puolestaan lisää äänensäteilyä ja
heikentää ilmaääneneristävyyttä.

1

JOHDANTO

Kiviaineksinen laatta voidaan liittää ympäröiviin rakenteisiin joko jäykästi tai joustavasti.
Jäykässä tapauksessa se muurataan tai juotetaan kiinni ympäröivään rakenteeseen. Joustavassa liitoksessa kiviaineslaatan ja ympäröivän rakenteen välissä on joustava kerros
(liikuntasauma). Matemaattisessa mallinnuksessa puhutaan rakenteen reunaehdoista. Jäykässä liitoksessa äänienergia siirtyy vapaasti ympäröiviin rakenteisiin (absorboiva reunaehto), kun taas joustava liitos heikentää äänienergian siirtymistä (heijastava reunaehto).
Laatan eri syrjillä voi olla erilaisia reunaehtoja. Jäykät liitokset aiheuttavat helpommin
sivutiesiirtymiä eli äänen kulkeutumista tiloja erottavan laatan ohi sivuavia yhtenäisiä
rakenteita pitkin. Tästä johtuen joitakin laattaliitoksia toteutetaan joustavasti.
© 2021 Jukka Keränen, Valtteri Hongisto ja Jarkko Hakala. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –
lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja
siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Yksinkertaisen kiviaineksisen seinän liitostavoista ympäröiviin raskaisiin rakenteisiin on
erittäin vähän järjestelmällistä kokeellista tutkimustietoa ilmaääneneristävyyden osalta.
Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää rakennusakustisin mittauksin, miten kiviaineksisen seinän kokonaishäviökerroin ja ilmaääneneristävyys muuttuvat, kun sen reunaliitokset toteutetaan jäykkinä, kolmelta sivulta joustavina tai kaikilta sivuilta joustavina.

2

MATERIAALIT JA MENETELMÄT

2.1. Tutkitut seinärakenteet
Tutkittava kiviaineksinen seinä oli 130 mm paksu massiivinen harkkoseinä (Saint-Gobain
Finland Oy, Weber Kahi Runkopontti 300x130x198). Harkkoseinän ominaisuuksia tutkittiin kolmella eri asennustavalla (Taulukko 1). Jokainen seinä muurattiin testausaukkoon samalla tavalla käyttäen samoja rakennusmateriaaleja, tarvikkeita ja pinnoitteita.
Harkkojen välissä käytettiin ohutsaumamuurauslaastia (webervetonit OL15). Seinä tasoitettiin molemmin puolin tasoitelaastilla ja maalattiin. Rakentamisessa noudatettiin työohjeita ja niiden mukaisia kuivumisaikoja. Reunaliitosten joustavuus tarkistettiin kunkin
asennustavan kohdalla huolellisesti kahden tutkijan toimesta ja dokumentoitiin. Mittaukset tehtiin kullakin asennustavalla 7–9 päivää seinän valmistumisen jälkeen, jotta rakenne
olisi kuiva.
Tasoitetun harkkoseinän paksuus oli 135–140 mm ja pintamassa 216 kg/m2.
Reunaliitosten detaljit olivat seuraavat:
•
Jäykät liitokset toteutettiin pystyreunoilla ankkuroimalla harkko testausaukon
kehävaneriin vannenauhalla 500 mm välein (upotus harkkoon 200 mm) ja
muuraamalla rako umpeen (webervetonit 6000 Pikamassa). Alareunalla harkot
ohutsaumamuurattiin suoraan kehävaneriin. Yläreunalla käytettiin pelkästään
muurausta.
•
Joustava liitos 1 (yläreuna, pystyreunat) toteutettiin asentamalla rakoon 16 mm
vaahtomuoviputkieriste, tilkevilla (Paroc Pro Loose Mat 50) ja lopuksi
saumausmassa (Illbruck SP525) molempiin pintoihin.
•
Joustava liitos 2 (alareuna) toteutettiin asentamalla rakoon 130 mm leveä ja 25
mm paksu värähtelyeriste (Getzner Sylomer SR55-25).
Taulukko 1. Tutkitut asennustavat 1, 2 ja 3.
Asennustapa
1
2
3

Harkkoseinän liitokset sivuaviin rakenteisiin
jokaisella neljällä reunalla jäykkä liitos
alareunalla jäykkä liitos, pystyreunoilla ja yläreunalla joustava liitos 1
alareunalla joustava liitos 2, pystyreunoilla ja yläreunalla joustava liitos 1

2.2. Menetelmät
Mittaukset tehtiin Turun akustiikkalaboratorion kaiuntahuoneiden 1 ja 2 välisessä testausaukossa (Kuva 1). Testausaukon leveys on 3611 mm ja korkeus 2774 mm, joten testinäytteen ala on 10.0 m2. Syvyyssuunnassa testausaukko koostuu kolmesta osasta, joista
laitimmaiset ovat lähetys- ja vastaanottohuoneen seiniä ja keskimmäinen on yhteydessä
rakennuksen runkoon. Harkkoseinä asennettiin keskimmäiseen osaan. Kaiuntahuoneet 1
ja 2 on värähtelyeristetty rakennuksen rungosta (vähintään 20 dB yli 50 Hz taajuuksilla).
Näin ollen harkkoseinä ei ollut mekaanisesti kytketty kumpaankaan huoneeseen eikä sivutiesiirtymiä muodostu.
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Ilmaääneneristävyys mitattiin ISO 10140-2 standardin [1] mukaan ja ilmaääneneristysluku määritettiin ISO 717-1 standardin [2] mukaan. Kaiuntahuoneeseen 1 tuotettiin kaiuttimilla suuri äänenpainetaso. Äänenpainetaso mitattiin äänitasomittarilla 1/3oktaavikaistoilla 50–5000 Hz samanaikaisesti kaiuntahuoneissa 1 ja 2. Lisäksi mitattiin
kaiuntahuoneen 2 jälkikaiunta-aika ISO 3382-2 standardin [3] mukaan. Mittaustuloksista
määritettiin ilmaääneneristävyys R, ilmaääneneristysluku Rw sekä spektripainotustermit C
ja Ctr.
Kaiuntahuoneiden 1 ja 2 välillä suurin mitattavissa oleva ilmaääneneristävyys Rmax mitattiin käyttäen äänieristerakennetta, joka koostui massiivisesta tiiliseinästä (360 kg/m2),
475 mm kaviteetista (mineraalivillatäyte 80 %) ja kahdesta 13 mm kipsilevystä (10
kg/m2), jotka oli asennettu kaiuntahuoneen 2 puoleiseen testausaukon osaan. Tuloksena
saatiin Rw= 75 dB. Koska Rmax oli kaikilla 1/3-oktaavikaistoilla yli 6 dB suurempi kuin
yhdellekään harkkoseinän asennustavalle 1, 2 tai 3 mitattu arvo, voidaan todeta, että sivutiesiirtymät eivät vaikuttaneet harkkoseinälle saatuihin tuloksiin saatikka tutkimuksemme
johtopäätöksiin.

Kuva 1. Harkkoseinän asennuspaikka testausaukossa kaiuntahuoneiden 1 (lähetyshuone)
ja 2 (vastaanottohuone) välissä.
Levyrakenteen kokonaishäviökerroin koostuu rakenteen sisäisistä häviöistä, kytkentähäviöistä ja säteilyhäviöistä. Asennustapojen 1, 2 ja 3 oletetaan vaikuttavan vain kytkentähäviöihin, koska harkkoseinä oli jokaisessa tapauksessa rakenteeltaan sama (muurauksen
teki aina sama henkilö, jolla työkokemusta yli 20 vuotta).
Harkkoseinän kokonaishäviökerroin määritettiin mittaamalla harkkoseinän rakenteellinen
jälkikaiunta-aika [4] käyttäen värähtelyanturia, reaaliaika-analysaattoria ja kumivasaran
iskua impulssiherätteenä. Mittaus tehtiin 1/3-oktaavikaistoilla 50–5000 Hz. Kokonaishäviökerroin tot määritettiin yhtälöllä

tot = 2.2 / (fTS)

(1)

missä f on 1/3-oktaavikaistan keskitaajuus [Hz] ja TS on rakenteellinen jälkikaiunta-aika
[s].
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TULOKSET

Kuvassa 2a esitetään mitatut ilmaääneneristävyydet R ja kuvassa 2b mitatut kokonaishäviökertoimet tot asennustavoilla 1, 2 ja 3. Taulukossa 2 esitetään Rw, C ja Ctr.
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Kuva 2. a) Mitattu ilmaääneneristävyys R taajuuden f funktiona asennustavoilla 1, 2 ja 3.
b) Mitattu kokonaishäviökerroin tot taajuuden f funktiona asennustavoilla 1, 2 ja 3.
Taulukko 2. Ilmaääneneristysluvut Rw sekä spektripainotustermit C ja Ctr taulukossa 1
esitetyillä asennustavoilla 1, 2 ja 3.
Asennustapa
1
2
3

4

Rw [dB]
50
45
43

C [dB]
-2
-1
-1

Ctr [dB]
-4
-4
-4

POHDINTA

Harkkoseinän ilmaääneneristävyys R heikkeni merkittävästi, kun joustavien reunaliitosten osuus kasvoi. Asennustavalla 1 Rw oli 50 dB (Taulukko 2). Asennustavalla 2, jossa
kolme reunaliitosta oli joustavia, Rw putosi arvoon 45 dB. Kun kaikki reunaliitokset olivat joustavia (asennustapa 3), Rw putosi edelleen arvoon 43 dB. Koska laboratorion sisäinen mittausepävarmuus (toistettavuuskeskihajonta sr) on alle 2 dB Rw, ovat asennustavoille saadut erot varmoja. Asennustavalla ei ollut vaikutusta spektripainotustermeihin C
ja Ctr (Taulukko 2), kun mittausepävarmuus otetaan huomioon. Löydökset ovat uusittavissa myös muissa laboratorioissa, joissa sivutiesiirtymät kaiuntahuoneiden välillä on
estetty.
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Todellisissa rakennuksissa asennustapojen 1, 2 ja 3 erot ovat todennäköisesti tässä tutkimuksessa havaittuja pienempiä, koska huoneita ei voida mekaanisesti eristää tutkittavasta
seinästä ja sivutiesiirtymät heikentävät mittaustulosta (koskee etenkin asennustapaa 1).
Ilmaääneneristävyyden heikkeneminen näkyi johdonmukaisesti terssikaistoilla 250–2000
Hz, jotka ovat tutkitun harkkoseinän kriittisen taajuuden 185 Hz yläpuolella (Kuva 2a).
Kriittinen taajuus on ns. alin koinsidenssitaajuus, jota korkeammilla taajuuksilla taajuus,
pintamassa ja kokonaishäviökerroin selittävät ilmaääneneristävyyden arvon. Vastaavasti
kokonaishäviökerroin pieneni huomattavasti terssikaistoilla 250–2000 Hz, kun joustavien
reunaliitosten osuus kasvoi (Kuva 2b).
Tulokset ovat yleistettävissä niin, että kiviaineksisen laatan ilmaääneneristävyys heikkenee, kun sen reunaliitokset sivuaviin raskaisiin rakenteisiin tehdään joustaviksi. Joustavilla reunaliitoksilla värähtelyenergian siirtyminen sivuaviin rakenteisiin on vähäistä. Tämä
johtaa tilojen välisen ilmaääneneristävyyden heikkenemiseen, koska reunaliitoksesta heijastuu suurin osa värähtelyenergiasta takaisin laattaan. Tämä puolestaan lisää laatan äänensäteilyä ja heikentää siksi ilmaääneneristystä.

5

YHTEENVETO

Kiviaineksisen laatan ilmaääneneristävyys heikkenee, kun sen reunaliitokset sivuaviin
raskaisiin rakenteisiin tehdään joustaviksi. Siksi joustavia reunaliitoksia ei kannata käyttää, jos tavoitteena on korkea ilmaääneneristävyys laatan erottamien tilojen välillä. Joustavat reunaliitokset (tai kokonaiset liikuntasaumat) ovat sen sijaan hyödyllisiä, kun pyritään vähentämään värähtelyn siirtymistä ympäröiviin rakenteisiin ja pienentämään sivutiesiirtymiä. Tyypillinen esimerkki on alapohjalaatan katkaisu rivitaloissa huoneistojen
välisen seinän kohdalla tai kevyiden rakenteiden joustava asennus huoneita erottavan rakenteen liitoksessa. Ylipäätään joustavia liitoksia tarvitaan ensisijaisesti sivuavaan rakenteeseen (sivutiesiirtymän esto), eikä huoneita erottavan laatan liitokseen.

6

KIITOKSET

Tutkimuksen rahoitti Saint-Gobain Finland Oy / Weber.

VIITTEET
[1] ISO 10140-2. 2010. Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 2: Measurement of airborne sound insulation. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
[2] ISO 717-1. 2013. Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building
elements. Part 1: Airborne sound insulation. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
[3] ISO 3382-2. 2008. Acoustics. Measurement of room acoustic parameters. Part 2: Reverberation time in ordinary rooms. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
[4] ISO 10140-4. 2010. Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 4: Measurement procedures and requirements. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
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Tiivistelmä
Tyypillisten lattianpäällysteiden, parketin ja muovimaton, askelääneneristävyyden parannusvaikutus (ΔL) puuvälipohjilla on osoittautunut erilaiseksi
kuin betonivälipohjilla. Tämä aiheuttaa haasteita akustiikkasuunnittelulle,
sillä lattianpäällysteiden ΔL on tavattu määrittää mittauksin betonirakenteilla.
Akustiikkasuunnittelijan sen sijaan tulisi yhä yleistyviä puurakennuskohteita
suunnitellessaan kyetä arvioimaan puuvälipohjien askelääneneristävyyttä, jolloin lattianpäällysteiden käyttäytyminen pitää tuntea. Tässä artikkelissa selvitetään laskentamalleja hyödyntäen syitä lattianpäällysteiden akustisille suorituskykyeroille. Laskennallisia arvioita verrataan puuvälipohjilla saatuihin lattianpäällysteiden aiheuttaman värähtelytasoeron ΔLa mittaustuloksiin. Tulokset kertovat lattianpäällysteiden toiminnasta puuvälipohjilla ja selittävät eroja
betonirakenteilla saatuihin tuloksiin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että betonivälipohjien lisäksi lattianpäällysteiden ΔL tulisi mitata puuvälipohjilla
puurakentamisen edistämiseksi. Lisäksi näiden puuvälipohjien tulisi edustaa
sellaisia rakenteita, joilla lattianpäällysteitä tullaan käyttämään. Osana tätä
edistämistyötä tulisi standardissa ISO 16251-1 esitettyä menetelmää vastaava
mittausmenetelmä kehittää puuvälipohjille.

1

JOHDANTO

Akustisessa mielessä lattianpäällysteiden tarkoituksena on parantaa välipohjarakenteiden
askelääneneristävyyttä. Tyypillisten lattianpäällysteiden, kuten parketin tai muovimaton,
askelääneneristävyyden parannusvaikutus (ΔL) määritetään laboratoriomittauksin joko
standardisarjaa ISO 10140 [1-3] noudattaen tai vaihtoehtoisesti mock-up -menetelmää
käyttäen pienellä betonilaatalla standardin ISO 16251-1 [4] mukaan. Standardi ISO 101405 [3] mahdollistaa lattianpäällysteen ΔL:n mittaamisen betonivälipohjien lisäksi kolmella
eri puuvälipohjalla tai puurakenteisella betonivälipohjan päälle asennettavalla mock-uprakenteella. Menetelmissä käytetään askeläänikojetta askeläänilähteenä.
Standardin ISO 16251-1 [4] mukainen mock-up -menetelmä perustuu Sommerfeldin tutkimukseen [5], jossa hän suoritti mittauksia sekä betonirakenteisella että puurakenteisella
mock-up-rakenteella. Vaikka myös puuvälipohjalla saatujen lattianpäällysteiden aiheuttamien värähtelytasoerojen ΔLa mittaustulosten vastaavuus laboratoriostandardilla saatuihin
ΔL-arvoihin oli melko hyvä, toistaiseksi standardoitu menetelmä lattianpäällysteiden mittaamiseksi on vain betonisella mock-upilla.
© 2021 Jesse Lietzén, Mikko Kylliäinen ja Sami Pajunen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa
luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Tunnistettu ongelma on, että lattianpäällysteen ΔL riippuu siitä, millaisella välipohjalla
tämä on mitattu [6-8]. Tämä on myös syy sille, että standardiin ISO 10140-5 [3] on sisällytetty useampia erilaisia kantavia rakenteita. Tuoreen tutkimuksen [9] perusteella on myös
syytä olettaa, että askelääneneristävyyden parannusvaikutus ΔL vaihtelee myös puuvälipohjien kesken. Teollisen puurakentamisen ja akustiikkasuunnittelun näkökulmasta edellä
mainitut seikat aiheuttavat haasteita, sillä lattianpäällysteiden ΔL on tavattu määrittää mittauksin betonirakenteilla. Yksi syy tälle voi olla se, että standardissa ISO 10140-5 [3] esitetyt puuvälipohjat eivät edusta juuri minkään maan puuvälipohjia.
Akustiikkasuunnittelijan tulisi yhä yleistyviä puurakennuskohteita suunnitellessaan kyetä
arvioimaan puuvälipohjien askelääneneristävyyttä, jolloin lattianpäällysteiden ΔL pitää
tuntea. Tämän artikkelin tavoitteena onkin vertailla kahden lattianpäällysteen askelääneneristävyyden parannusvaikutukseen liittyviä suorituskykyeroja niiden ollessa asennettuina puuvälipohjille ja betoniselle mock-up -laatalle. Näiden puuvälipohjilla käyttäytymisen arvioimisen tueksi on hyödynnetty laskentamalleja.

2

AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1

Lattianpäällysteet

Tässä artikkelissa tutkittiin kahta lattianpäällystettä: (a) 14 mm paksua lautaparkettia 3 mm
paksun alusmateriaalin päällä ja (b) 3 mm paksua muovimattoa. Lattianpäällysteet olivat
tyypillisesti Pohjoismaisissa asuinrakennuksissa käytettäviä materiaaleja ja niiden askelääneneristävyyden parannusluvut ΔLw ovat noin 20 dB betonivälipohjilla [10]. Lattianpäällysteiden mitatut pintamassat m’ ja dynaamiset jäykkyydet s’ on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Tutkitut lattianpäällysteet (a) ja (b), näiden pintamassat m’ ja joustavien tuotteiden dynaamiset jäykkyydet s’.

ID

Lattianpäällyste

m’

s’
2

a

Lautaparketti 14 mm
Parketinalusmateriaali 3 mm

7.73 kg/m
0.15 kg/m2

65.1 MN/m3

b

Muovimatto 3 mm

1.66 kg/m2

2282.0 MN/m3

2.2

Kantavat puuvälipohjat ja lisäkerrokset

Mittauksissa lattianpäällysteet asennettiin kahdeksalle erilaiselle puuvälipohjalle, joiden
kantavana rakenteena toimi CLT-laatta (engl. cross-laminated-timber) tai esivalmistettu ripalaatta. CLT-laatta oli kolmikerroksinen ja 100 mm paksu (välipohjat C0, C1, C2 ja C4),
ripalaatta taas koostui 25 mm paksusta LVL-laatasta, jonka alla oli 45 mm x 260 mm kokoiset LVL-rivat k-jaolla 578–600 mm (välipohjissa R0, R1, R2 ja R4). Näiden kantavien
rakenteiden päälle asennettiin yksi (C1, R1), kaksi (C2, R2) tai neljä (C4, R4) kerrosta
lattiakipsilevyä (h = 15 mm ja m’ = 15,4 kg/m2). Kaikissa tapauksissa välipohjien mitat
olivat 2,4 x 2,7 m2. Lisätietoa rakenteista löytyy lähteestä [9].
2.3

Kokeet

Puuvälipohjilla tehdyissä kokeissa [9] määritettiin lattianpäällysteiden tuottamat värähtelytasoerot ΔLa Sommerfeldin tutkimusta [5] ja standardia ISO 16251-1 [4] mukaillen.
Tämä tehtiin mittaamalla välipohjien värähtelykiihtyvyystasoja La CLT-laatalla viidessä ja
ripalaatalla kuudessa vastaanottopisteessä askeläänikojeen toimiessa viidessä eri
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lähetyspisteessä. Mittauspisteet sijaitsivat askeläänikojeen lähetyspisteiden alapuolella,
keskimmäisen vasaran alla laattojen alapinnassa. Kokeissa värähtelykiihtyvyystasot määritettiin tilanteissa, joissa puuvälipohjilla oli lattianpäällysteet ja ilman lattianpäällysteitä.
Lattianpäällysteistä tyyppi (a) mitattiin kaikilla puuvälipohjilla ja tyyppi (b) välipohjilla
C0 ja R0.
Puuvälipohjien lisäksi Turun Ammattikorkeakoulun akustiikkalaboratorio mittasi lattianpäällysteiden värähtelytasoerot ΔLa (vastaa askelääneneristävyyden parannusvaikutusta
ΔL) betonisella mock-up -laatalla. Mittaukset tehtiin standardin ISO 16251-1 [4] mukaan.
2.4

Laskennallinen arviointi

Tutkittujen lattianpäällysteiden askelääneneristävyyden parannusvaikutus ΔL määritettiin
myös laskennallisesti. Tutkituista lattianpäällysteistä lautaparketti joustavine alusmateriaaleineen (päällyste (a)) muodosti kelluvan rakenteen, jonka joustavana kerroksena toimi
alusmateriaali ja laattana lautaparketti. Muovimatto (päällyste (b)) sen sijaan on joustava
lattianpäällyste, joka vaikuttaa askelääneneristävyyteen pääasiassa rakenteeseen kohdistuvaa askeläänikojeen aiheuttamaa herätevoimaa muuttaen.
Lautaparketin aiheuttamaa parannusvaikutusta ΔLparketti arvioitiin laskennallisesti Gudmundssonin teoriaa [11] hyödyntäen, koska teoria mahdollistaa kantavan välipohjan vaikutuksen huomioon ottamisen kelluvaa rakennetta arvioitaessa [12] seuraavasti:
∆𝐿parketti = 10 log (

𝑊𝐼
𝑊𝐼𝐼

〈𝑣 2

) − 10 log (1 + 〈𝑣 2 1,𝑟𝑒𝑠

〉

𝜎1,𝑟𝑒𝑠

1,𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 〉 𝜎3,𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑

),

(1)

jossa 𝑊I kuvaa pelkkään kantavaan rakenteeseen ja 𝑊II kelluvan laatan kautta kantavaan
rakenteeseen kohdistuvaa askeläänikojeen askeläänitehoa. Kaavan ensimmäinen osuus kuvaa pakkovärähtelevän laatan vaikutusta. Kelluvan laatan resonoinnin osuutta kuvaava jälkimmäinen logaritmitermi määritetään resonoivan ja pakkovärähtelevän laatan värähtelynopeuksien 𝑣1,𝑟𝑒𝑠 ja 𝑣1,𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 sekä säteilykertoimien 𝜎1,𝑟𝑒𝑠 ja 𝜎3,𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑 avulla [11,12].
Muovimaton aiheuttamaa askelääneneristävyyden parannusvaikutusta ΔLmatto arvioitiin
Vérin [13] kaavan mukaan askeläänikojeen aiheuttamien herätevoimien 𝐹𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 (päällystättömällä välipohjalla) ja 𝐹𝑤𝑖𝑡ℎ (päällystetyllä välipohja) suhteen avulla:
∆𝐿matto = 20 log (

𝐹𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑤𝑖𝑡ℎ

).

(2)

Laskennan lähtötietoina käytettiin puuvälipohjilla mitattuja askeläänikojeen herätevoimia
[14] sen sijaan, että olisi käytetty erillistä laskentamallia niiden kuvaamiseen. Herätevoimaa mitattiin viidessä pisteessä vain kojeen yhdestä vasarasta, mikä aiheuttaa hieman epätarkkuutta laskentaan, koska herätevoima riippuu askeläänikojeen sijainnista rakenteella
[14]. Kantavien puuvälipohjien kuvaamiseen on käytetty tuotevalmistajien antamia tietoja.

3

TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

3.1

Laatan vaikutus lattianpäällysteen värähtelytasoeroon

Kuvassa 1 on esitetty lattianpäällysteiden aiheuttamat värähtelytasoerot ΔLa puuvälipohjilla ja betonisella mock-up -laatalla 1/3-oktaavikaistoittain taajuusalueella 50–5000 Hz.
Kuvassa 1a on esitetty tulokset lautaparketille (a) ja kuvassa 1b muovimatolle (b).
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Kuva 1. Lattianpäällysteiden (a) ja (b) aiheuttamat värähtelytasoerot puuvälipohjilla ja betoni mockupilla. Kuvassa 1a tulokset on esitetty parketille alusmateriaaleineen ja kuvassa 1b muovimatolle.

Kuvan 1 perusteella on ilmeistä, että lattianpäällysteiden aiheuttama värähtelytasoero ΔLa
riippuu välipohjarakenteesta. Tämä viittaisi siihen, että eroa syntyy myös kaiuntahuonemittauksin saataviin askelääneneristävyyden parannusvaikutuksiin ΔL. Mielenkiintoista
on myös se, että erot tuloksissa puuvälipohjien välillä voivat olla suuriakin. Pääasiassa erot
olivat suurimmillaan suurilla, yli 1000 Hz taajuuksilla, mutta lautaparketilla eroja syntyy
myös alle 500 Hz taajuuksilla (kuva 1a). Erot betoniseen mock-upiin pienenivät, kun puuvälipohjien päälle asennettiin kipsilevyjä. Muovimatolla erot puuvälipohjien ja betonimock-upin välillä olivat pieniä pienillä taajuuksilla, mutta suurilla taajuuksilla ΔLa oli puuvälipohjilla huomattavasti pienempi kuin betonisella mock-upilla. Syitä näille eroille tarkastellaan seuraavassa laskennallisiin tuloksiin verraten.
3.2

Lattianpäällysteen värähtelytasoeroon vaikuttavat tekijät puuvälipohjilla

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty puuvälipohjittain eritellen tulokset sekä mitatuille värähtelytasoeroille ΔLa että näitä kuvaaville laskennallisille ΔL-tuloksille 1/3-oktaavikaistoittain taajuusalueella 50–5000 Hz. Tuloksista nähdään, että lautaparketille alusmateriaaleineen
määritetyt laskentatulokset vastaavat osittain melko hyvin saatuja mittaustuloksia. Muovimaton laskennalliset tulokset taas mukailevat mittaustuloksia alle 1000 Hz taajuusalueella.
Lautaparketin aiheuttama ΔLa oli suurimmillaan pienillä taajuuksilla, kun kantava välipohjarakenne oli kevyt (C0 tai R0). Syy tälle on luultavasti lautaparketin välipohjaan tuoma
massalisäys, joka nosti ΔLa:n arvoja. Tätä havaintoa tukee myös se, että vaikutusta näytti
vähentävän kipsilevyjen lisääminen. Toinen pientaajuusalueen tulosten eroihin vaikuttava
tekijä oli herätevoimaero [14]. Keskitaajuuksilla näytti syntyvän rajataajuus, jonka jälkeen
lautaparketin ΔLa alkoi kärsiä välipohjan keveydestä. Tämäkin johtui todennäköisesti päällystetyn ja päällystämättömän laatan herätevoimaeroista, jotka kasvoivat keskitaajuuksilla
voimakkaasti [14]. Suurilla taajuuksilla lautaparketti vaikuttaisi käyttäytyvän resonoivasti,
jolloin ΔLa:n kasvu hiipui. Tämä näkyy myös laskentamallin antamissa tuloksissa.
Muovimaton ΔLa tulokset näyttivät noin 1000 Hz asti selittyvän voimaeron perusteella.
Suuremmilla taajuuksilla, laskennallisen mallin tuloksista poiketen, ΔLa jatkaa kasvuaan,
mikä viittaa siihen, että muovimatto myös vaimentaisi laatan värähtelyä erityisesti suurilla
taajuuksilla. Tätä ilmiötä yksinkertainen malli (kaava (2)) ei ota huomioon. Havaintoa tukee myös se, että ero laskennallisen ja mitatun tuloksen välillä on pienempi laatoista
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painavammalla, CLT-laatalla C0. Toisin sanoen muovimaton kyky vaimentaa kevyttä ripalaattaa suurilla taajuuksilla, on suhteessa parempi ripalaatan keveydestä johtuen.

Kuva 2. Mitatut lautaparketin (a) ja muovimaton (b) värähtelytasoerot ΔLa (yhtenäinen musta viiva) ja
näiden laskennalliset ΔL-tulokset (värillisellä piste- tai katkoviivalla) CLT-laatoilla C0, C1, C2 ja C4.

Kuva 3. Mitatut lautaparketin (a) ja muovimaton (b) värähtelytasoerot ΔLa (yhtenäinen musta viiva) ja
näiden laskennalliset ΔL-tulokset (värillisellä piste- tai katkoviivalla) ripalaatoilla R0, R1, R2 ja R4.

4

LOPPUPÄÄTELMÄ

Tutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että puurakentamisen edistämiseksi tulisi lattianpäällysteet mitata myös puuvälipohjilla. Näiden välipohjien tulisi edustaa sellaisia
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rakenteita, joilla lattianpäällysteitä tullaan käyttämään. Osana tätä edistämistyötä tulisi
standardissa ISO 16251-1 [4] esitettyä menetelmää vastaava mittausmenetelmä kehittää
puuvälipohjille.
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Tiivistelmä
Askelääneneristävyyden kenttämittausmenetelmän määrittelevä standardi
ISO 16283-2 julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Standardissa esitettiin pientaajuusmenettely askeläänitasojen mittaamiseksi kolmannesoktaavikaistoilla 50, 63 ja 80 Hz, kun huoneen tilavuus on alle 25 m3. Menettelyn
tavoitteena on ollut mittausepävarmuuden pienentäminen pientaajuusalueella. Alkujaan menettely on kehitetty ilmaääneneristävyyden kenttämittauksia
varten eikä sen käyttökelpoisuutta askelääneneristävyyden mittauksiin ole
tutkittu. Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää pientaajuusmenettelyn
vaikutuksia sekä mittausepävarmuuteen että taajuuskaistaisiin standardisoituihin askeläänitasoihin L’nT ja askeläänitasolukuihin L’nT,w + CI,50-2500. Tulosten perusteella pientaajuusmenettely todellakin pienentää mittausepävarmuutta. Samalla kuitenkin menettelyyn sisältyvät äänenpainetasojen mittaukset huoneen nurkissa johtavat siihen, että askeläänitasot L’nT kasvavat
useimmissa tapauksissa 2–7 dB ja enimmillään jopa 20 dB. Samoin askeläänitasolukujen arvot kasvavat tyypillisesti 2–7 dB. Tämä on paljon verrattuna
tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin ilmaääneneristävyyden mittalukujen
± 1 dB muutokseen. Pientaajuusmenettely johtaa suunnittelu- ja rakennuskustannusten nousuun eikä sen yhteyttä koettuun askelääneneristävyyteen ole
tutkittu. Siten sen käytöstä tulisi luopua askelääneneristävyyden mittauksissa.

1

JOHDANTO

Menetelmä askelääneneristävyyden kenttämittauksiin sekä vertailukäyrä yksilukuarvoisten mittalukujen laskemiseksi esitettiin ensimmäisenä saksalaisessa DIN-standardissa
52211 [1]. Äänilähteenä käytettävä askeläänikoje standardoitiin vuonna 1960 [2] ja vertailukäyrämenettely vuonna 1968 [3]. Tällöin mitattavan taajuusalueen alaraja vakiintui
100 Hz kolmannesoktaavikaistalle. 1960-luvulta lähtien taajuusalueen alaraja ja askelääneneristävyyden kokeminen pienillä taajuuksilla on kuitenkin ollut keskustelun aiheena [4–7], ja vuonna 1996 uudistetussa ISO-standardissa 717-2 [8] esiteltiin spektripainotustermi CI,50-2500, jolla voidaan ottaa huomioon askelääneneristävyys taajuuskaistoilla 50,
63 ja 80 Hz.
© 2021 Mikko Kylliäinen, Lauri Talus, Jesse Lietzén, Pekka Latvanne, Ville Kovalainen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ
4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja
esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde
mainitaan asianmukaisesti.
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Ääneneristävyyden mittaukset perustuvat oletukseen diffuusista äänikentästä. Pienitaajuisten askeläänten kokemisen lisäksi keskustelun aiheena on 1960-luvulta saakka ollut
niiden mittausepävarmuus [9–11]. Tyhjässä asuinhuoneessa, jonka tilavuus on 30 m3,
äänikentän voidaan odottaa olevan diffuusi yli 400 Hz taajuusalueella [12]. Oletetun mittausepävarmuuden vuoksi useimmat Euroopan maat eivät ole ottaneet spektripainotustermiä CI,50-2500 käyttöön kansallisissa määräyksissään [13].
ISO-standardissa 16283-2 [14] esiteltiin vuonna 2015 askelääneneristävyyden kenttämittauksia varten pientaajuusmenettely (LF-menettely), jota käytetään kolmannesoktaavikaistoilla 50, 63 ja 80 Hz vastaanottohuoneen tilavuuden alittaessa 25 m3. LF-menettelyyn sisältyvät äänenpainetasojen lisämittaukset vähintään neljässä huoneen nurkassa ja
näiden mittaustulosten yhdistäminen erityisellä menettelyllä normaalien mittausten tuloksiin. Lisäksi jälkikaiunta-ajan mittaustuloksena käytetään 63 Hz oktaavikaistalla mitattua
jälkikaiunta-aikaa kolmannesoktaavikaistoittain mitattujen lisäksi.
Pientaajuusmenettely perustuu Hopkinsin ja Turnerin [15] tutkimukseen, jonka tavoitteena oli vähentää mittausepävarmuutta pientaajuusalueella. Tutkimuksessa käsiteltiin vain
ilmaääneneristävyyttä, mutta menetelmä on vastaanottohuoneessa tehtäviä äänenpainetasojen mittauksia ja jälkikaiunta-aikaa koskien sellaisenaan sisällytetty askelääneneristävyyden kenttämittausstandardiin [16]. Tiettävästi pientaajuusmenettelyn soveltuvuutta
askelääneneristävyyden mittauksiin ei ole tutkittu lainkaan. Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, kuinka pientaajuusmenettely vaikuttaa askeläänitasojen mittausepävarmuuteen. Lisäksi tutkitaan, millä tavoin taajuuskaistaisten standardisoitujen askeläänitasojen L’nT sekä askeläänitasoluvun L’nT + CI,50-2500 arvot muuttuvat pientaajuusmenettelyn
seurauksena. Tämä artikkeli on tiivistetty versio perusteellisemmasta esityksestä [17].

2

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksessa käytetty mittausaineisto on peräisin A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikön tekemistä kenttämittauksista, joihin yksiköllä on standardin ISO 17025 [18] vaatimuksia vastaava FINASin myöntämä akkreditointi. Aineistoon sisältyy mittaustuloksia
vuodesta 2018 lähtien eli kenttämittausstandardin nykyisen [16] ja edellisen version [19]
voimassaoloajalta. Kaikki mittaukset on tehty uudisrakennuksissa tyhjissä huoneissa. Aineistossa on 40 kenttämittaustulosta, jotka kuutta tulosta lukuun ottamatta ovat pystysuuntaisista mittauksista ylhäältä alas. Vastaanottohuoneiden tilavuudet ovat olleet 16 ja
24 m3 välillä. Mittauksista 35 on tehty puurakennuksissa ja muut betonirakennuksissa.
Askeläänitasot L’nT ja askeläänitasoluvut L’nT + CI,50-2500 on määritetty sekä pientaajuusmenettelyn mukaisesti että ilman sitä. Askeläänikojeella ja mikrofonilla on kummallakin
ollut neljä kiinteää paikkaa. Pientaajuusmenettely on tehty joko käyttäen kahta tai neljää
askeläänikojeen paikkaa. Standardisoidut askeläänitasot kaikissa aineiston kenttämittauksissa laskettuina pientaajuusmenettelyn mukaisesti ja ilman sitä on esitetty kuvassa 1.
Lisäksi kuvassa on esitetty esimerkki yhdestä mittaustuloksesta pientaajuusmenettelyn
mukaisesti ja ilman sitä.
Pientaajuusmenettelyn soveltuvuutta askelääneneristävyyden mittauksiin on selvitetty
samalla tavalla kuin Hopkins ja Turner [15] arvioivat menetelmän soveltuvuutta ilmaääneneristävyyden mittauksiin. Erot pientaajuusmenettelyllä ja vakiomenettelyllä määritettyjen standardisoitujen askeläänitasojen välillä on laskettu erotuksena:
DnT,LF,k = L’nT,LF,k - L’nT,k
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Kuva 1. Standardisoidut askeläänitasot L’nT mitattuina vakiomenettelyllä ( ) ja LF-menettelyllä
( ♦ ). Vasemmalla kaikki mittaustulokset ja oikealla esimerkki yksittäisestä mittaustuloksesta.

Kaavassa 1 alaindeksi LF viittaa pientaajuusmenettelyyn ja k kolmannesoktaavikaistoihin
50, 63 ja 80 Hz. Koko mittausaineiston perusteella on määritelty erotusten (kaava 1) keskiarvot ja keskihajonnat.
Mittausepävarmuuden pienentäminen on ollut pientaajuusmenettelyn tavoitteena, joten
sen arvioimiseksi on laskettu ennen äänenpainetasojen standardisointia määritettyjen askeläänitasojen L’i keskihajonnat. Mittausstandardi ISO 16283-2 [16] edellyttää, että mitattujen askeläänitasojen energiakeskiarvo lasketaan taustaäänikorjatuista mittaustuloksista yhtä askeläänikojeen paikkaa kohti. Siten energiakeskiarvot yhtä askeläänikojeen paikkaa kohti muodostuvat neljässä mikrofonipisteessä mitatuista äänenpainetasoista. Koska
askeläänikojeen paikkoja on ollut neljä, keskihajonnat voidaan laskea näiden neljän paikan mittaustulosten perusteella. Lasketuista keskihajonnoista käytetään merkintöjä si (vakiomenettely) ja si,LF (LF-menettely).
Erot vakiomenettelyllä ja LF-menettelyllä mitattujen askeläänitasojen perusteella laskettujen askelääneneristävyyden yksilukuarvoisten mittalukujen välillä on määritetty erotuksena seuraavasti:
DnT,SNQ = (L’nT,w + CI,50-2500,LF) - (L’nT,w + CI,50-2500)

(2)

Yksittäisten mittaustulosten kaavan 2 mukaan lasketuista erotuksista on laskettu myös
erotusten keskiarvot ja keskihajonnat.

3

TULOKSET

Keskiarvot ja keskihajonnat pientaajuus- ja vakiomenettelyllä määritettyjen askeläänitasojen erotuksista DnT,LF,k on esitetty taulukossa 1. Erotusten jakaumat kolmannesoktaavikaistoilla 50, 63 ja 80 Hz on esitetty kuvassa 2. Askeläänitasojen energiakeskiarvojen
keskihajonnat kaikissa 40 mittauksessa sekä LF-menettelyllä että vakiomenettelyllä määritettyinä on esitetty kuvassa 3. Askelääneneristävyyden yksilukuarvoisten mittalukujen
erot DnT,SNQ on esitetty kuvassa 4. Erojen DnT,SNQ keskiarvo on 3,0 dB ja keskihajonta
2,3 dB.
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Taulukko 1. Keskiarvot ja keskihajonnat pientaajuus- ja vakiomenettelyllä mitattujen askeläänitasojen eroista DnT,LF,k.

Difference
DnT,LF, 50 Hz
DnT,LF, 63 Hz
DnT,LF, 80 Hz

Average
4,2 dB
4,2 dB
4,7 dB

Standard deviation
2,5 dB
3,3 dB
4,1 dB
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0

DnT,LF,k [dB]
Kuva 2. Pientaajuus- ja vakiomenettelyllä määritettyjen askeläänitasojen erojen DnT,LF,k jakaumat kolmannesoktaavikaistoilla 50, 63 ja 80 Hz.
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Kuva 3. Mitattujen askeläänitasojen keskihajonnat si (vakiomenettely, ♦) ja si,LF (LF-menettely,
×).
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Kuva 4. Askelääneneristävyyden yksilukuarvoisten mittalukujen erot DnT,SNQ.
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TULOSTEN TARKASTELU

Pientaajuusmenettelyn tavoitteena on ollut parantaa mittausepävarmuutta [15] mitattaessa
pientaajuusalueella (50, 63 ja 80 Hz). Tässä artikkelissa esitetyt tulokset mitattujen askeläänitasojen energiakeskiarvojen keskihajonnoista osoittavat, että mittausepävarmuus todellakin pienenee verrattuna vakiomenettelyyn. Kuva 3 kuitenkin osoittaa myös, että vakiomenettelyllä mitattujen energiakeskiarvojen keskihajonnat pientaajuusalueella eivät
merkittävästi poikkea keskihajonnoista taajuusalueella 100–200 Hz. Vastaavia tuloksia
on esitetty tutkimuskirjallisuudessa aiemminkin [11]. Tämä herättää kysymyksen siitä,
onko pientaajuusmenettely tarpeellinen lainkaan.
Toisaalta pientaajuusmenettelyllä mitatut askeläänitasot ovat keskimäärin yli 4 dB suurempia kuin vakiomenettelyllä mitatut (taulukko 1), mutta yksittäisissä mittauksissa pientaajuusmenettely voi tuottaa jopa 20 dB suuremman tuloksen (kuva 2). Tämä johtaa siihen, että yksilukuarvot L’nT,w + CI,50-2500 ovat 95 % tapauksista (kuva 4) suuremmat kuin
vakiomenettelyn mukaisista tuloksista määritetyt. Ero on 77,5 % tapauksista 2…7 dB, ja
suurimmillaan 9 dB. Ilmaääneneristävyyden mittauksissa vastaava muutos on ± 1 dB
[15].
Pientaajuusmenettely johtaa kenttämittauksissa erikoisiin tilanteisiin: täysin samanlaiset
rakenteet toteutettuina yhdenmukaisesti tuottavat 24 m3 ja 26 m3 kokoisissa huoneissa eri
tuloksen. Näyttöä siitä, että kahta kuutiota pienemmässä huoneessa askelääneneristävyyden kokeminen muuttuisi vastaavasti, ei kuitenkaan ole olemassa. Toisaalta pientaajuusmenettelyn käyttö voi myös hämärtää käsitystä välipohjien akustisesta toiminnasta. Esimerkiksi kuvassa 1 oikealla puolella esitetyn mittaustuloksen voisi pientaajuusmenettelyn
perusteella tulkita niin, että rakenne tuottaa 80 Hz kohdalla voimakkaan resonanssin
80 Hz, joka voisi johtua kelluvasta lattiasta. Vakiomenettelyllä saaduista tuloksista nähdään, että tällaista kelluvan lattian resonanssia ei kuitenkaan ole.
Tutkitussa aineistossa on 11 mittaustulosta, jotka ilman pientaajuusmenettelyä täyttävät
ääniympäristöasetuksen vaatimukset, mutta eivät täytä, kun pientaajuusmenettely otetaan
käyttöön. Rakennusliikkeiden on noudatettava voimassa olevia määräyksiä, joten pientaajuusmenettely johtaa käytännössä muista huoneistoista poikkeavien rakenneratkaisujen käyttöön tilavuudeltaan pienemmissä huoneissa ja edelleen rakennus- ja suunnittelukustannusten nousuun.

5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Pientaajuusmenettely on otettu askelääneneristävyyden mittausstandardiin tutkimatta
menettelyn soveltuvuutta askelääneneristävyyden mittauksiin ja selvittämättä menetelmän vaikutuksia rakenneratkaisuihin tai rakennuskustannuksiin. Tieteellistä tietoa ei ole
siitäkään, vastaavatko menetelmällä saatavat tulokset ihmisen subjektiivista kokemusta,
eikä menetelmän kehittäjien tarkoituskaan ole ollut johtaa ihmisen kokemusta paremmin
vastaavia mittalukuja, vaan parantaa mittausepävarmuutta pienillä taajuuksilla. Edellä
olevan perusteella pientaajuusmenettelyn tieteellinen pohja askelääneneristävyyden mittauksiin on jokseenkin ohut tai jopa olematon. Siten on suositeltavaa, että sitä ei käytettäisi askelääneneristävyyden mittauksissa.
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Tiivistelmä
Toimistokalusteiden ja modulaaristen valmistilojen ääneneristyksen mittaamiseen tarkoitettu standardi ISO 23351-1 julkaistiin vuonna 2020. Standardi määrittelee puheäänen
vaimenemiseen perustuvan mittaluvun. Menetelmä on tarkoitettu laboratoriomittauksiin,
mutta sitä voi periaatteessa soveltaa myös kenttäolosuhteissa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen valmistilan ääneneristyskykyä laboratoriossa ja kentällä käyttäen standardin mukaista mittausmenetelmää. Erityisesti tutkimuksessa keskityttiin mittauspaikkojen
tulosten eroihin ja kenttämittausten käytännön haasteisiin. Valmistilat olivat pieniä suljettuja tiloja, joita käytetään esimerkiksi hiljaiseen työskentelyyn ja puhelinkeskusteluihin ja
jotka koostuvat paikan päällä koottavista esivalmistetuista osista. Mitatut valmistilat olivat samoja yksilöitä, mutta laboratoriossa ja kentällä niissä on voinut olla pieniä eroavaisuuksia esimerkiksi tiiveydessä, koska tilat kootaan aina paikan päällä. Tulokset olivat
kahden tuotteen osalta parempia kentällä kuin laboratoriossa, kun taas yhdellä tuotteella
tulokset olivat samankaltaiset. Eri mittauspisteiden väliset erot olivat suuremmat kentällä
johtuen ensisijaisesti tuotteiden eri sivujen ääneneristävyyden vaihtelusta. Kenttämittauksissa mittaustilana on tyypillisesti monitilatoimisto, mikä asettaa käytännön haasteita mittausten suorittamiselle standardin edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi mittauspisteiden
sijoitus standardin mukaisesti voi olla hankalaa. Mittaukset tulee myös suorittaa tilassa
sekä ilman tuotetta että sen kanssa, joten tuotetta täytyy joko pystyä liikuttamaan tai mittauksia tulee tehdä eri käyntikerroilla. Kentällä suoritettavat mittaukset ovat kiinnostavia
erityisesti loppukäyttäjän kannalta, sillä siten saadaan tietoa tuotteen toimivuudesta tuotteen varsinaisessa käyttökohteessa. Standardissa esitettyä menetelmää tulisikin kehittää
niin, että kenttämittauksiin saataisiin oma mittausmenetelmänsä.

1

JOHDANTO

Monitilatoimistojen ideana on tarjota työntekijöille erilaisia tiloja työskentelyä varten.
Muuntojoustavuuden kannalta käteviä ratkaisuja ovat elementeistä koottavat pienet vetäytymistilat, niin kutsutut modulaariset valmistilat, joiden suosio on kasvanut viime vuosina selvästi. Ne mahdollistavat avotoimisto-olosuhteiden rinnalle paikan, johon voi
mennä puhumaan puheluita tai tekemään keskittymistä vaativaa työtä. Siksi hyvä ääneneristys on niissä tärkeä ominaisuus.
Tällaisten valmistilojen ja muidenkin toimistokalusteiden mittaamiseen on kehitetty standardi, ISO 23351-1:2020 [1]. Siinä periaatteena on mitata äänilähteen, esimerkiksi pallokaiuttimen, äänitehotaso kahdella tavalla: vapaasti tilassa ja niin, että äänilähde sijaitsee
© 2021 Olli Santala ja Matias Remes. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons nimeä 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta
saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia,
kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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tarkasteltavan tuotteen sisällä. Puheen spektriä hyödyntäen näiden tulosten erotusta tarkastellaan niin, että saadaan selville tuotteen puheäänenvaimennus ja sen yksilukuarvo
DS,A. Menetelmän aiempi versio on esitelty ennen standardin julkaisua viitteissä [2] ja
[3].
Uudelle menetelmälle nähtiin tarve siksi, että aiemmissa menetelmissä on ollut puutteita
tai rajoituksia. Ilmaääneneristävyyden mittausstandardi [4] on tarkoitettu tilavuudeltaan
vähintään 10 m3:n kokoisille huoneille. Viitteessä [2] todetaan lisäksi, että ilmaääneneristävyyttä mitattaessa tulos riippuu huoneesta, johon mitattava valmistila on asennettu.
Muilla menetelmillä ei ole voinut mitata vertailukelpoisesti sekä avoimia toimistokalusteita että suljettuja valmistiloja [1].
Uuden menetelmän tarkkuutta ja toistettavuutta on tutkittu mittaamalla kahta eri tuotetta
useissa eri laboratorioissa [5]. Lisäksi yhdessä laboratoriossa mitattiin useita eri valmistilatuotteita [6]. Kyseisessä tutkimuksessa mukana olleiden valmistilojen puheäänenvaimennus DS,A oli pienimmillään 15,0 dB ja parhaimmillaan 30,3 dB.
Mittausstandardi ISO 23351-1 [1] on tarkoitettu käytettäväksi laboratoriossa. Sen taustana olevassa äänitehotason mittausstandardissa ISO 3741 [7] esitetään huonetilalle mm.
sellaisia diffuusisuusvaatimuksia, jotka eivät täyty tyypillisissä kenttäolosuhteissa. Loppukäyttäjän kannalta on kuitenkin kiinnostavinta, miten tuote toimii asennettuna kentällä.
Usein rakennusprojekteissa halutaan todentaa suunnitteluvaiheessa asetetut ääneneristysvaatimukset valmiissa kohteessa. Siksi valmistilojen puheäänenvaimennusta olisi tärkeää
pystyä mittaamaan myös kenttämittausolosuhteissa. Mittausstandardissa ISO 23351-1
todetaan, että laboratoriossa saavutettava arvo DS,A on vähimmäisarvo, eli kentällä lukuarvo olisi siis parempi [1]. Tiedossa ei kuitenkaan ole julkaistua tutkimusta kenttämittauksista tai laboratorion ja kentän eroista.
Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan uuden standardin käyttöä modulaaristen valmistilojen puheäänenvaimennuksen mittaamisessa. Näillä tarkoitetaan suljettuja, ääneneristettyjä tiloja, jotka kootaan erikseen paikan päällä. Puheäänenvaimennuksen mittaukset tehtiin kolmelle valmistilalle sekä laboratoriossa että kentällä. Mittaustulosten
erojen lisäksi erityisenä kiinnostuksen kohteena oli kenttämittausten käytännön haasteiden sekä rajoitusten tarkastelu.

2

MENETELMÄT

Tutkimuksessa oli mukana kolme valmistilaa samalta valmistajalta. Kaikissa tuotteissa
kaksi seinää olivat lasia ja kaksi umpinaisia. Ilmanvaihdon toteutus oli kaikissa samankaltainen, ympäröivän huonetilan ilmaa kierrättävä. Tuote 1 oli yhden hengen puhelinkoppityyppinen tila (ulkomitat 1,1 x 1,2 x 2,3 m), jossa työskennellään seisten. Tuotteet 2
ja 3 olivat hieman isompia tiloja, jotka soveltuvat pidempään istumatyöskentelyyn tai
esim. kahden hengen palaverin pitämiseen (ulkomitat 2,0 x 2,0 x 2,3 m). Tuotteissa 1 ja 2
oli toisiaan vastaavat rakenteet, kun taas tuote 3 oli tehty paremmin ääntä eristävillä rakenteilla. Kaikissa oli kääntöovi – tuotteissa 1 ja 2 se oli lasia ja tuotteessa 3 umpiovi.
Laboratoriomittaukset tehtiin Helimäki Akustikkojen ääneneristyslaboratorion kaiuntahuoneessa. Tilassa on mahdollista täyttää äänitehotason standardin ISO 3741 edellytykset, mutta mittaushetkellä mm. diffuusisuus oli osalla taajuuskaistoista hieman liian pieni.
Kenttämittaukset tehtiin tyypillisessä monitilatoimistossa, jossa oli paljon huonevaimennusta eri pinnoilla ja kalustusta myös valmistilojen läheisyydessä. Toimistotila ei täytä
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standardissa ISO 23351-1 mittaustilalle asetettuja vaatimuksia, jotka käytännössä koskevat laboratorio-olosuhteita.
Valmistilojen asennuksesta vastasi tuotteiden valmistaja. Laboratoriossa ja kentällä mitattiin samat yksilöt niin, että ne rakennettiin ensin laboratorioon ja sen jälkeen kentälle
toimistotilaan. On mahdollista, että toimistossa ovien asennus ja tiivistysten säätö toteutettiin huolellisemmin, koska tuotteet tulivat lopulliseen käyttöpaikkaansa ja asennusta oli
aikaa hioa enemmän.
Mittaukset tehtiin standardin mukaisesti muutamin poikkeuksin. Mikrofonipisteiden määrä rajoitettiin kaikissa mittauksissa kuuteen. Laboratoriossa isompien tuotteiden (2 ja 3)
sisällä äänilähde sijoitettiin neljään eri pisteeseen, mutta kentällä vain kahteen. Tämä johtui siitä, että kenttämittauksissa tuotteiden sisällä oli lähes puolet lattiapinta-alasta täyttävä työpöytä. Tuotteen 3 osalta kenttämittauksissa mikrofonipisteet jouduttiin sijoittamaan
toimistotilan käytännön rajoitteiden vuoksi lähemmäs kuin standardin laskenta edellytti.
Sekä laboratoriossa että kentällä käytettiin vain yhtä tuotteen sijaintia mittaustilassa standardin edellyttämän kahden sijaan, koska tuotteita ei ollut mahdollista liikuttaa tai purkaa
ja rakentaa uudestaan toiseen paikkaan.
Äänilähteenä jokaisessa mittauksessa oli sama ympärisäteilevä pallokaiutin. Äänitasomittarina oli luokan 1 laite, joka kalibroitiin aina ennen mittauksia ja niiden jälkeen.

3

TULOKSET

Mittaustuloksista laskettu puheäänenvaimennus D oktaavikaistoittain sekä yksilukuarvona DS,A on esitetty taulukossa 1 kaikille kolmelle tuotteelle laboratoriossa ja kentällä.
Taulukossa 2 ja kuvassa 1 on esitetty kenttä- ja laboratoriomittausten erotukset taajuuskaistoittain. Positiivinen arvo tarkoittaa, että kenttämittauksessa on saatu parempi tulos,
ja negatiivinen puolestaan tarkoittaa laboratoriomittaustuloksen olleen parempi kyseisellä
taajuuskaistalla.
Taulukko 1. Oktaavikaistainen puheäänenvaimennus D ja yksilukuarvo DS,A kolmelle
tuotteelle laboratoriossa ja kentällä.
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Taulukko 2 ja kuva 1. Kenttä- ja laboratoriomittausten erotus tuotekohtaisesti.

4

ANALYYSI

Tulosten perusteella laboratorio- ja kenttämittausten välillä on eroja, jotka ovat tutkittujen
kolmen tuotteen välillä enimmäkseen samankaltaisia. Tuloksista ei tule tehdä liian yleistäviä päätelmiä, koska tutkimus oli verrattain suppea – testattuja tuotteita oli vain kolme,
tuotteet olivat rakenteiltaan samantyyppisiä ja samalta valmistajalta. Erityisesti mittausten käytännön toteutuksesta ja haasteista sekä laboratorio- ja kenttäolosuhteiden eroista
voidaan kuitenkin esittää havaintoja.
Kaikki puheäänenvaimennuksen DS,A laboratorioarvot olivat verrattain hyviä. Aiemmassa
yhdentoista eri tuotteen vertailumittauksessa tulokset vaihtelivat välillä 15,0…30,3 dB
[6] – nyt tulokset olivat 26,2, 24,4 ja 32,4 dB. Tuotteen 3 tulos oli siis parempi kuin yhdenkään ko. tutkimuksessa [6] olleen tuotteen. Selkeimpänä erona kyseisessä tutkimuksessa oli mukana vain yhden hengen puhelinkoppityyppisiä valmistiloja, kun tuote 3 on
lattiapinta-alaltaan lähes nelinkertainen.
4.1 Laboratorio- ja kenttämittausten vertailu
Kenttämittaustuloksia ei tule suoraan verrata muiden aiempien tutkimusten tuloksiin, sillä
standardin menetelmää ei ole tarkoitettu kenttämittauksiin. Standardissa todetaan, että
kentällä tulosten tulisi olla parempia kuin laboratoriossa [1]. Tuotteiden 1 ja 2 osalta puheenäänenvaimennuksen DS,A kenttämittaustulokset ovatkin parempia, mutta tuotteen 3
osalta tulos on käytännössä sama molemmissa mittauspaikoissa.
Tuotteiden säädöissä ja siten erityisesti tiiveydessä on voinut olla jonkin verran eroa laboratorion ja kentän välillä. Laboratoriossa tuotteet rakennettiin kerralla paikalleen eikä
siellä ollut loppukäyttäjää tutkimassa ja kommentoimassa mahdollisia vuotokohtia. Tämän vuoksi käytännön havaintoihin perustuvat säädöt jäivät laboratoriossa tekemättä.
Kentällä tällainen tarkastelu oli tehty, ja siellä on siten voitu saavuttaa huolellisempi tiivistys.
Kenttämittausten aikana oli havaittavissa selkeää äänen suuntautuvuutta. Esimerkiksi
tuotteessa 2 se sivu, jolla ovi sijaitsi, oli ääneneristävyydeltään heikompi kuin muut kolme sivua. Koska kentällä mittaustila oli varsin vaimennettu ja äänikenttä ei ollut diffuusi,
suuntaavuus oli selvästi havaittavissa ja eri mikrofonipisteiden välillä oli suuria eroja äänenpainetasossa. Laboratoriossa ei ollut havaittavissa samaa ilmiötä.
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Tuotteen 3 laboratorio- ja kenttämittaustulosten samankaltaisuus on mielenkiintoista. Yksi mahdollinen syy on, että koska tuote oli jo lähtökohtaisesti puheäänenvaimennukseltaan paras, sen eri sivut eivät poikkea toisistaan yhtä paljon ja näin suuntaavuudesta ei
tule yhtä selkeää eroa kentän ja laboratorion välille kuin muissa tuotteissa. Toisaalta käytännön rajoituksista johtuva mikrofonipisteiden standardia pienempi etäisyys tuotteesta
voi myös vaikuttaa tulokseen. Taulukosta 2 ja kuvasta 1 nähdään, että tuotteen 3 tulokset
olivat kuitenkin lähes kaikilla taajuuskaistoilla parempia kentällä. Vain oktaavikaistalla
125 Hz saatiin huonompi tulos, mikä laski yksilukuarvon samalle tasolle laboratoriotuloksen kanssa.
Yksi standardin edellyttämä mittaustekninen yksityiskohta on, että valmistilan sisällä äänilähde tulisi sijoittaa vuorollaan jokaiseen käyttäjän sijaintiin. Esimerkiksi kahden hengen valmistilassa mittaukset näin ollen toistettaisiin kahdesti. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei havaittu merkittäviä eroja mittaustuloksissa kaiutinpaikkojen välillä. Onkin
mahdollista, että valmistilojen tapauksessa useammista mittauksista ei ole juurikaan hyötyä.
4.2 Kenttämittauksen käytännön haasteet
Käytännössä sellaisissa kenttämittauksissa, joissa mitattava tuote sijaitsee lopullisessa
käyttöpaikassaan, ei ole mahdollista saavuttaa laboratoriota vastaavia olosuhteita. Haasteita aiheuttavat toimistotilan vaimennusmateriaalit, kalusteet, tilan ahtaus ja mittausten
suorittaminen sekä ilman tuotetta että sen kanssa.
Tämän tutkimuksen monitilatoimistossa oli paljon vaimennusta vaaka- ja pystypinnoilla
(kattopinnoilla luokan A…C vaimennuslevytys kauttaaltaan, seinillä vaimennuslevyjä ja
vaimentavia verhoja, vaimentavat työpöytäsermit, kokolattiamatto), ja tilan jälkikaiuntaaika oli lyhyt, mikä on tyypillistä monitilatoimistoille. Mikrofonipisteiden etäisyys mitattavasta tuotteesta määritellään äänitehotason standardissa ISO 3741 jälkikaiunta-ajan
kautta [7]. Vaadituksi minimietäisyydeksi tuli tässä tapauksessa lähes viisi metriä, minkä
toteuttaminen oli toimiston seinien, tilanjakajien ja työpisteiden vuoksi hankalaa. Tuotteen 3 tapauksessa mikrofonipisteitä ei pystytty sijoittamaan riittävän kauas. Osassa mikrofonipisteistä valmistilan ja mittauspisteen välillä oli matalia kalusteita, jotka eivät kuitenkaan estäneet suoran äänen kulkuyhteyttä. Ilman tuotetta tehdyissä mittauksissa toimistotila oli vielä osin kesken (muutama kaluste puuttui), mikä myös saattaa aiheuttaa
eroavaisuuksia lopputilanteen mittaustuloksiin.
Mittaukset ennen tuotteen paikalleen asentamista vaativat vähintäänkin suunnitelmallisuutta, ja joskus niiden järjestäminen on suorastaan mahdotonta; näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa on mitattava jo pitkään paikallaan ja käytössä ollut valmistila, jossa on
havaittu ongelmia. Tässä tutkimuksessa valmistilojen tuleva sijainti oli tiedossa hyvissä
ajoin, joten mittaukset toimistotilassa ennen tuotteiden asentamista pystyttiin suorittamaan asianmukaisesti.
Standardin ISO 23351-1 vaatimus mittaamisesta kahdessa eri valmistilan sijainnissa on
kenttämittausten kannalta hankala, koska tuotetta on harvoin mahdollista liikuttaa. Purkaminen ja rakentaminen toiseen sijaintiin ei puolestaan olisi tarkoituksenmukaista, jos
mittauksilla halutaan selvittää senhetkisen toteutuksen ääneneristyskykyä. Tässäkin tutkimuksessa mittaukset suoritettiin käytännön rajoitteiden vuoksi vain yhdessä tuotteen
sijainnissa.
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Laskentaa varten tarvitaan mm. mittaustilan tilavuus ja kaikkien huonepintojen yhteispinta-ala. Monitilatoimistossa on runsaasti erilaisia pintoja ja avoin tila saattaa olla hyvinkin
laaja. Tilavuuden rajaaminen mittauksen kannalta oleelliselle alueelle ja pinta-alojen
huomiointi ovat asioita, joihin laboratoriostandardissa ei luonnollisesti ole otettu kantaa.
Niiden määrittelyn ohjeistusta tulisikin pohtia mahdollisen kenttämittausstandardin valmistelussa.

5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Toimistokalusteiden ja valmistilojen kenttämittausstandardille on ilmiselvä tarve, sillä
rakentamisen laadunvarmistus on tärkeää näillekin tuotteille. Esimerkiksi toimistoon
asennetun valmistilan puheäänenvaimennus suhteessa suunnitelmissa määriteltyyn vaatimustasoon tulisi pystyä todentamaan mittauksin. Kenttämittausmenetelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon kenttäolosuhteiden asettamat käytännön rajoitukset. Laboratoriomenetelmässä esimerkiksi vaatimus tuotteen kahdesta eri sijainnista mittaustilassa ei
ole realistinen kentällä. Jälkikaiunta-ajan kautta määritettävä mikrofonipisteiden etäisyys
voi olla mahdotonta saavuttaa laboratoriomenetelmää vastaavasti.
Nykyisellään laboratoriomenetelmän mittaukset ovat sinänsä toteutettavissa kentällä tietyin rajauksin. Tällöin on kuitenkin muistettava, että kenttätulokset eivät ole suoraan verrannollisia laboratoriotuloksiin. Todennäköisesti kentällä puheäänenvaimennuksen mittaustulokset ovat hieman suurempia, eli parempia, kuin laboratoriossa. Laboratoriotuloksen voidaan siis ajatella olevan ns. vähimmäisarvo siitä, mitä kentällä on saavutettavissa.
Suunnitelmissa tavoiteltu puheäänenvaimennuksen arvo voidaan todennäköisesti saavuttaa kentällä valitsemalla sellainen valmistila, jonka laboratoriotulos vastaa suunniteltua
arvoa.
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Tiivistelmä
Rakenteiden välityksellä tapahtuva äänen siirtyminen on puurakennuksissa
monimutkaisempi ilmiö kuin vastaavassa betonirakennuksessa. Puurakennuksesta monimutkaisemman tekevät rakenteiden kiinnitysjärjestelmät, rakenteiden ja niiden liitoksien geometria sekä puun mekaaniset ja akustiset
ominaisuudet. Rakentamista ohjaavissa määräyksissä erilaisten tilojen väliselle ääneneristävyydelle on asetettu vaatimuksia, joiden täyttäminen edellyttää sivuavien rakenteiden välityksellä siirtyvän äänen huomioimista rakennusten suunnittelussa. Jotta sivuavien rakenteiden välityksellä siirtyvä ääni
voidaan huomioida suunnittelussa, täytyy ilmiö ja sen suuruuteen vaikuttavat
tekijät tuntea puurakentamisen erityispiirteet huomioiden. Tässä kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa tutkimuksessa on kartoitettu näitä puurakenteisiin
liittyviä ilmiötä sekä tarkasteltu yleisesti käytetyn laskennallisen mallin avulla sivutiesiirtymien vaikutusta tilojen väliseen ääneneristävyyteen.

1

JOHDANTO

Rakennuksissa ääni siirtyy tilojen välillä erottavien rakennusosien lisäksi myös niitä sivuavien rakenteiden, ilmareittien ja teknisten järjestelmien kautta. Sivuavien rakenteiden
kautta tapahtuvaa äänen siirtymistä kutsutaan rakenteelliseksi sivutiesiirtymäksi. Valmiissa rakennuksessa rakenteelliset sivutiesiirtymät vaikuttavat aina tilojen välillä saavutettavaan ääneneristävyyteen, mutta sivutiesiirtymien vaikutus kokonaisääneneristävyyteen riippuu käytettävistä rakenneratkaisuista, materiaaleista sekä tilan mitoista ja rakennusosien pinta-aloista. Rakenteelliset sivutiesiirtymät tulee kuitenkin aina ottaa huomioon
tilojen välisen ääneneristävyyden suunnittelussa.
Betonirunkoisissa rakennuksissa ääneneristävyys perustuu betonin massaan sekä liitoksien jäykkyyteen. Betonirakentamista on harjoitettu pitkään, joten betonirakenteiden rakenneratkaisut ovat pitkälti vakioituneet sekä niiden toteuttamisesta on runsaasti kokemusta ja tutkittua tietoa. Puurakentaminen on vasta yleistymässä, joten näitä vakiintuneita rakenneratkaisuja ei vielä ole olemassa. Toisistaan poikkeavia rakenneratkaisuja kehitetään ja toteutetaan puurakentamisessa siten jatkuvasti. Näitä erilaisia rakenteita on pystyttävä arvioimaan puurakennuksissa myös ääneneristävyyden osalta. Puurakentamisessa
ääneneristävyyden ratkaisut eivät voi perustua betonirakentamista vastaaviin ratkaisuihin,
sillä puu poikkeaa materiaaliominaisuuksiltaan merkittävästi betonista. Puurakennuksissa
tiloja erottavat rakenteet ovat kaksinkertaisia ja sivuaviin rakenteisiin tehdään usein kat© 2021 Mikko Pura, Mikko Kylliäinen ja Ville Kovalainen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –
lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja
siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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koja. Myös ääneneristävyyden laskennalliseen arviointiin tarvittava lähtötieto sekä menetelmät eivät näistä syistä ole betoni- ja puurakenteiden kesken yhteensopivia.
Standardissa SFS-EN-ISO 12354-1:2017 [1] esitetty laskennallinen menetelmä tilojen
välisen ääneneristävyyden arviointiin on alalla vakiintunut. Kilpailevia menetelmiä on
kehitetty, mutta kyseisen standardin menetelmän heikkoudet eli lähtötiedot liitoseristävyyksistä ovat kilpailevissa menetelmissä vielä merkittävämpiä [2]. Standardin laskentamenetelmä perustuu tilojen välisen ääneneristävyyden jakamiseen toisistaan riippumattomiin äänen siirtymisreitteihin, joiden summasta saadaan yhdistetyksi tilojen välinen
ääneneristävyys. Menetelmässä rakenteellisille sivutiesiirtymille määritellään ääneneristävyys Rij, jonka laskennassa merkittävimmässä osassa ovat sivutiesiirtymän reitillä olevien rakenteiden ilmaääneneristävyydet R sekä näiden välille jäävän liitoksen aiheuttama
liitoseristävyys. Standardista julkaistiin uusi puurakentamisen kattava versio vuonna
2017, jonka mukaista laskentamallia on käytetty tämän tutkimuksen tarkasteluissa. Tämän artikkelin tarkasteluissa pitäydytään CLT-massiivipuurakenteissa.

2

RAKENTEELLISET SIVUTIESIIRTYMÄT PUURAKENNUKSISSA

2.1 Puurakenteiden liitoseristävyys
Sivutiesiirtymän laskennallisessa arvioimisessa tilojen välisien rakenteiden liitoksien aiheuttaman värähtelyn vaimeneminen on keskeinen laskennan lähtötieto. Betonirakenteiden liitoseristävyydessä ei ole merkittävää taajuusriippuvuutta [1] tai se on pientä [3].
Puurakenteiden tapauksessa liitoseristävyys muuttuu selkeästi taajuuden mukaan [1, 2, 4,
5, 6]. Puurakenteissa myös liitoseristävyyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä on huomattavasti enemmän kuin betonirakenteissa.
Perinteisin menetelmä puurakenteen liitoseristävyyden parantamiseen on sivuavan rakenteen katkaiseminen tilojen välisessä liitoksessa, pystyrakenteissa tärinäeristimillä ja vaakarakenteissa ilmavälillä. Sivuavan rakenteen katkaisemisella sivutien liitoseristävyys
pyritään kasvattamaan niin suureksi, että sivutien vaikutus kokonaisääneneristävyyteen
on mitätön. Myös CLT-rakenteiden liitoksien saumoilla on vaikutusta liitoseristävyyteen,
vaikka ne eivät varsinaisesti erota rakenteita täydellisesti [4, 7].
Puurakenteiden liitoksille ominaista ovat rakenteiden kiinnittämiseen käytettävät kiinnitysjärjestelmät ja -elimet. Kiinnitysjärjestelmille tyypillistä taas ovat periodisuus sekä
pieni jäykkyys, jolloin niiden aiheuttaman kytkennän analysointi poikkeaa merkittävästi
betonirakenteiden liitoksista. Sivutiesiirtymiä tutkineessa Flanksound -projektissa [5]
todettiin, että CLT-rakenteiden liitoksissa kiinnitys saattaa määrittää liitoksen liitoseristävyyden. Tämä ilmeni esimerkiksi X-liitoksessa tarkasteltaessa kiinnityksiä lukuun ottamatta samanlaista äänen siirtymisreittiä, jolloin liitoseristävyydet olivat merkittävästi
huonompia kiinnittimien reitillä. Yleisesti ottaen vahvat kytkentätavat, esimerkiksi välipohjarakenteiden läpi menevät kulmaraudat, heikentävät liitoseristävyyttä merkittävästi
ja saattavat jopa mitätöidä elementtien välille sijoitettujen tärinäeristimien vaikutuksen.
Tutkimuksissa havaittiin jopa käytettävän ruuvityypin vaikuttavan liitoksella saavutettavaan liitoseristävyyteen. [6]
Betonirakenteiden tapauksessa esimerkiksi standardin SFS-EN ISO 12354-1 mittauksiin
perustuvassa lähtötiedossa liitostyypin eristävyyteen vaikuttavat ainoastaan liitokseen
liittyvien rakenteiden massasuhteet. Massiivipuurakenteiden tapauksessa massasuhteiden
vaikutus liitoseristävyyteen on vähäistä, mikäli rakenteita ei ole katkaistu liitoksessa. Mi-
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käli erottava rakenne katkaisee sivuavan rakenteen liitoksessa tai sivuava rakenne on katkaistu kokonaan, massasuhteilla on merkitystä. [1, 4, 8]
Massiivipuurakenteiden sivutiesiirtymiä voidaan hallita myös sivuavien rakenteiden pinnoille tehtävillä vuorauksilla. Tyypillisesti vuoraukset ovat massiivipuurakenteen pintaan
koolattavia kipsilevytyksiä. Kevyiden puurakenteiden tapauksessa lisävuorauksien tuoma
ääneneristävyyden parannus ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä merkittävää kuin betonirakenteiden, esimerkiksi standardissa SFS-EN ISO 12354-1:2017 laskennallisesti saavutettavasta parannuksesta ohjeistetaan käyttämään vain puolikasta [1].
2.2 Laskennan lähtötieto
Laskennallisen tarkastelun tärkeimmät lähtötiedot ovat rakenteiden liitos- ja ilmaääneneristävyydet. Nämä laboratorio-olosuhteissa määritetyt lähtötiedot täytyy laskennallisessa tarkastelussa siirtää kenttätilanteeseen, missä esimerkiksi rakenteiden dimensiot ja
kytkennät viereisiin rakenteisiin poikkeavat laboratoriotilanteesta. Standardissa on esitetty kaksi vaihtoehtoista menetelmää lähtötiedon siirtämiseksi kenttätilanteeseen, joista
käytettävä menetelmä valitaan tarkasteltavien rakenteiden vaimennusominaisuuksien perusteella. Rakenteet, joiden vaimennusominaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi niiden
kytkennät ympäröiviin rakenteisiin käsitellään siis eri menettelyllä kuin rakenteet, joiden
sisäiset vaimennusominaisuudet ovat merkittävämmät kuin kytkennöistä aiheutuvat. [1]
Rakenteen sisäinen häviökerroin on siis laskennan kannalta erityisen tärkeä, sillä se vaikuttaa rakenteiden ilmaääneneristävyyteen ja lisäksi olennaisesti menettelyyn, jolla ääneneristävyyttä arvioidaan valmiissa rakennuksessa. Kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty
runsaasti vaihtelevia arvoja CLT-rakenteiden häviökertoimille ja toisaalta tutkimuksissa
on käytetty standardin menettelyjä vaihtelevasti [2]. Tämän artikkelin laskelmissa on
käytetty CLT:n ilmaääneneristävyyksien määrittämisessä sisäiselle häviökertoimelle maltillisia arvoja ja sivutiesiirtymien arviointiin standardin menettelyä, missä CLT:n sisäisien häviöiden oletetaan olevan merkittävästi suurempia, kuin kytkennöistä aiheutuvat
häviöt [2].
Artikkelin laskelmissa käytetyt liitoseristävyydet on kerätty useista kirjallisuuslähteistä.
Rakenteiden ilmaääneneristävyydet puolestaan on määritetty laskennallisesti. Ortotrooppisen CLT-levyn ilmaääneneristävyyden arvioimiseen on esitetty kirjallisuudessa useita
menetelmiä, mutta yksikään näistä menetelmistä ei kykene kuvaamaan ilmaääneneristävyyttä kovinkaan tarkasti ilman mittauksilla määritettäviä jäykkyysarvoja. Artikkelin laskelmissa käytettiin Hansenin [9] esittämää menettelyä maltillisilla häviökertoimien arvoilla.

3

LASKELMAT JA TULOKSET

3.1 Tarkasteltavat kohteet
Tämän artikkelin laskelmissa tarkastellaan kahta esimerkkimerkkitapausta, jotka molemmat sijaitsevat CLT-rakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa. Esitettyjen tilojen mitat
ovat suomalaiselle rakentamiselle tyypillisiä. Ensimmäinen tarkastelu tehdään kahden 27neliöisen yksiön välillä vaakasuuntaan (tapaus 1), missä sivuavia rakenteita ovat ulkoseinä ja käytävän väliseinä. Välipohjat on katkaistu tilojen välillä, jolloin niiden välityksellä
tapahtuva sivutiesiirtymä oletetaan merkityksettömäksi. Erottavana rakenteena on kaksi-
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runkoinen CLT-väliseinä, jonka sisäpintoihin on koolattu kaksi palokipsilevyä. Myös sivuavien CLT rakenteiden pintoihin on koolattu kipsilevyjä.
Toinen tarkasteltavista kohteista (tapaus 2) on viidennen kerroksen huoneistot, missä tarkastelu suoritetaan eri asuntojen keittiön ja makuuhuoneen välillä. Kuten ensimmäisessä
tapauksessa, erottavana rakenteena on kipsilevyillä vuorattu kaksirunkoinen CLTväliseinä, mutta tässä tapauksessa kipsilevyt on kiinnitetty suoraan CLT:n pintaan ilman
koolausta. Sivuavina rakenteina ovat ainoastaan välipohjat, sillä ulkoseinä ja väliseinä
ovat katkaistu tilojen väliltä ilman minkäänlaista kytkentää, jolloin voidaan olettaa sivutien olevan merkityksetön.
3.2 Laskelma - Tapaus 1
Ensimmäisen tapauksen standardisoidun äänitasoeroluvun DnT,w mittaustulos on 62 dB.
Laskennallinen tulos on esitetty kuvassa 1. Kuvan selitteissä esitetyt kirjainyhdistelmät
viittaavat standardin SFS-EN ISO 12354-1 tapaan merkitä tarkasteltavia rakenteita, kirjaimella d viitataan erottavaan rakenteeseen ja kirjaimella f sivuavaan rakenteeseen. Lisäksi kuvaajassa on esitetty mittaustulos ja yksilukuarvon määrittämiseen käytettävä vertailukäyrä.

Kuva 1. Laskennalliset ilmaääneneristävyydet laskentatapauksessa 1.

Kuvaajasta on havaittavissa, että pienillä taajuuksilla mittaustuloksen ja erottavan rakenteen ääneneristävyydet eivät poikkea suuresti, mutta noin 400 Hz jälkeen erottavan rakenteen ääneneristävyys on merkittävästi suurempi kuin mittaustulos. Samassa kohtaa on
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havaittavissa, että seinärakenteiden kautta tapahtuva sivutiesiirtymä alkaa rajoittaa saavutettavaa ääneneristävyyttä. Tuolla alueella sivuavien seinien välityksellä tapahtuva sivutiesiirtymä määrittää saavutettavan ääneneristävyyden käytännössä kokonaan. Yksilukuarvona ilmoitettuna laskettu standardisoitu äänitasoeroluku DnT,w on 61 dB.
3.3 Laskelma - Tapaus 2
Toisen tapauksen standardisoidun äänitasoeroluvun DnT,w mittaustulos on 58 dB. Laskennallinen tulos on esitetty kuvassa 2. Kuten ensimmäisessä tapauksessa, myös toisessa tapauksessa erottava rakenne määrittää kokonaisääneneristävyyden pienillä taajuuksilla ja
sivuavat rakenteet suuremmilla taajuuksilla. Verrattaessa mittaustulosta laskettuihin arvoihin on mielenkiintoista huomata, että mittaustuloksessa on kuopat samassa kohtaa
kuin sivuavan lattiarakenteen pintalaatalla on dilataatioresonanssi ja yläpuolisen välipohjan ohuella CLT-levyllä ensimmäinen koinsidenssitaajuus. Toisen laskelman standardisoitu äänitasoeroluku DnT,w on 57 dB.

Kuva 2. Laskennalliset ilmaääneneristävyydet laskentatapauksessa 2.

4

JOHTOPÄÄTÖKSET

Artikkelin laskelmien mukaan tilojen välisen ääneneristävyyden laskennallinen tulos paranee merkittävästi, kun laskelmaan lisätään erottavan rakenteen lisäksi sivutiesiirtymät.
Tehdyt esimerkkilaskennat osoittavat, että standardin SFS-EN ISO 12354:2017 mukaisella laskentamallilla tilojen välistä ääneneristävyyttä on mahdollista arvioida kohtalaisen
tarkasti, kun käytettävissä on tarvittava lähtötieto.
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Vaikka saadut laskennalliset tulokset ovat mittaustuloksiin verrattuna kohtalaisen hyviä,
tilojen välisen ääneneristävyyden arvioinnissa on puurakenteiden tapauksessa vielä merkittäviä epävarmuuksia. Laskennallisen tarkastelun suurimmat epävarmuudet liittyvät
laskennan lähtötiedoksi tarvittaviin ilmaääneneristävyyksiin ja liitoseristävyyksiin. Puurakenteiden liitoksia on mahdollista toteuttaa useilla eri tavoin, eikä kaikista erilaisista
liitoksista ole saatavilla lähtötietoa. Tämä rajoittaa laskentamenetelmän laajaa soveltamista.
Massiivipuurakenteisen CLT:n ilmaääneneristävyyden laskennallisessa määrittämisessä
on myös vielä tutkittavaa. Pelkästään laskentaan perustuvaa menettelyä, jolla saadaan
tarkkoja tuloksia, ei ole vielä kehitetty. CLT:n osalta myös sen vaimennusominaisuuksissa riittää tutkittavaa, sillä se on käytettävän arviointimenetelmän kannalta olennainen
ominaisuus ja kirjallisuudessa esitetyssä tiedossa on suurta hajontaa.
Tarvittavien lähtötietojen määrittäminen laboratoriossa on kallista, aikaa vievää sekä
yleisesti vaikeaa. Puurakenteiden tapauksessa analyyttisien laskentamallien kehittäminen
näiden lähtötietojen selvittämiseksi on todella haastavaa, joten tulevaisuudessa merkittävimmäksi tutkimusaiheeksi nousee näiden lähtötietojen selvittäminen numeerisen mallintamisen avulla.
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Turussa on toiminut rakennusakustiikkalaboratorio 1992 alkaen ja psykofysiikkalaboratorio 2004 alkaen. Laboratorioiden tarkoitus on tarjota laadukkaita tuotetestaus- ja tuotekehityspalveluja yrityksille. Lisäksi niissä tehdään tutkimustyötä ajankohtaisiin teemoihin
liittyen. Laboratorioissa ei työskentele opiskelijoita vaan palveluista vastaavat kokeneet
asiantuntijat. Kesällä 2020 molemmat laboratoriot muuttivat saman korttelin uudisrakennukseen. Uusissa laboratorioissa on otettu kaikin mahdollisin keinoin huomioon värähtelyeristys, sivutiesiirtymien esto ja ilmanvaihdon meluntorjunta. Tässä artikkelissa esitetään laboratorion käyttötarkoituksia, akustisia ratkaisuja ja ominaisuuksia.

1

JOHDANTO

Kesällä 2020 Turussa otettiin käyttöön Educityn uudisrakennuksen katutasoon sijoittuvat
rakennusakustiikkalaboratorio ja psykofysiikkalaboratorio. Viereisen DataCityn 6. kerroksessa 19922020 toimineen akustiikkalaboratorion tilat muunnettiin sinne jääneen
ilmastointilaboratorion käyttöön. DataCityssä 20042020 toimineen psykofysiikkalaboratorion kevytrakenteiset testihuoneet purettiin ja laboratorion huonealasta luovuttiin.
Uusi rakennusakustiikkalaboratorio on suunniteltu rakenteiden, rakennuselementtien,
akustiikkatuotteiden, ilmatuotteiden, kalusteiden ja laitteiden akustisiin testauksiin. Niitä
tehdään pääasiassa yritysten tilauspalveluihin liittyen. Psykofysiikkalaboratoriossa sen
sijaan tutkitaan elinympäristön fysikaalisten tekijöiden vaikutuksia ihmisiin.
Uusissa laboratorioissa on otettu kaikin mahdollisin keinoin huomioon värähtelyeristys,
sivutiesiirtymien esto ja ilmanvaihdon meluntorjunta. Tässä artikkelissa esitetään laboratorioiden käyttötarkoitukset, akustiset ratkaisut ja toteutuneet ominaisuudet.

2

RAKENNUSAKUSTIIKKALABORATORIO

2.1 Yleistä
Rakennusakustiikkalaboratorion pohjakuva on esitetty kuvassa 1. Katutasossa sijaitsevat
kaiuntahuoneet 13. 1. kerroksessa sijaitsevat kaiuntahuoneet 45. Huoneiden ja asennusaukkojen AD mitat ovat taulukossa 1.

© 2021 Etunimi1 Sukunimi1, Etunimi2 Sukunimi2 ja Etunimi3 Sukunimi3. Tämä on
avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan
asianmukaisesti.
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Kaiuntahuoneiden 13 lattiana on paikallaanvalettu 160 mm teräsbetoni. Betoni valettiin
teräsmuottiin, joka oli värähtelyeristeiden päällä. Lattiaan tukeutuvat seinä- ja kattorakenteet ovat 160 mm teräsbetonielementtejä. Huoneet 13 piti rakentaa ennen 1. kerroksen
rakentamista. Rakentamisen aloituksesta tilojen luovutukseen kului yli 2 vuotta.

Kuva 1. Rakennusakustiikkalaboratorion pohjakuva katutasosta (huoneet 13) ja 1. kerroksesta (huoneet 4&5). Kuvassa näkyvät kaiuntahuoneet 15, vaakasuuntaiset asennusaukot
A&B ja pystysuuntaiset asennusaukot CD. Huoneet 13 ovat 20 cm syvissä kaukaloissa,
jolloin niiden lattiat on samalla tasolla kuin ympäröivien tilojen lattiat.
Taulukko 1. Rakennusakustiikkalaboratorion mittoja.
Huone
1
2
3
4+5

Pit
[m]
5.5
4.8
9.9
12.7

Lev
[m]
4.5
4.4
5.7
4.3

Kork Tilavuus
[m]
3.1
3.1
3.6
3.4

Aukko

Kork

Lev

Syv

Ala

A
B
C
D

[m]
2.8
2.1
4.1
4.1

[m]
3.6
1.2
2.5
2.5

[m]
0.7
0.6
0.6
0.6

[m ]
10.0
2.6
10.3
10.3

3

[m ]
76
64
201
190

2

Huoneet 13 on värähtelyeristetty elastisilla eristekaistoilla rakennuksen rungosta niin,
että resonanssitaajuus on 78 Hz. Ympäröivistä tiloista huoneisiin mitattu standardisoitu
äänitasoero on 5462 dB DnT,w (Ctr,503150 = -7 dB). Tämä mahdollistaa lähihuoneissa
työskentelyn myös mittausten aikana. Normalisoitu askeläänenpainetaso ympäristöstä
huoneisiin on 3235 dB L’nw (CI,50-2500 = - 6 dB). Rakennuksessa olevalla moottorilaboratoriolla on rakennuksesta erillinen perustus, mikä estää runkoäänten kantautumisen akustiikkalaboratorioihin.
Huoneiden 13 sisäpinnat ovat maalattua betonia. Huoneessa 3 on staattiset diffuusorile-
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vyt äänikentän tasaamiseksi. Huoneiden jälkikaiunta-ajat ovat kuvassa 2a. Huoneissa on
pientaajuisen kaiun rajoittamiseksi pysyvästi muutamia resonaattoreita.
Huoneiden 13 taustamelun tavoitearvona oli 20 dB LAeq, jotta hiljaisimpiakin laitteita
voisi luotettavasti mitata. 20 dB on vaativa tavoite huoneille, joiden sisäpinnat ovat kovat
ja vieressä sijaitsee talon IV-kuilu, katu ja kampuksen pääovi. Tästä syystä ilmanvaihtoa
ei huoneissa 13 ole lainkaan. Taustamelun mittaamiseksi käytettiin ensin tavallista ½”
tarkkuusmikrofonia, jonka sähköinen kohina on tyypillisesti kullakin terssikaistalla luokkaa 5 dB ja alin mitattavissa oleva A-painotettu äänenpainetaso 17 dB LAeq. Tällä mikrofonilla mitattu huoneiden 13 taustamelutaso oli taajuuden 250 Hz yläpuolella epäilyttävästi 5 dB tasolla. Tämän vuoksi käytimme taustamelun mittaamiseen kaksimikrofonimenetelmää, jolla päästään jopa -20 dB äänenpainetasoon tarkkuusmikrofoneja käyttäen.
Kuvassa 2b on esitetty huoneiden 1 taustamelu tällä menetelmällä mitattuna.
9

60
R1

8

R2

R2 (12 dB)

40

R3 (14 dB)

6

30

HT (ISO 226)

5

20

7

R3

LpZ [dB]

T [s]

R1 (14 dB)

50

4
3

R4&5 (20 dB)

10
0

2

-10

1

-20
ISO 3382-2:2008

f [Hz]

8000

4000

2000

500

250

125

63

1000

b)

16000

f [Hz]

-30

31.5

4000

2000

500

250

1000

a)

125

63

0

Kuva 2. Kaiuntahuoneiden 15 ominaisuuksia. a) Huoneiden 1 jälkikaiunta-aika T taajuuden f funktiona. b) Painottamaton äänenpainetaso LpZ taajuuden funktiona huoneiden 15
taustamelutasolle sekä ISO 226 mukaiselle kuulokynnykselle. Sulkeissa on taustamelun Apainotettu äänenpainetaso kaistalla 2020 000 Hz.

2.2 Askelääneneristävyyden mittaus
Välipohjan askelääneneristävyys määritetään ISO 10140-3 ja ISO 717-2 mukaan joko
asennusaukossa C tai D (Kuva 3). Samalla menetelmällä määritetään myös lattianpäällysteiden, kelluvien lattioiden ja alakattojen askeläänitason vaimennusluku Lw. Askeläänilähteenä käytetään lähtökohtaisesti standardoitua askeläänikojetta. Standardoidun kumipallon pudotusta 1 m korkeudelta käytetään askeläänikojeen lisäksi, kun halutaan tietää
rakenteen toimivuus raskailla herätteillä.
Asennusaukossa C tutkitaan kevytrakenteiset välipohjat tai niihin asennettavat päällysteet
tai alakatot. Laboratoriossa on valmiina kolme kantavaa puurakenteista välipohjaa
(CLT140, CLT260, AKL370), joita voi käyttää asiakasprojekteissa.
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Asennusaukkoa D käytetään pääsääntöisesti lattianpäällysteiden ja kelluvien lattioiden
askeläänitason vaimennusluvun Lw määritykseen. Aukossa on pysyvästi ISO 717-2 mukainen referenssilaatta, joka on 160 mm teräsbetonia.
Mittausaukkoja C ja D ympäröivä lattia on 600 mm paksu. Pienin luotettavasti mitattu
askeläänitasoluku on ≤ 24 dB Ln,w. Yleensä arvot ovat yli 40 dB Ln,w. Rakenteelliset sivutiesiirtymät eivät siis haittaa edes tavanomaista parempien välipohjien testauksia.
Huoneissa 4&5 on 4 tonnin siltanosturi (Kuva 4), jolla tehdään elementtien ja rakennusaineiden siirtoja huoneesta 1 huoneisiin 4&5 ja siirtoja huoneen 4&5 sisällä.

Kuva 3. Leikkauskuva rakennusakustiikkalaboratorion asennusaukoista C ja D.

Kuva 4. Kaiuntahuoneet 45, mittausaukot C ja D ja 4 tn siltanosturi.

2.3 Ilmaääneneristävyyden mittaus
Ilmaääneneristävyys määritetään lähtökohtaisesti painemenetelmällä ISO 10140-2 mukaan asennusaukoissa AD. Asennusaukossa A (10.0 m2) mitataan mm. huonemittaiset
seinät, siirtoseinät, parvekelasitukset, pariovet ja meluesteet. Asennusaukossa B (2.6 m2)
mitataan mm. ovet, ikkunat ja pienikokoiset elementit. Jos tuote on asennusaukkoa pienempi, asennusaukkoa kavennetaan tai madalletaan tuotetta 1020 dB paremmin ääntä
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eristäviä betonielementtejä ja lisäverhouksia käyttäen. Asennusaukossa C (10.3 m2) mitataan kevyet välipohjat ja katot.
Aukon A asennussyvyys on 700 mm ja aukon B asennussyvyys 600 mm. Kantavuus riittää myös massiivirakenteiden mittauksiin. Aukossa A voidaan mitata ilmaääneneristyslukuja luotettavasti 75 dB Rw asti. Asennusaukossa B jäädään 5 dB tämän alapuolelle. Tavallisesti arvot ovat alle 60 dB Rw. Rakenteelliset sivutiesiirtymät eivät siten häiritse tavanomaista parempienkaan rakenteiden testauksia. Tarvittaessa voidaan soveltaa intensiteettimenetelmää ISO 15186-1, jos ilmaääneneristävyys on em. suurempi tai jos halutaan
kartoittaa äänensäteilyä rakenteen eri osista. Intensiteettimenetelmällä on mahdollista mitata jopa 10 dB korkeampia ilmaääneneristävyyden arvoja kuin painemenetelmällä. Pientaajuisen ilmaääneneristävyyden mittauksissa sovelletaan pientaajuusmenettelyä ISO
15186-3, jos tarvitaan luotettava mittaustulos taajuusalueelta 5080 Hz.
Huoneet 45 ovat samaa tilaa mutta ne voi jakaa väliseinällä, joka mahdollistaa alakattojen äänitasoeron määrityksen ISO 10848-2 mukaan tasoon 50 dB Dnf,w asti.
2.4 Akustiikkalevyt, kalusteet ja koneet
Huone 3 on kaiuntahuoneista suurin. Sitä käytetään mm. seuraaviin testeihin:
 Koppien ja puolisuljettujen kalusteiden puheäänenvaimennus DS,A (ISO 23351-1)
 Levyjen, sermien, kalusteiden ja kappaleiden absorptiosuhde S (ISO 354)
 Koneiden ja laitteiden äänitehotaso (ISO 3741) 22 dB LWA ylöspäin
 Koneiden äänenpainetaso (ISO 11200) 20 dB LpA ylöspäin
 Ilmatuotteiden mittaukset (luku 2.5)

Kuva 5. Periaatekuva ilmatuotteiden testauksista: a) Melupäästö. b) Äänenvaimennus.

2.5 Ilmatuotteiden akustiset mittaukset
Huoneiden 13 keskinäinen sijoittelu ja huoneiden läpiviennit ja oviaukot on suunniteltu
niin, että laboratorio voidaan 2 päivän asennustyöllä muuttaa palvelemaan ilmatuotteiden
testauksia. Ilmatuotteiden akustiikan siirrettävä testausjärjestelmä sisältää puhaltimen
(2.5 m3/s), kaksi äänenvaimenninta ja testauskanavistot. Ilmatuotetestauksia ovat mm.
 Säätöpeltien ja päätelaitteiden äänitehotaso (ISO 5145, kuva 5a)
 Päätelaitteiden ja äänenvaimentimien äänenvaimennus (ISO 7235, kuva 5b)
 Puhaltimen melupäästö vaipan yli tai kanavaan (ISO 5135).
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PSYKOFYSIIKKALABORATORIO

Psykofysiikkalaboratoriossa (kuva 6) tutkitaan mm. akustiikka- ja ilmastointiolojen ja
visuaalisten ärsykkeiden vaikutuksia ihmisiin. Koehenkilöiksi kutsutaan yleensä lähialueen aikuisia opiskelijoita. Esimerkkejä akustiikkaratkaisujen tutkimuksista ovat mm.





Tuoteäänen äänenlaatu ja häiritsevyys
Rakenteiden koettu ilma- tai askelääneneristys ja häiritsevyys
Melun vaikutus työtehokkuuteen (ympäristö-, asunto-, koulu- tai työpaikkamelu)
Melun fysiologiset vaikutukset (mm. stressihormonit, sykevälivaihtelu)

Laboratorio on rakennettu 130 mm tiilivaippaisen osaston sisälle ja siinä on valvomo sekä kaksi koehuonetta. Koehuoneiden lattiarakenne on 120 mm teräsbetonia, joka on valettu teräsjousien (resonanssitaajuus 6 Hz) päällä olevaan muottiin. Seinät ovat 130 mm
tiiltä ja katto kevytrakenteinen. Ilmaääneneristävyys osaston ulkoa koehuoneeseen on >
75 dB DnT,w ja askeläänitasoluku osaston ulkopuolelta koehuoneeseen on < 30 L’nT,w.
Taustamelun (16 dB LAeq) äänenpainetason terssikaista-arvot ovat kuulokynnyksen alapuolella (kuva 2b), kun ilmanvaihto käy normaalitasolla (40 l/s). Tähän päästiin, koska
puhaltimen ja huoneen välillä on yli 6 metriä vaimennettua ilmakanavaa. Koehuoneissa
jälkikaiunta-aika on lyhyt (alle 0.2 sekuntia). Valvomon ja koehuoneen väliseinä on tuplarunkoinen ja siinä olevat talotekniikka- ja signaaliläpiviennit loukutettu.
Kontrollihuoneesta ohjataan kokeessa esitettäviä ääniä ja hallitaan lämpöolosuhteita, jotka ovat kontrolloitavissa laajalla alueella (1835 C, 0120 l/s). Ääniä esitetään joko
kaiuttimilla tai kuulokkeilla. Jälkimmäisessä tapauksessa käytetään keinopäämittauksia
(head-and-torso simulator) esitettävien äänien säätövaiheessa.

Kuva 6. Psykofysiikkalaboratorion pohjakuva. Tutkittava henkilö on huoneessa 1 tai 2. Huoneet 12 ovat 20 cm syvissä kaukaloissa, jolloin niiden lattiat teknisen tilan lattian korossa.

KIITOKSET
Kiitämme suunnittelu- ja rakentamisosapuolia hyvästä yhteistyöstä.
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Tiivistelmä
Riippumatonta tutkimustietoa lämmöneristeiden akustisista ominaisuuksista
on tarjolla erittäin suppeasti. Tavoitteena oli selvittää tavanomaisten kaupallisten lämmöneristeiden akustiset ominaisuudet. Eristevalinnat ja ominaisuusmittaukset tehtiin monipuolisesti niin, että tutkimustieto mahdollistaa
ilmiöiden ja yhteyksien laajemman ymmärtämisen. Määritimme 13:lle eristetyypille virtausvastuksen, äänenabsorptiosuhteen, dynaamisen jäykkyyden,
ilmaääneneristävyyden paljaana, ilmaääneneristävyyden levyjen välissä sekä
askelääneneristävyyden aleneman kelluvan laatan tilanteessa. Eristetyyppien
erot akustisissa ominaisuuksissa ovat erittäin merkittäviä. Akustiset ominaisuudet kannattaa ottaa selville, kun rakenteella on akustisia vaatimuksia.

1

JOHDANTO

Julkisivuissa ja yläpohjissa käytettävien lämmöneristeiden perusominaisuudet ovat lämmönjohtavuus, palo-ominaisuudet, kosteustekninen toimivuus ja tiheys. Lämmöneriste
vaikuttaa oleellisesti myös rakennuksen ulkovaipan ilmaääneneristävyyteen. Lämmöneristemateriaaleista valmistettuja tuotteita käytetään myös akustiikkalevyinä sekä
väliseinien ja väli/alapohjien ääneneristeinä. Kaupallisia eristeitä valmistetaan hyvin erilaisista materiaaleista ja erilaisin tiheyksin. Niiden mikroskooppiset ja lujuusopilliset
ominaisuudet poikkeavat toisistaan paljon. Näiden ominaisuuksien taas tiedetään vaikuttavan akustisiin ominaisuuksiin.
Yksittäisiin mittauksiin perustuvat kokemukset ovat antaneet viitteitä siihen suuntaan,
että joidenkin eristetyyppien jotkut akustiset ominaisuudet poikkeaisivat toisistaan. Systemaattista, riippumatonta ja laaja-alaista tutkimustietoa tavanomaisten lämmöneristeiden
erilaisista akustisista ominaisuuksista on kuitenkin vähän.
Tavoitteena oli selvittää tavanomaisten lämmöneristeiden akustiset ominaisuudet. Eristevalinnat ja ominaisuusmittaukset tehtiin monipuolisesti niin, että tutkimustieto mahdollistaa ilmiöiden ja yhteyksien laajemman ymmärtämisen.

© 2021 Valtteri Hongisto, Pekka Saarinen, Reijo Alakoivu ja Jarkko Hakala. Tämä
on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan
asianmukaisesti.
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AINEISTOT JA MENETELMÄT

2.1

Eristetyypit ja eristetuotteet

ALAKOIVU ET AL.

Tutkimukseen valittiin 13 eristetyyppiä (Taulukko 1). Kustakin eristetyypistä tarkasteltiin
kolmea paksuutta (50, 100 ja 200 mm) eli 39 tuotetta. Tässä artikkelissa raportoidaan kuitenkin tulokset vain 100 mm paksuudelle.
Taulukko 1. Eristetyyppien 1–13 materiaali, lämmönjohtavuus  ja tiheys .

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2

Eristetyypin materiaalin kuvaus
erittäin matalatiheyksinen kivivilla (levy)
matalatiheyksinen kivivilla (levy)
tiheä kivivilla (levy)
erittäin tiheä kivivilla (levy)
erittäin matalatiheyksinen lasivilla (matto)
matalatiheyksinen lasivilla (levy)
tiheä lasivilla (levy)
selluloosa (levy)
puukuitu (levy)
EPS (levy)
PIR (levy)
fenolivaahto (levy)
vaahtolasi (levy)

 [W/mK]  [kg/m3]
0.044
0.036
0.033
0.037
0.042
0.035
0.033
0.039
0.038
0.036
0.022
0.02
0.036

25
25
75
100
11
16
70
37
50
17.5
30
30
100

Mittaukset

Toteutimme seuraavat mittaukset:


Virtausvastus  [Pasm-2] määritettiin ISO 9053 mukaan kaikille eristetuotteille.
Kustakin eristetuotteesta valmistettiin vesileikkausliikkeessä kaksi halkaisijaltaan
63.5 mm olevaa näytekiekkoa. Suure kuvaa, miten paljon materiaali vastustaa sen
läpi virtaavaa ilmaa. Pieni arvo ennustaa suurta äänenabsorptiosuhdetta.



Dynaaminen jäykkyys s’ [Nm-3] määritettiin ISO 9052-1 mukaan kaikille eristetuotteille. Kustakin eristetuotteesta leikattiin tutkijan toimesta kolme 200x200 mm
näytelevyä. Arvo kasvaa puristusjäykkyyden kasvaessa. Pieni arvo lattiaeristeellä
ennustaa suurta L-arvoa. On huomattava, että tutkitut eristetyypit ei ole tarkoitettu
kelluviin lattioihin.



Äänenabsorptiosuhde 0 [] määritettiin impedanssiputkimenetelmällä ISO 105342 mukaan kaikille eristetuotteille terssikaistoilla 100–3150 Hz. Kustakin eristetuotteesta valmistettiin vesileikkausliikkeessä kaksi halkaisijaltaan 63.5 mm olevaa
näytekiekkoa. Kiekko asennettiin jäykkää taustaa vasten. Yksilukuarvoina ilmoitetaan koko taajuusvälin keskiarvo  ja ISO 11654 mukainen absorptioluokka
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(Class). Sen laskennassa 4000–5000 Hz arvoina käytettiin 3150 Hz:n arvoa. Arvo
on 0 ja 1 välillä ja suuri arvo tarkoittaa hyvää äänenabsorptiokykyä.


Paljaan eristetuotteen ilmaääneneristävyys R1 [dB] määritettiin kaiuntahuonemenetelmällä ISO 10140-2 mukaan kaikille eristetuotteille terssikaistoilla 50–5000
Hz. Kustakin eristetuotteesta koottiin 1200x2100 mm kokoinen näyte L-listojen väliin. Yksilukuarvona ilmoitetaan ilmaääneneristysluku Rw1 ISO 717-1 mukaan.
Suuri arvo merkitsee hyvää ilmaääneneristyskykyä.



Kapseloidun eristetuotteen ilmaääneneristävyys R2 [dB] määritettiin ISO 101402 mukaan 100 mm paksuille eristetuotteille terssikaistoilla 50–5000 Hz. Mittausta
varten kustakin eristetuotteesta koottiin 1200x2100 mm kokoinen näyte, joka sijoitettiin kahden levyn väliin (13 mm kipsi, 9 mm vaneri). Levyjen etäisyys oli 100
mm eikä eristetuotteita liimattu levyihin. Yksilukuarvona ilmoitetaan ilmaääneneristysluku Rw2. Suuri arvo merkitsee hyvää ilmaääneneristyskykyä.



Askeläänenpainetason alenema L [dB] määritettiin kaiuntahuonemenetelmällä
ISO 10140-3 mukaan 100 mm paksuille eristetuotteille kelluvan lattian tilanteessa.
Kukin eristetuote (koko 1200x2100 mm) asetettiin 160 mm teräsbetonilaatan päälle
ja eristetuotteen päälle sijoitettiin 19 mm vanerilevy edustamaan uivaa laattaa. Vakioidulla laatalla voidaan vertailla eri eristetyyppejä keskenään. Askeläänitasoluvun alenema, Lw, määritettiin ISO 717-2 mukaan. Suuri arvo merkitsee suurta parannusta betonin askelääneneristykseen.

3

TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU

Päätulokset ovat taulukossa 2. Taajuusriippuvia tuloksia on kuvissa 1–2. Taulukossa 3 on
esitetty perusominaisuuksien ja akustisten suureiden välisiä lineaarisia yhteyksiä.
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Kuva 1. Vasen) Äänenabsorptiosuhde taajuuden f funktiona 13 eristetyypille. Oikea)
Paljaan eristetuotteen ilmaääneneristävyys R1 taajuuden f funktiona 13 eristetyypille.
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Taulukko 2. Tulokset eristetyypeille 113. ID kertoo eristetyypin ja paksuuden.
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[MN/m ]
1.8
1.6
1.8
11
3.1
1.2
0.43
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1.9
44
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35
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500

R w2

B
B
C
B
B
A
B
A
B
D
E
E
E

2

R2 [dB]

R w1

s'
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2_100
3_100
4_100
5_100
6_100
7_100
8_100
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10_100
11_100
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[kg/m ]
2.5
2.5
7.5
10
1.1
1.6
7
3.7
5
1.8
3
3
10

 Lw

Class

125

m'

63



ID

Kuva 2. Vasen) Kapseloidun eristetuotteen ilmaääneneristävyys R2 taajuuden f funktiona
eristetyypeittäin. Vertailukohtana on Air_100: se vastaa tulosta, kun kaviteetti on tyhjä.
Lisäksi esitetään vanerin ja kipsin itsenäiset arvot. Oikea) Askeläänenpainetason
alenema L taajuuden f funktiona eristetyypeittäin.
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Taulukko 3. Pearsonin korrelaatiokertoimen neliö, rP2, joidenkin suureiden välillä.
Analyysi perustuu 13 eristetuotteelle, joiden paksuus on 100 mm. ** Erittäin merkitsevä
yhteys (p<0.01).




s'
Lw
RW1
RW2



1


-0.00
1


-0.03
0.67*

s'
0.51
0.02

1

-0.45
1

Lw
-0.07
*

0.64
0.99**
-0.52
1

RW1
0.74**
-0.36

RW2
-0.02
0.68*


-0.24
-0.89**

-0.46
0.66*
-0.49
1

0.99**
-0.47
0.99**
-0.44
1

-0.76**
-0.08
-0.74**
0.12
-0.78**
1

Tuloksista voi tehdä mm. seuraavia havaintoja:
Äänenabsorptiosuhde,  ja :
 Arvot ovat selvästi korkeampia avosoluisilla eristetyypeillä 1–9 kuin umpisoluisilla
eristetyypeillä 10–13.
 Arvot ovat pääsääntöisesti suurempia jos virtausvastus on pienempi.
 Kaikilla umpisoluisilla eristetyypeillä esiintyy resonanssi 630 Hz taajuudella. Varmaa
selitystä ei tälle toistaiseksi ole. Resonanssi ei välttämättä johdu materiaalin
ominaisuuksista, koska rakenne on homogeeninen eikä sisällä resonanssin aiheuttavia
kalvoja. Lisäksi resonanssi on aina samalla taajuudella. Resonanssi voi johtua
esimerkiksi näytteen taakse jäävästä langanohuesta ilmaraosta (levyresonaattori).
Paljaan eristetuotteen ilmaääneneristävyys, R1 ja Rw1:
 Eristetyyppien Rw1 erot ovat suuria, peräti 17 dB.
 Arvot kasvavat lähes monotonisesti taajuuden kasvaessa paitsi eristetyypeillä 10–12,
joilla esiintyy keskitaajuudella kuoppia. Ne voivat johtua koinsidenssi-ilmiöstä.
 Virtausvastus  ei selittänyt arvoja, vaikka alhaisen virtausvastuksen yleensä
ajatellaan ennustavan pientä ääneneristävyyttä ja suurta absorptiosuhdetta.
Kapseloidun eristetuotteen ilmaääneneristävyys, R2 ja Rw2:
 Käyrät noudattavat kytkemättömän kaksinkertaisen levyrakenteen teorioita hyvin:
pientaajuuksilla on massa-ilmajousi-massa-resonanssitaajuus fmam, jonka yläpuolella
arvot lähtevät kasvamaan, kukin rakenne kuitenkin hyvin omaa tahtiaan.
 Eristetyyppien väliset Rw2-arvojen erot ovat jopa 19 dB.
 Umpisoluisilla eristetyypeillä 10–13 arvot ovat heikompia kuin avosoluisilla.
 Absorptiosuhde selittää arvoja erittäin voimakkaasti: mitä paremmin kaviteetissa
oleva eriste absorboi ääntä, sitä vähemmän kaviteetti kaikuu ja sitä parempi R2
saavutetaan fmam yläpuolella.
 Umpisoluisilla eristetyypeillä ei saavuteta parannusta siihen nähden, että kaviteetissa
olisi pelkästään ilmaa.
Dynaaminen jäykkyys, s’:
 Umpisoluisilla eristetyypeillä 10, 12 ja 13 arvot moninkertaisia avosoluisiin
eristetyyppeihin 1–9 verrattuna edellisen korkeamman puristusjäykkyyden vuoksi.
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Askeläänenpainetason alenema L ja Lw:
 Käyrät noudattavat betonilaatan päälle asennetun kelluvan laatan teorioita hyvin:
pientaajuuksilla esiintyy laatta-eristejousi-pintalevy-resonanssi f0, jossa DL on
pienimmillään, jopa negatiivinen. Sen yläpuolella DL lähtee kasvuun.
 Suuren s’-arvon omaavilla eristetyypeillä arvot selvästi, jopa 15 dB, heikompia kuin
pienen s’-arvon omaavilla eristetyypeillä.
 Umpisoluisilla eristetyypeillä f0 on selvästi suurempi (luokkaa 200 Hz) kuin
avosoluisilla eristetyypeillä (50–100 Hz).
Lämmönjohtavuus :
 Pienempi lämmönjohtavuus (parempi lämmöneristyskyky) ennusti heikompia
ominaisuuksia olennaisten akustisten muuttujien kohdalla (, Lw tai Rw2).
Tiheys :
 Tiheys ei ollut yhteydessä olennaisimpien muuttujien kanssa (, Lw tai Rw2).

4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Eristetyyppien erot akustisissa ominaisuuksissa ovat erittäin merkittäviä. Akustiset
ominaisuudet kannattaa ottaa selville, kun rakenteella on akustisia vaatimuksia.

KIITOKSET
Tutkimuksen rahoitti Paroc Oy Ab.
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Tiivistelmä
Rakenteiden ilmaääneneristävyyttä arvioidaan laskennallisesti tyypillisesti
analyyttisiä tai parametrisia malleja hyödyntäen. Nämä menetelmät ovat hyvin
tehokkaita silloin, kun tarkasteltava rakenne on menetelmän rajoitteiden tai
reunaehtojen puitteissa. Monimutkaisten rakenteiden ilmaääneneristävyys
voidaan laskennallisesti määrittää numeerisia menetelmiä käyttäen. Näistä
ehkä yleisimmin käytetty on elementtimenetelmä (FEM), jonka soveltuvuus
akustisten ongelmienkin ratkaisemiseksi on hyvin laaja. FE-menetelmää kuitenkin pidetään tyypillisesti pientaajuusongelmien ratkaisijana, mistä syystä
ääneneristävyyden laskennassa usein hyödynnetään myös muita menetelmiä
laajemman taajuusalueen kattamiseksi. Tässä artikkelissa on esitetty FEmenetelmällä saatuja laskennallisia ilmaääneneristävyyden tuloksia betonilaatalle ja ripalaatalle. Tulokset osoittavat vastoin yleistä käsitystä, että FEM soveltuu hyvin rakenteiden ilmaääneneristävyyden laskentatyökaluksi laajallakin taajuusalueella. Analyyttisen laskentamallin avulla saatuihin tuloksiin
tehty vertailu osoittaa, että FE-menetelmällä saavutetaan hyötyä rakenteen
käyttäytymisen analysointiin.

1

JOHDANTO

Ilmaääneneristyslaskenta on aktiivinen akustiikan tutkimushaara, jonka saralla on kehitetty
laskentamenetelmiä analyyttisistä malleista numeerisiin menetelmiin. Tyypillisesti rakenteiden, kuten seinien tai lattioiden, ja rakennusosien, kuten ovien tai ikkunoiden, ilmaääneneristävyyttä arvioidaan laskennallisesti näistä ensimmäistä tapaa hyödyntäen. Analyyttiset mallit ovat hyvin tehokkaita silloin, kun tarkasteltava rakenne on menetelmän rajoitteiden tai reunaehtojen puitteissa. Näiden menetelmien heikkous kuitenkin piilee juuri niiden soveltuvuudessa, joka usein rajautuu yksinkertaisiin tapauksiin. Esimerkkinä tästä
mainittakoon levy, jonka ilmaääneneristävyyden laskemiseksi on esitetty useita malleja,
kuten [1-6]. Tästä huolimatta äärellisen levyn mallintamisessa on edelleen avoimia kysymyksiä, koska tämän matemaattinen kuvaaminen on hyvin monimutkaista [7].
Monikerrosrakenteiden akustinen käyttäytyminen on monimutkaista, kun rakenteet koostuvat useasta eri tavoin käyttäytyvästä rakenteellisesta osasta ja akustisista väliaineista.
© 2021 Jesse Lietzén, Ville Kovalainen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Soveltuvin osin näiden arviointi on mahdollista parametrisilla laskentamalleilla, jotka
usein yhdistelevät analyyttisten laskentamallien tuloksia tai akustisin mittauksin kerrytettyä dataa. Vaihtoehdon parametrisille malleille muodostavat erilaiset numeeriset laskentamenetelmät, joiden soveltuvuus akustisten ongelmien ratkaisemiseen on erittäin laaja. Numeerisista laskentamenetelmistä ehkä yleisimmin käytetty on elementtimenetelmä (FEM),
joka soveltuu myös ilmaääneneristävyyden laskentaan erityisesti pienillä ja keskitaajuuksilla.
Elementtimenetelmää on yleisesti pidetty pientaajuusongelmien ratkaisijana [8] mistä johtuen ääneneristävyyden ratkaisemiseksi koko rakennusakustiikassa kiinnostavalla taajuusalueella (50–5000 Hz) monesti hyödynnetään useita numeerisia menetelmiä käyttäviä hybridimenetelmiä [9-11]. Tämä johtuu lähinnä siitä, että laajojen FE-ongelmien ratkaiseminen suurilla taajuuksilla on hidasta [8]. Nykyaikaisen laskentakapasiteetin avulla rakenteiden ilmaääneneristävyyttä voidaan arvioida suurille taajuuksillekin asti. Tässä artikkelissa
tätä on haluttu havainnollistaa betonilaatan ja puisen ripalaatan ilmaääneneristävyyslaskennan avulla.

2

LASKENTAMENETELMÄT

Rakenteiden ilmaääneneristävyyden laskenta suoritettiin alla esitetyllä analyyttisillä menetelmillä sekä FE-menetelmällä. Valittu analyyttinen laskentamenetelmä oli klassinen äärettömän isotrooppisen elastisen levyn impedanssiin perustuva menetelmä, jossa ilmaääneneristävyys lasketaan Paris:n yhtälöllä (1)
𝜃𝑙
∫0 𝜏(𝜃) sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃
𝑅 = −10log (
)
(1)
𝜃𝑙
∫0 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃
jossa τ(θ) on tulokulman θ mukainen äänenläpäisykerroin, θ tarkasteltavan äänen tulokulma (0–90°) ja θl suurin äänen tulokulma. Yksittäisen tulokulman mukainen äänenläpäisykerroin on
𝑍𝑤 (𝜃) cos 𝜃 −2
(2)
𝜏(𝜃) = |1 +
|
2𝜌0 𝑐0
jossa Zw(θ) on levyn impedanssi tulokulman θ mukaan ja ρ0c0 on ilman akustinen impedanssi [12]. Laskennassa käytetään levyn impedanssina Sharpin [3] mallia, jossa rakenteen
häviökerroin η on huomioitu taivutusjäykkyydessä B → B(1+iη) [5]
𝑓 2 4
𝑓 2 4
(3)
(𝜃)
𝑍𝑤
= 𝑗𝜔𝑚 (1 − ( ) sin 𝜃) + 𝜂𝜔𝑚 ( ) sin 𝜃
𝑓𝑐
𝑓𝑐
jossa j on imaginääriyksikkö, ω on kulmataajuus, m on levyn pintamassa, f on taajuus, fc
on rakenteen koinsidenssin rajataajuus ja η on rakenteen kokonaishäviökerroin. Esitetyn
klassisen menetelmän lisäksi laskenta suoritettiin Rindelin [6] menetelmällä, jossa äärettömän levyn sijaan levy pyritään ratkaisemaan äärellisenä, joka on reunoiltaan yksinkertaisesti tuettu. Isoimpina eroina klassiseen teoriaan on äärellisen rakenteen säteilykertoimen
määritys, levyn alimman ominaistaajuuden vaikutuksen huomioon ottaminen sekä numeerisen integroinnin puuttuminen.
FEM-ohjelmistolla (Ansys 21R1) laskenta suoritettiin lineaariharmonisella analyysillä.
Laatan pintaan kohdistettiin diskretisoitu diffuusi äänikenttä ja määritettiin rakenteen säteilemä äänitehotaso ilmaan. Rakenteen pintaan kohdistuvan ja rakenteen toiselle puolelle
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ilmaan säteilemän äänitehotason perusteella määritettiin tehojen logaritminen suhde eli ilmaääneneristävyys R.
Tutkituille rakenteille oli tiedossa laboratoriossa mitatut ilmaääneneristävyydet, tarkat mittatiedot sekä käytössä olleet materiaalit ja tuotteet [13]. Betonilaatan tuennan vaikutusta
ilmaääneneristävyyteen tarkasteltiin kahdella tapaa ja betonin kuvaamiseen käytettiin isotrooppista lineaarielastista materiaalimallia. Ripalaatan FEM-mallinnuksessa otettiin huomioon rivat, ripojen välissä oleva ilma ja mineraalivilla, jolloin jaetun ilmatilan vaikutukset
sisältyvät mallinnukseen. Puuta kuvaamaan käytettiin ortotrooppista lineaarielastista materiaalimallia, jonka parametrit määritettiin kirjallisuudesta ripalaatan eri puuosille. Ripalaatan alapuolella ei ollut alakattolevyjä. Rakenne asetettiin mallissa laboratorioaukkoon
tärinäneristimien päälle, eikä rakennetta ole erityisemmin kiinnitetty muihin rakenteisiin.
Välipohjien ympärysrakenteita ei mallinnettu, jolloin laboratorioaukon aiheuttamat häviöt
betonilaatassa otettiin huomioon laskennallisesti käyttäen laboratorioaukon sovitetta kokonaishäviökertoimelle [14]. Diffuusin äänikentän tulokulmat rajattiin tarkasteluissa välille
0–78°, jolloin tulokset ovat tämän kannalta vertailukelpoisia. Puuvälipohjan ilmaääneneristävyyttä ei voida riittävän tarkasti esitetyllä klassisella menetelmällä määrittää, joten
malleja (kaavat (1)-(3) ja [6]) käyttäen laskenta suoritettiin vain betonilaatalle. Esimerkkikuvat FEM-mallien värähtelymuodoista yksittäisillä taajuuksilla on esitetty kuvissa 1 ja 2.

Kuva 1. Betonilaatan deformaatio yksittäisellä taajuudella.

Kuva 2. Ripalaatan deformaatio yksittäisellä taajuudella. Ylempänä rakenteen deformaatio ja alapuolella ripojen välissä olevan ilman ja mineraalivillan akustinen kenttä.
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TULOKSET

Ilmaääneneristävyyden mitatut, analyyttisen mallin ja FEM-mallin mukaiset tulokset on
esitetty kuvissa 3 ja 4 betoni- ja puuvälipohjille. FEM-mallin tulokset määritettiin taajuusalueella 50–2500 Hz kolmannesoktaavikaistoille. Tulosten perusteella tuennan merkitys
pienillä taajuuksilla on merkittävä sekä betoni- että ripalaatalla. Molemmat rakenteet mallinnettiin sekä vapaina laattoina että reunoiltaan tuettuina laattoina. Betonilaatta tuettiin
reunoiltaan yksinkertaisesti ja ripalaatta asetettiin mallissa tärinäneristimille. Molemmilla
rakenteilla saavutettiin hyvä vastaavuus mittaustuloksen ja FEM-mallinnuksen välillä.
Betonilaatalla näkyy mittaustuloksessa ja simulaatiossa vapaasti tuettuna 200 Hz taajuuskaistalla ilmaääneneristävyyden heikennys, jota ei näy analyyttisten mallien tuloksissa tällä
taajuuskaistalla (kuva 3). Betonilaatan koinsidenssin rajataajuus on luokkaa 110 Hz tuetun
laatan analyyttisen mallin mukaan, mutta tämä ei näy vapaan betonilaatan simulaatio- tai
mittaustuloksissa. Koinsidenssin rajataajuuden näennäiseen siirtymiseen vaikuttavat ainakin kaksi asiaa [6]: resonoivan värähtelyn säteilykerroin σ ja äänen tulokulma θ. Paksuilla
ja raskailla rakenteilla on ominaista, että resonoivan säteilyn maksimiarvo siirtyy koinsidenssin rajataajuutta suuremmalle taajuudelle fb, jonka suuruus voidaan arvioida äänennopeuden c0 ja laatan piirin U perusteella seuraavasti
5𝑐0
(4)
𝑓𝑏 = 𝑓𝑐 +
𝑈
Siten 10 m2 näytekoolla rajataajuuden siirtyminen on noin 130 Hz, jolloin lopullinen maksimisäteily aiheutuisi taajuudella 240 Hz. Rindelin malli [6] ottaa tämän huomioon, mutta
ilmiö ei ole yhtä selvästi kuvaajasta nähtävissä kuin mittaustuloksesta. Toisaalta yksinkertaisesti tuetun betonilaatan heikennys ei ole yhtä selvästi nähtävissä FEM-mallinnuksen
tuloksessakaan tällä taajuuskaistalla. FEM-mallin avulla tehdyn moodianalyysin perusteella tuetun betonilaatan alin ominaistaajuus oli 61,2 Hz, jonka vaikutus näkyy taajuuskaistalla 63 Hz ilmaääneneristävyyden heikennyksenä tuetun laatan FEM-mallin ja Rindelin mallin mukaisissa tuloksissa.
Äänen tulokulman vaikutus näkyy numeerisesti integroidussa klassisen laskentamenetelmän tuloksessa: kun maksimitulokulma on rajoitettu 78°, koinsidenssin rajataajuuden heikennys siirtyy taajuuskaistalta 100 Hz taajuuskaistalle 125 Hz. Ero näkyy analyyttisen mallin ja Rindelin mallin [6] tulosten välillä; koinsidenssin rajataajuus ei siirry Rindelin mallissa. Koinsidenssin rajataajuuden heikennys näkyy vastaavasti myös numeerisissa mallinnustuloksissa, kun laatan tuenta muutetaan yksinkertaiseksi.
Ripalaatta ei ole kuvattavissa esitetyillä analyyttisella laskentamenetelmällä tai Rindelin
mallilla [6] johtuen erityisesti palkkien vaikutuksesta rakenteen ominaismuotoihin sekä ripavälissä olevasta mineraalivillasta. Tästä johtuen ripalaatan ilmaääneneristävyys määritettiin vain FEM-mallinnuksen avulla (kuva 4). Mittaustilanteessa ripalaatta oli asennettu
tärinäneristimien päälle, minkä huomioon ottaminen paransi mitatun ja mallinnetun ilmaääneneristävyyden vastaavuutta pienillä taajuuksilla. Suurilla taajuuksilla saattaa vaikuttaa
rakenteelle arvioidut häviökertoimet.
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Kuva 3. Betonilaatan tulokset.
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Kuva 4. Ripalaatan tulokset.

4

JOHTOPÄÄTÖKSET

FEM-mallinnusten tulokset vastaavat hyvin laboratoriossa mitattuja ilmaääneneristävyyksiä tutkituilla rakenteilla suurillakin taajuuksilla. Lisäksi havaittiin, että rakenteet ovat
herkkiä tuennan vaikutukselle erityisesti pientaajuusalueella ja klassisten teorioiden ulkopuolelle jäävien rakenteiden tarkka mallinnus on mahdollista FE-menetelmää hyödyntäen.
Analyyttisten mallien ja FEM-mallinnuksen tulosten välillä oli havaittavissa suhteellisen
suuria eroja yksinkertaisen betonilaatankin kohdalla, vaikka yksinkertaisesti tuettu isotrooppinen levyrakenne kuuluu perinteisesti parametristen menetelmien sovellusalueeseen.
Tosiasiallisesti äärellisen levyn ilmaääneneristävyyden määritys tarkasti ei siis ole kaikilla
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analyyttisilla menetelmillä kaikissa tapauksissa mahdollista, vaikkakin suunnittelukäytössä konservatiivinen arvio ei aina ole haitaksi. FEM-mallinnuksella on mahdollista ottaa
huomioon hyvin monimutkaisiakin tekijöitä, jotka eivät välttämättä aina sijaitse pientaajuusalueella, joka on normaalisti mielletty FEM-mallinnuksen sovellusalueeksi.
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Tiivistelmä
Turussa otettiin kesällä 2021 käyttöön Åbo Akademin luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen uudisrakennus
Aurum. Rakennus sijaitsee Turun Yliopistonmäellä. Tavanomaisten opetusja tutkimustilojen lisäksi rakennuksessa on vaativia laboratoriotiloja, jossa on
meluisaa toimintaa ja erityisen tärinänherkkiä mittalaitteita. Valmistumassa
oleva TYKS Majakkasairaala otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. Rakennuksen sijainti ei ole sairaalarakennukselle tyypillinen: Majakkasairaala on
Pohjoismaissa ainoa rautatien päälle rakennettu sairaala. Rantaradan lisäksi
Majakkasairaalan alla kulkee vilkasliikenteinen tie. Liikenteen aiheuttaman
runkomelun ja tärinän torjunta on toteutettu kansirakenteen tärinäneristimillä.
Potilas- ja tutkimushuoneiden lisäksi rakennuksessa on laaja kuulontutkimuskeskus sekä unentutkimustiloja, joiden akustiset vaatimukset ovat tavanomaista korkeammat.

1

JOHDANTO

A-Insinöörit on vastannut kahden tänä vuonna Turkuun valmistuneen yliopistollisen rakennuksen akustiikkasuunnittelusta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteiskäytössä oleva Aurum-rakennus (kuva 1) otettiin
käyttöön kesällä 2021. Yliopistonmäellä sijaitsevassa monikäyttöisessä kuusikerroksisessa rakennuksessa on opiskelu-, työ- ja kirjastotilojen lisäksi vaativia kemian ja luonnontieteiden laboratoriotiloja, jossa on meluisaa toimintaa ja erityisen tärinäherkkiä mittalaitteita. Betonirunkoisen rakennuksen laajuus on noin 23 000 brm2 ja rakennuskustannukset
noin 80 M€. Kohteen pääsuunnittelija on toiminut Aihio Arkkitehdit Oy. Rakennuttajakonsulttina on ollut Saraco D&M Oy ja projektinjohtourakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy. Rakennukselle on myönnetty suunnitteluvaiheessa BREEAM Excellent -luokitus. Akustiikan osalta kohteelle haettiin ja saatiin POL05- ja HEA05-pisteet.
Kupittaalle rakennettu Turun yliopistollisen keskussairaalan uusi Majakkasairaala on
otettu vastaan 11.10.2021. Uudisrakennus on sijoitettu rautatien sekä Helsingin moottoritien päälle, jolloin se kytkee yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi väylien eripuolilla
sijainneen T-sairaalaan sekä Medisiina D -rakennuksen (kuva 2). Majakkasairaalaan sijoittuvat mm. lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito,
© 2021 Antti Mikkilä, Timo Huhtala ja Ilkka Valovirta. Tämä on avoimesti julkaistu
teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC
BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda
johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito, suu- ja leukasairauksien hoito sekä sairaanhoidollisia tukipalveluja: kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorio ja välinehuolto. Rakennuksen kokonaisala on noin 55 000 brm2 ja rakennuskustannukset noin 185 M€.
Projektinjohtourakoitsijana toimi Hartela sekä arkkitehtina Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja Schauman arkkitehdit Oy.
Molemmat rakennukset ovat suunnittelutehtävänä olleet poikkeuksellisen vaativia. Majakkasairaalan pohjoismaisittain ainutlaatuinen sijainti rautatien ja moottoritien päällä
sekä Aurum-rakennuksen vaativat laboratoriotilat haastoivat akustiikkasuunnittelijan
miettimään tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja, jotka on räätälöity kohteiden asettamien reunaehtojen mukaisesti.

Kuva 1. Aurum-rakennus. Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.

Kuva 2. Majakkasairaala. Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.
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AURUMIN AKUSTIIKKASUUNNITTELU

2.1 Tutkimuslaitetilat
Tavanomaisten opetus- ja tutkimustilojen lisäksi rakennuksessa on vaativia laboratoriotiloja, jossa on meluisaa toimintaa ja erityisen tärinänherkkiä mittalaitteita. Näissä tiloissa
on riittävän ilma- ja runkoääneneristävyyden vuoksi käytetty ratkaisuja, joista järeimmässä laboratoriossa lattian kantava lattiarakenne on eriytetty rakennuksen muusta rungosta
omille pilareilleen ja kantavan lattiarakenteen päällä on kelluva lattia jousien varassa.
Ratkaisua on käytetty NMR- ja SEM-tiloissa kyseisten laitteiden suurten tärinäneristysvaatimusten vuoksi.
Häiriöttömien olosuhteiden saavuttamiseksi ilmaääneneristysluvuksi R’w NMR- ja SEMtilojen ja muiden tilojen välillä määriteltiin 57 dB. Ilmaääneneristysluvuksi kyseisistä
tiloista yksinomaan läpikulkua palveleville käytäville määriteltiin 39 dB, mikä johtui
kookkaiden haalausovien tarpeesta. Askeläänitasoluvun vaatimus muista tiloista NMR- ja
SEM-tiloihin sekä näistä tiloista muihin tiloihin oli L’n,w = 49 dB. Tilojen ääneneristyksen toteutuksen haasteena olivat lisäksi samaan kerrokseen sijoitetut ns. krouvi laboratoriohalli, metallityöpaja ja logistiikkatoiminnot.
Ilmaääneneristysluvun vaatimukset johtivat kaksinkertaisiin seinärakenteisiin, jotka toteutettiin osaksi kaksirunkoisena levyseinänä ja osaksi kiviaineisen seinän päälle tehdyllä
apurunko + lisäverhous -rakenteella. Sisempien seinärunkojen yläreuna tuettiin aina holviin tärinäneristetyillä kiinnikkeillä, joiden vaimennusmateriaalina oli Sylomer. Samalla
materiaalilla varustettuja kiinnikkeitä käytettiin myös ovenpielten vahvistuksessa sekä
tilojen alakatossa, joka toteutettiin tärinäneristettynä kipsilevykattona.
Tilojen lattia toteutettiin kelluvalla laatalla, joka valettiin tärinäneristysjousien ja niiden
välisen erotuskaistan varaan (kuva 3). Valun jälkeen lattiaa tunkattiin jousiin rakennettua
mekanismia käyttäen n. 20 mm ylöspäin, jolloin lattia saatiin täysin irti alustastaan ja jousien toiminnan vaatima painuma pääsi tapahtumaan. Jokaisen NMR- ja SEM-laitteen sijoitusalue jaettiin omaksi laatan osakseen, jolloin laitteet olivat irti paitsi muiden tilojen,
myös viereisten laitteiden aiheuttamilta häiriöiltä. Jousien valintaa rajoittivat NMRtilassa tiukat antimagneettisuusvaatimukset.

Kuva 3. NMR- ja SEM-tilojen välipohjarakenteen periaate. Kuvassa näkyy kaksi tärinäneristysjousta ja työputket niiden tunkkaamista varten. Kuvalähde: kohteen akustiikkasuunnitelmat (AInsinöörit Suunnittelu Oy).
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2.2 Pääaula
Pääsisäänkäynnin jatkeena on näyttävä monikäyttöinen pääaulatila (kuva 4), joka lähes
halkaisee rakennuksen kahtia. Aulassa on nykyaikaisen kampusrakennuksen tapaan paljon oleskelu- ja yhteistyötiloja. Korkean lasikattoisen pääaulan huoneakustiikka toteutettiin mm. laajoilla valoa ja ilmaa läpäisevillä harvarimoituspinnoilla, joiden takana on
käytävätilojen lisäksi myös huonetiloja. Huonetilojen kohdalla, harvarimoituksen takana
on ääntä eristävä seinärakenne ja sisälasitus. Lisäksi käytettiin kuitusementtilevyllä toteutettua seinäverhousta. Tilan reunoilla kiersi kerrosten kohdalla käytäviä, joiden alakatot
otettiin myös huomioon tilan huoneakustiikkaa mallinnettaessa.

Kuva 4. Aurum -rakennuksen pääaula. Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.

3

MAJAKKASAIRAALAN AKUSTIIKKASUUNNITTELU

3.1 Raideliikenteen tärinän ja runkomelun torjunta
Majakkasairaalan rakennushankkeen alussa vuonna 2016 toteutettiin rata- ja katualueen
ylle massiivinen kansi, jonka päälle varsinainen sairaalarakennus toteutettiin erillishankkeena. Kannen alta kulkevat Turun ja Helsingin välillä liikennöivät matkustajajunat sekä
kumipyöräliikenne. Tärinän ja runkomelun torjunnan mitoitus perustui alueella maaperästä tehtyihin värähtelymittauksiin. Tavanomaisesta poiketen päädyttiin toteuttamaan
vaimennus osana kannen laakerointia, jolloin saavutettiin kustannustehokas ratkaisu.
Suurin yksittäisen tukipisteen puristusjännitys oli noin 21,2 MPa. Laakeriratkaisun tuli
sallia suurimmillaan noin 33 mm vaakasuuntainen liike (kutistuma, jännevoiman puristuma, viruma, lämpöliike). Vaimennusratkaisun ominaistaajuustavoitteeksi asetettiin
enintään 20 Hz (kovilla talvipakkasilla enintään 30 Hz). Kuvassa 5 on esitetty kumilevylaakerien suunnitteluvaiheessa arvioitu taajuuskaistainen vaimennus sekä valmiissa
kohteessa mitattu laakerin vaimennus. Arvot on esitetty runkomelun kannalta merkittävimmältä taajuusalueelta.
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Kuva 5. Majakkasairaan värähtelyn vaimennukseen käytetyn kannen laakerin suunnitteluarvo
sekä mittaustulos runkomelun kannalta merkitsevällä taajuusalueella.

3.2 Kuulon- ja unentutkimustilat
Majakkasairaalan kuulontutkimustiloja käytetään terveydenhoidon tarpeiden lisäksi tieteelliseen tutkimukseen. Tiloihin toteutettiin normaalien kuulontutkimustilojen lisäksi
suurehkot äänikenttä- ja muut tutkimushuoneet, joiden ääneneristys- ja huoneakustiset
vaatimukset olivat erittäin korkeat. Ääneneristys toteutettiin kaksinkertaisilla kipsilevyseinillä, ääneneristys ylöspäin tärinäneristetyllä alakatolla ja askelääneneristys kelluvalla laatalla. Huoneakustiikan ratkaisut olivat vaativimmissa tiloissa varsin massiivisia
vaadittujen olosuhteiden saavuttamiseksi (kuva 6).

Kuva 6. Äänikenttähuoneiden huoneakustisten seinäverhousten periaate. Kuvalähde: kohteen
akustiikkasuunnitelmat (A-Insinöörit Suunnittelu Oy).

Unentutkimustilat toteutettiin kaksinkertaisilla rakenteilla, osittain kaksinkertaisilla levyseinillä ja osittain muuratun seinän päälle tehdyllä levyverhouksella. Välipohjaratkaisuna oli kelluva laatta lattiarakenteena ja tärinäneristetty alakatto sen kattorakenteena.
Unen- ja kuulontutkimustilat on sijoitettu rakennusrungon sisälle. Näin ollen liikenne- ja
muu ympäristömelu, esimerkiksi ambulanssihelikopterien äänet, eivät aiheuta ongelmia
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tilojen tarkoituksenmukaiselle käytölle. Tilojen sijoitus onkin vaativien tilojen suunnittelussa seikka, jolla voi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia ja johon akustiikkasuunnittelijan on hyvä ottaa kantaa.
3.3 Keskusaulat
Nykyaikaisiin sairaaloihin rakennetaan tavallisesti näyttävä ja monesti koko rakennuksen
korkeussuunnassa läpäisevä keskusaula, johon sijoittuu opastus- ja ilmoittautumispisteitä
sekä kahviloita. Yhtenä perusteena tällaisten aulojen rakentamiseen on luonnonvalon
saamisen syvän rakennusrungon keskellä oleviin tiloihin. Majakkasairaalassa on kaksi
lasikattoista keskusaulaa (kuva 7). Tilan korkeuden ja lasikaton vuoksi keskusaulojen
vaimennuspinnat on sijoitettu seinille, pääosin aulojen pitkille sivuilla sisäikkunoiden
väliin. Huoneakustiikan lisäksi jouduttiin suunnittelemaan aulan ja potilas-, vastaanottoyms. tilojen ääneneristys. Kriittisimmäksi nousi ikkunoiden ääneneristys, jotta vaatimukset potilashuoneen, vastaanottohuoneen tms. ja muun tilan välillä saatiin täytetyiksi.

Kuva 7. Yleisnäkymät keskusauloista vasemmalla ja detaljikuva vaimennuspinnasta oikealla.
Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.

4

YHTEENVETO

Aurum ja Majakkasairaala ovat esimerkkejä kohteista, joissa joudutaan kehittämään
poikkeuksellisia suunnitteluratkaisuja. Tilankäyttö on sanellut tiukat reunaehdot erityisesti äänen-, tärinän- ja runkomeluneristykselle, lähtien jo Majakkasairaalan sijoittamisesta
kaupunkitilan käytön ja sairaala-alueen kannalta edulliseen, mutta akustisesti vaativaan
paikkaan. Samoin erityisesti Aurumin laboratoriotilojen sijoittelu on tuonut lisähaastetta
suunnitteluun. Kokonaisuutta ajatellen tilaajan panostus akustiikkasuunnittelun on kannattanut, koska vaativat suunnitteluongelmat on pystytty ratkaisemaan kustannustehokkaasti ja lopputuloksena ovat olleet toimivat tilat käyttäjille.
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Tiivistelmä
Akustikot suunnittelevat sekä rakennusten kellutuksia että studioiden kellutuksia asuinviihtyvyyden ja työolosuhteiden kannalta. Tässä artikkelissa esitellään studion ja rakennuksen kellutuksen suunnitteluun liittyviä periaatteita,
eroja ja yhtäläisyyksiä. Kokonaisia rakennuksia pitää kelluttaa, kun maaliikenne aiheuttaa runkomelu- tai tärinähaittaa rakennuksen käyttötarkoitukset
huomioiden. Kokonaisen rakennuksen kelluttamiseen päädytään yleensä, kun
viranomaisten asettamat ohjearvot tai kaavavaatimus ylittyvät. Rakennuksen
kelluttamisella halutaan välttää mm. unen keskeytyksistä aiheutuvat terveydelliset haitat lepotiloissa tai taata riittävän hyvät työskentelyolosuhteet. Studioita kelluttaessa pitää huomioida sekä studion aiheuttamat äänet naapureiden
kannalta että studioon kantautuvat äänet. Studion aiheuttamien äänien vaimennuksia arvioidessa suunnittelua ohjaavat pääasiallisesti viranomaisten vaatimukset, kun taas studioon kantautuvia melutasoja arvioidessa käytetään laadullisia tavoitearvoja mm. standardeista.

1

JOHDANTO

Meluntorjunnan kannalta rakennusrunkoon kohdistuva meluntorjunta on haastavaa suunnittelua. Meluntorjunnan onnistuminen on rakennuksen tai huonetilojen käyttöönoton,
asuinviihtyvyyden ja työolosuhteiden kannalta erittäin tärkeää. Torjuntaratkaisuna päädytään usein vaimentamaan runkoääntä jousimaisilla vaimentimilla. Jouset asennetaan vaimennettavan massan alle ja tätä toimenpidettä kutsutaan usein kelluttamiseksi.
Melua voi kytkeytyä rakennusrunkoon useita reittejä pitkin, ja melun lähteen tyyppejä on
useita. Rungossa kulkevalle melulle on tyypillistä, että varsinkin pienet taajuudet vaimenevat
hitaasti etäisyyden funktiona verrattuna ilmaäänen vaimenemiseen. Esimerkiksi studiotiloissa
melu voi kytkeytyä kaiuttimien tai soitinten tuottamasta ilmaäänestä rakennusrunkoon ja kuulua rakennuksen meluherkkiin tiloihin, kuten asuntoihin. Maaliikenteen aiheuttama runkomelu puolestaan kytkeytyy rakennusrunkoon maaperän ja rakennuksen perustusten kautta.
Runkomelun torjunta on kaikissa tapauksissa oleellinen osa rakennuksen meluntorjunnan
suunnittelua, ja ratkaisuperiaatteet ovat melulähteestä riippumatta hyvin samankaltaisia.
© 2021 Henri Penttinen, Henrik Möller, Timo Peltonen, Janne Riionheimo ja Sakari
Tervo. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ
4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja
esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde
mainitaan asianmukaisesti.
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MÄÄRÄYKSET, VAATIMUKSET JA STANDARDIT

Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kaavamääräykset ohjaavat rakennushankkeeseen ryhtyvää [1]. Asuintilojen ohjearvot on esitetty rakennuksen ääniympäristöasetuksen 796/2017 soveltamisohjeessa [1]. Maaliikenteen runkomelua tarkastellaan käyttäen tilastollista tunnuslukua Lprm, joka kuvaa raideliikenteestä sisätiloihin kantautuvia hetkellisiä
runkomelutasoja. Avoradalla kulkevan raideliikenteen aiheuttaman runkomelun ei tulisi
asuintiloissa ylittää 35 dB; tunnelissa kulkevan raideliikenteen osalta ohjearvo on 30 dB.
Rakennuksen ääniympäristöohjeessa annetaan lisäksi ohjearvot taloteknisten laitteiden
runkomelulle [1]. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen toimenpideraja taloteknisten
laitteiden melun enimmäistasoille LAFmax on 33 dB [2].
Studioon kantautuvien äänien osalta voidaan soveltaa kuunteluhuoneiden standardia [3],
jossa on esitetty sekä taustameluun että huoneakustiikkaan liittyviä vaatimuksia. Tämän
artikkelin kannalta olennaisia ovat taustamelutason vaatimukset, jotka ilmaistaan NRlukuina, jotka voidaan ilmaista myös tavanomaisia äänitasoarvoja käyttäen. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa pientaajuisenmelun toimenpideraja on LAeq ≤ 25 dB.
Pienitaajuiselle melulle on myös terssikaistakohtaiset vaatimukset. [2]

3

KELLUTUSTEN SUUNNITTELU JA PERIAATTEET

Tavoitteena kaikessa meluntorjunnassa on, että häiriöäänet ja värähtelyt saadaan vaimennettua tilan käyttötarkoitukseen nähden sopivalle tasolle.
Torjuntatarpeen määrittelyssä akustikko laatii liikenteen tärinä- ja runkomeluselvityksen tai studion rakennusakustisen selvityksen, jossa tunnistetaan torjuntatarpeet ja esitetään
niiden laajuus ja laatu. Vaimennustarvetta voidaan kummassakin tapauksessa arvioida laskennallisesti tai mittauksin.
Melutason arvioinnissa voidaan soveltaa raideliikenteen mallinnusmenetelmiä erityisesti
ennen uuden radan rakentamista, alueen kaavaselvityksen yhteydessä tai kohteen rakennuslupavaiheessa. Alustavan laskennallisen selvityksen antamaa arviota voidaan tarkentaa
myös mittauksin. Raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua mitataan tulevan rakennuksen
alueen maaperästä tai olemassa olevista rakennuksista.
Studioiden ja tarkkaamoiden tapauksessa herätteiden tasot ja spektrit ovat usein hallittavissa ja hyvin tiedossa. Suurin osa suunnittelusta voidaan tehdä studioiden tapauksessa
suunnittelupöydällä. Kun studiota rakennetaan olemassa olevaan kohteiseen, nykyisten rakenteiden ilmaäänieristysmittauksilla voidaan määritellä vaimennustarpeet tarkemmin ja
saadaan arvio sivutiesiirtymien vaikutuksista.
Torjuntatarve määritellään kantautuvan melutason, sen spektrin ja kohteen tavoitetason
erotuksen avulla. Lisäksi huomioidaan melun esiintymisen ajankohdat sekä esiintymistiheys.
Raideliikenteen runkomelua mitataan ja arvioidaan taajuuskaistalla 16…500 Hz, ja vaimennustarve määritellään terssikohtaisesti. Raideliikenteen runkomelun torjuntatarve ∆L
on tyypillisesti 10…20 dB ja se kohdistuu yleensä taajuuskaistoille 50…250 Hz.
Studioiden kelluttamisen yhteydessä esiintyvät vaimennustarpeet voivat pienten taajuuksien osalta olla samaa luokkaa kuin raideliikenteen tapauksessa, mutta ilmaäänieristykseen
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liittyvät vaimennustarpeet yksittäisille rakenteille voivat olla selvästi suurempia; luokkaa
DnTw > 60…70 dB. Ilmaäänieristyksen tapauksessa tarkasteltava taajuusalue on standardista riippuen välillä 50…100 Hz – 5 kHz.
Taulukkoon 1 on koottu tyypillisiä herätetasoja ja vaimennustarpeita liittyen studiotiloihin,
tarkkaamoihin ja raideliikenteeseen. Vaimennustarpeen ollessa suuri, tarkentavat mittaukset auttavat riskien hallinnassa.
Taulukko 1. Lähtötasot ja vaimennustarpeet eri tiloille radan tai studion vieressä asunto.
Tarkkaamo, normaali
Tarkkaamo, elokuvamiksaus
EDM studio
Studion soittotila
Tavarajuna (10 m, kallioperustus)
Raitiovaunu (10 m, kallioperustus)

Lähtötaso
LA
LpZ,50Hz
80…85 dB
95…100 dB
80…90 dB
100…115 dB
80…100 dB
100…115 dB
95…105 dB
100…110 dB
45…55 dB
20…45 dB

Vaimennustarve
DnTw
∆L50-250 Hz
60…70 dB
40…50 dB
65…80 dB
50…60 dB
65…80 dB
50…60 dB
65…80 dB
50…60 dB
10…20 dB
5…10 dB

3.3 Rakennusten kelluttaminen
Rakennuksen kelluttaminen toteutetaan sen perustuksissa vaakasuuntaisena erotuskaistana.
Joustava vaimennin katkaisee maaperästä rakennusrunkoon etenevän värähtelyherätteen mekaanisen kytkeytymisreitin. Vaakasuuntainen vaimennin etenee perustuksissa tyypillisesti
yhdessä tasossa alemman ja ylemmän perustuslinjan eli nk. kaksoisanturan välissä. Rakennusrunkoon liittyvät talotekniikan läpiviennit toteutetaan joustavasti. Lisäksi pintamaata pitkin etenevää herätettä vaimennetaan pystysuuntaisilla vaimentimilla radan ja rakennuksen
välissä. Perustuksen halkaisun ja irrotuksen jälkeen rakentaminen jatkuu normaalisti. Periaatekuva rakennuksen perustusten irrotuksesta esitetty kuvassa 1a ja toteutus vaakasuuntaisesta
vaimentimesta kuvissa 2a ja 2b.
Kun koko rakennus kellutetaan, maaperästä kytkeytyvä runkomelun kytkeytyminen saadaan torjuttua kaikissa sen tiloissa. Vaihtoehtoisesti rakennuksen sisään voidaan toteuttaa
yksittäisiä huone huoneessa -ratkaisuja, tai huomioida runkomelu tilojen sijoittelussa.
3.4 Studion kelluttaminen
Studioihin liittyvät meluntorjuntavaatimukset ovat usein niin suuria, että suunnitellun äänieristyksen saavuttaminen vaatii massiivirakenteen lisäksi huone huoneessa -ratkaisun.
Tällöin kaikki huoneen pinnat toteutetaan kaksoisrakenteella, joka kelluu tai on kokonaan
irti ympäröivistä rakenteista. Joissakin tapauksissa riittävä äänieristys saavutetaan yhden
tai kahden pinnan vaimennuksella, mutta tämä riippuu herätteen tyypistä ja spektristä. Periaatekuva studion kellutuksesta on esitetty kuvassa 1b ja toteutus kuvissa 3a ja 3b.
Kelluva lattiarakenne toteutetaan joustavan 10…200 mm vaimentimen päälle yhtenäisenä 50…200 mm massakerroksena, joka on aina reunoiltaan irti rakennuksen rungosta.
Edullisin ja yksinkertaisin kellutusrakenne on kuiva lattialevyrakenne, joka lepää oikein
mitoitetun joustavan villakerroksen päällä. Jos melun torjuntatarve on suuri, vaimennus
voidaan toteuttaa kelluttamalla betonilattia elastomer-vaimentimilla tai teräsjousilla.
Väliseinät toteutetaan usein kelluvan lattian päälle, jolloin seinärakenteen perustukset on
kellutettu samalla vaimentimella kuin lattia. Seinät lisäävät kelluvaan lattiaan kohdistuvaa
kuormaa, jolloin saavutettavaa vaimennusta saadaan hieman parannettua. Seinien
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kaksoisrakenne voidaan asentaa joustavasti myös kantavalle välipohjalle, jolloin saavutettava vaimennus ei ole yhtä suuri kuin kellutetun lattian päälle asennettaessa.
Seinärakenteiden kiinnitykset ja tuennat toteutetaan joustavasti tärinäeristimillä. Ilmaäänieristyksen kannalta seinä- ja kattorakenteissa on oltava riittävän suuri ilmaväli viereisiin
rakenteisiin, jotta saavutetaan tarvittava ilmaäänieristys.
Ääntä eristävä alakatto voidaan toteuttaa kipsilevyrakenteella, joka on kiinnitetty joustavilla kannakkeilla ylempään välipohjaan. Äänieristysalakatto on tiivis, reunoiltaan irti
muista pystysuuntaisista rakenteista ja sen läpiviennit toteutetaan joustavasti. Onnistuneessa mitoituksessa vaimentimien kellutustaajuus on mitoitettu riittävän alas, kipsilevyjen
massa on sopiva ja villoitettu ilmaväli on riittävän suuri. Talotekniikkaa voidaan tarvittaessa asentaa katon ja holvin väliin, jos ilmaväli on riittävän suuri.

Kuva 1. a) Rakennuksen kelluttamisen ja b) studion huone huoneessa -ratkaisun periaatteet.

a)

b)

Kuva 2. a) Runkomeluvaimentimien alapuolinen sileähkö antura, kahden runkomeluvaimennintyypin raja ja liitosteippi sekä b) onnistunut runkomeluvaimentimen asennus
kaksoisanturan väliin, jossa vaimenninmatto näkyvissä.
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b)

Kuva 3. Kuvia kellutetun studiolattian toteutuksesta a) ennen lattian asennusta ja
b) lattian asennuksen jälkeen.
3.3 Mitoituksen optimointi ja mitoituksessa huomioitava
Rakenteiden kellutukseen liittyvät fysikaaliset periaatteet ovat samat sekä kokonaisen rakennusrungon että yksittäisten studiotilojen osalta. Lattioiden ja rakennuksen kellutuksessa
riittävän matala kellutustaajuus on merkittävä kriteeri mitoituksessa. Laskenta voidaan
aloittaa massa-jousi-mallilla

=

,

(1)

jossa η on mekaaninen häviökerroin, f0 =

, k on jousivakio ja m on massa. Kuvassa

4 on esitetty tyypillisille massoille (35, 85 ja 1000 kg /m2) ja jousivakioille (elastomer:
5 MN/m3 ja villa: 10 MN/m3) siirtofunktiot, joissa kellutustaajuudet f0 = 15 Hz, 42 Hz ja
80 Hz. Mikäli jousi on liian jäykkä (10 MN/m3) suhteessa massaan (35 kg/m2), kellutuksen
tuottama vaimennus alkaa siirtofunktion avulla tulkittuna vasta > 100 Hz kohdalla. Kellutustaajuudella f0 = 15 Hz vaimennus alkaa vastaavasti kuuloalueen alarajalla 20 Hz tienoilla.
Joustavan alapuolisen laatan vaikutusta saavutettavaan vaimennukseen voidaan arvioida laskemalla lisäyshäviö IL alustan äärellisen massan ja vaimentimen siirtofunktion H
avulla [4]
= −20 log ( ) − 10 log

1+

(

)

,

(2)

jossa M on kantavan rakenteen massa ja km on taivutusjäykkyys. Kuvassa 5 on esitetty saavutettava lisäyshäviö ∆IL16-250 Hz massasuhteen m/M ja taivutusjäykkyyden km funktiona,
kun kellutustaajuus f0 on 15 Hz ja 80 Hz. Laskennassa on oletettu, että herätetaso on vakio
taajuuskaistalla 16…250 Hz. Pienillä taajuuksilla suurin saavutettava lisäyshäviö on
30 dB, kun f0 = 15 Hz. Vastaavasti kun f0 on 80 Hz, suurin odotettavissa oleva lisäyshäviö
on 5 dB ja jos alapuolisen rakenteen massa on samaa suuruusluokkaa kellutetun massan
kanssa, lisäyshäviö on 0 dB.
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Kuva 4. Tyypillisiä siirtofunktioita H(f) eri massoilla ja joustavilla materiaaleilla.

a)

b)
Kuva 5. Saavutettavat lisäyshäviöt IL (50…250 Hz) kun a) f0 = 15 Hz ja b) f0 = 80 Hz.

4

TOTEUTUKSESSA HUOMIOITAVAA

Äänisilloilla viitataan ei-haluttuihin mekaanisiin kytköksiin kellutetun rakenteen ja muun
rakennusrungon välillä. Tyypillisesti äänisiltojen riskikohdat tunnistetaan suunnitteluvaiheessa ja työmaan aikaiset malliasennukset auttavat välttämään äänisiltoja.
Rakennuksen kellutuksessa tulisi lisäksi huomioida materiaalin sijoittelu, sillä vaimennusmateriaali voi vaihtua lyhyelläkin matkalla talon perustuksissa. Läpivienneissä tulisi aina
käyttää joustavia liitoksia, kun tekniikka kulkee kelluttamattomalta alueelta kellutetulle.
Mikäli käytetään elastomeerejä, asennusalustan tulee olla riittävän tasainen ja valujen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että valut eivät pääse kytkemään kellutettua osaa.
Studioiden kellutuksissa tulee myös kiinnittää huomiota materiaalin sijoitteluun, läpivienteihin ja äänisiltojen syntymisen estämiseen. Myös rakenteiden kosteustekninen toimivuus on
varmistettava.

VIITTEET
[1] Ympäristöministeriö. Ääniympäristö-Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. 2018.
[2] Valvira. Ohje 8/2016. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa II. 2016.
[3] ITU-R BS.1116-1 Methods for the subjective assessment of small impairments in audio systems
including multichannel sound systems.
[4] J.H. Rindel, Sound Insulation in Buildings, CRC Press, FL, USA, 2018
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Tiivistelmä
Turun ammattikorkeakoulussa on käynnissä aihetta koskeva ympäristöministeriön rahoittama tutkimusprojekti. Sen tavoitteena on selvittää, miten puuvälipohjarakenteiden askelääneneristystä tulisi objektiivisesti mitata, jotta tulokset asettaisivat rakenteet samaan paremmuusjärjestykseen, johon asukkaatkin ne keskimäärin asettaisivat yläkerrasta lattiaan kohdistuvan iskumelun perusteella. Tässä artikkelissa raportoidaan mittaustuloksia askeläänilaboratoriossa tehdyistä mittauksista erilaisille puu- (11 kpl) ja betonivälipohjille (5 kpl). Tulokset auttavat ymmärtämään, miten välipohjat käyttäytyvät.
Tuloksia voi hyödyntää välipohjien suunnittelussa ja kehityksessä.

1

JOHDANTO

Konsortioprojektisuunnitelma Turun ammattikorkeakoulun (AMK), RISE:n (Växjö) ja
Linnaeus Yliopiston (Växjö) kesken sai rahoituksen vuonna 2019 järjestetyssä Tandem
Forest Values II haussa. AMK:n osuuden rahoittaa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma. AMK:n osuuden tavoitteena on selvittää, miten puuvälipohjarakenteiden
askelääneneristystä tulisi objektiivisesti mitata, jotta tulokset asettaisivat rakenteet samaan paremmuusjärjestykseen, johon asukkaatkin ne keskimäärin asettaisivat yläkerrasta
lattiaan kohdistuvan iskumelun perusteella. AMK:n osuus toteutetaan nelivaiheisena:
1. Tutkittavien rakenteiden valinta
2. Rakenteiden askelääneneristysmittaukset standardiäänilähteillä
3. Vaihtoehtoisten iskuääniherätteiden nauhoitus vaihetta 4 varten
4. Psykoakustinen koe (häiritsevyyden määrittäminen vaiheen 3 nauhoitteille)
Tässä artikkelissa raportoidaan mittaustuloksia askeläänilaboratoriossa tehdyistä mittauksista erilaisille puu- ja betonivälipohjille (työpaketin vaiheet 12).

2 AINEISTOT JA MENETELMÄT
2.1 Rakenteiden valinta
© 2021 Etunimi1 Sukunimi1, Etunimi2 Sukunimi2 ja Etunimi3 Sukunimi3. Tämä on
avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan
asianmukaisesti.

120

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

HONGISTO ET AL.

Tutkimus tähtää kansainvälisesti merkittävään tietämyslisäykseen siitä, miten puuvälipohjia pitäisi objektiivisesti mitata. Tästä johtuen rakenteita tulisi olla paljon ja monimuotoisesti, jotta tulos ei vääristyisi. Euroopassa asuinkerrostalojen askeläänimääräykset
ovat kevyimmät Espanjassa (L’nTw=65 dB) ja tiukimmat Suomessa (L’nTw+CI,50-2500=53
dB) ja Itävallassa (L’nTw=48 dB). Jotta tutkimus olisi kansainvälisesti kiinnostava, tulee
tutkittavien rakenteiden sijaita alueella 4065 dB L’nTw. Sen vuoksi tutkimukseen valittiin
tietoisesti sekä rakenteita, jotka eivät läheskään täytä suomalaisia määräyksiä, että rakenteita, jotka täyttävät ne kirkkaasti.
Yleisimmät kantavat puuvälipohjarakenteet Suomessa ovat avokotelolaatta, ripalaatta,
LVL ja CLT. Kahden ensimmäisen ja kahden viimeisen rakenteen ollessa akustiselta
kannalta hyvin samankaltaisia, tutkittaviksi puuvälipohjiksi valittiin avokotelolaatta ja
CLT. Näiden vertailukohtana on paikallaan valettu teräsbetoni. Tutkittavat välipohjat
ovat kuvassa 1. CLT-mittaukset ovat vielä tekemättä.
Avokotelolaatalla tarkasteltiin alakattoja jäykin (a) ja joustavin rangoin (b). Betonilaatalla alakattoa ei ollut. Välipohjarakenteet ovat kuvassa 2.

Kuva 1. Kantavat laatat: 370 mm avokotelolaatta (R), 260 mm CLT (C) ja 160 mm teräsbetoni (H). Avokotelolaatan alapintaan on ristikoolattu 45 mm puuranka (k600), johon
jäykät (a) tai joustavat (b) alakattorangat kiinnitettiin.
2.2 Mittaukset
Mittaukset suoritettiin AMK:n askeläänilaboratoriossa Turussa (Kuva 3). Laboratorio
täyttää ISO 10140-1 ja ISO 10140-5 vaatimukset askelääneneristävyyden laboratoriotestauksille. Laboratoriossa pienin mitattavissa oleva askeläänitasoluku on <24 dB Ln,w.
Avokotelolaatta sijaitsi aukossa C ja teräsbetonilaatta puolestaan aukossa D. Siirtoihin
käytettiin huoneissa 45 olevaa 4 tn siltanosturia. Molempien aukkojen ala on 10,2 m2.
Mittaukset tehtiin ISO 10140-3 mukaan. Herätteinä käytettiin sekä standardisoitua askeläänikojetta (kovapintainen ja kevyt heräte) että standardisoitua kumipalloa (pehmeäpin-
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tainen ja raskas heräte). Suomalaiset määräykset edellyttävät askeläänikojeen käyttöä.
Kumipallon tuottama heräte muistuttaa enemmän askelista aiheutuvaa iskuääntä, koska
se on raskas ja pehmeä. Koska tutkimustietoa kumipallolla saatavista tuloksista on julkaistu vähän, mittasimme rakenteet molemmilla standardiherätteillä.

TULOKSET
Tulokset on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 4.

Kuva 2. Välipohjarakenteet.
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Kuva 3. Leikkauskuva AMK:n askelääneneristävyyden testauslaboratoriosta. Mittaukset tapahtuvat asennusaukoissa C ja D.
Taulukko 1. Askeläänikojeella määritetyt askeläänitasoluvut Ln,w ja Ln,w+CI,50-2500 ja
kumipallolla määritetty maksimaalinen iskuäänitaso LiA,Fmax.
L n,w

L n,w+C I ,50-2500

L iA,F max

[dB]

[dB]

[dB]

R2a

72

74

73

R3a

61

65

68

R5a

56

59

59

R6a

64

66

69

R8a

60

63

63

R2b

55

56

56

R3b

46

49

52

R5b

39

44

47

R6b

44

47

51

R7 b

47

48

47

R9b

46

48

50

H2

59

60

62

H3

47

52

54

H4

39

49

49

H5

35

45

45

H7

46

55

54
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85
80
75
70
65
60
55
Ln [dB]

50
45
40
35

R2b

R2a

30
25

R3a

20

R5a

15
5

H3

R5b

H4

R6b

R6a

10

H2

R3b

R7b

H5

R8a

R9b

H7

R2a

R2b

H2

0
85
80
75
70
65
60

LiFmax [dB]

55
50
45
40
35
30
25

R3a

20

R5a

15

R3b

H5

R7b

R8a

5

H4

R6b

R6a

10

H3

R5b

H7

R9b

f [Hz]

f [Hz]

4000

2000

1000

500

250

125

63

4000

2000

1000

500

250

125

63

4000

2000

1000

500

250

125

63

0
f [Hz]

Kuva 4. Ylhäällä askeläänikojeen tuottamat äänenpainetasot Ln ja alhaalla kumipallon tuottamat huippuäänenpainetasot LiFmax. Kantava rakenne: a) Avokotelolaatta jäykällä alakatolla. b) Avokotelolaatta joustavalla alakatolla. c) Teräsbetoni.

POHDINTA
Avokotelolaatassa joustavalla alakatolla (b) saatiin 1518 dB parempia Ln,w+CI,50-2500 arvoja kuin jäykällä alakatolla (a). Suomalaisia määräyksiä ajatellen päämielenkiinto koh-
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distuu joustavan alakaton avokotelolaattarakenteisiin. Mm. seuraavat voidaan havaita
Ln,w+CI,50-2500 arvoja tarkastellen: pintalaatan kelluttaminen ei vaikuta (R7b vs. R9b); kelluva kipsilevy 60 kg/m2 on kelluvaa pumpputasoitetta 72 kg/m2 parempi (R5b vs. R7b).
Standardisoidut askelääneneristyksen mittaluvut asettavat välipohjarakenteet hieman eri
järjestyksiin. Lattioiden paremmuusjärjestyksiä on perusteltua tutkia psykoakustisin menetelmin.
Tässä esitettyjä laboratorioarvoja Ln tulee soveltaa kenttäarvoiksi L’nT varovaisuudella
seuraavista syistä: (1) Sivutiesiirtymät on estetty. Testausaukkoa ympäröivä massiivilattia
ei ole mekaanisesti yhteydessä laatan alapuolisen mittaushuoneen rakenteisiin. (2) Reunaehdot ovat epätavalliset. Laatat on asennettu vapaasti 10 mm teräksisen leukapalkin
päälle oman painonsa ilman erillistä mekaanista lukitsemista. (3) Kytkentähäviöt ovat
pienet. Testausaukon ympäristö on tavanomaista massiivisempi (600 mm betoni). Näytteestä ympäristöön pyrkivä värähtely heijastuu takaisin testinäytteeseen. Tämä kasvattaa
askeläänitasoa alahuoneessa. (4) Laboratorioarvo Ln normalisoidaan eri tavoin kuin kenttäarvo L’n,T.
Eri rakenteiden välillä tässä tutkimuksessa havaitut erot kuitenkin toteutuvat samalla tavalla myös rakennuksessa suoran äänenläpäisyn osalta. Rakennuksessa sivutiesiirtymät
aiheuttavat silti sen, että askeläänenpainetasolla on yläraja, jota pienempiä arvoja ei voi
mitata välipohjaa parantamalla. Laboratoriossa sivutiesiirtymät eivät vaikuta tuloksiin
ennen kuin tasolla 24 dB Ln,w. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa havaitut erot eivät toteudu
täysimääräisesti rakennuksessa.
Teräsbetonilaatan paksuus oli 160 mm. Uusissa taloissa paksuus on yleensä 200240
mm. Arvion mukaan 240 mm betonilaatalla laatalla askeläänenpainetasot ovat 34 dB
alhaisempia kuin 160 mm betonilaatalla.
Vaiheen 2 tulokset julkaistaan yksityiskohtaisine rakennepiirustuksineen kokonaisuutena
myöhemmin. Raporttiin liitetään myös CLT 260 mm laatalla tehtävät mittaukset.

KIITOKSET
Carl XIV Gustaf, Tandem Forest Values, ympäristöministeriö ja rakennustuotteita lahjoittaneet yritykset (Saint-Gobain Finland Oy / Weber, Saint-Gobain Finland Oy / Isover,
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc, VVR Wood Oy, CLT Finland Oy ja Christian Berner
Oy).
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Tiivistelmä
Melun aiheuttamat ammattitaudit ovat lukumäärältään edelleen kolmasosa
kaikista ammattitaudeista. Selkeästi on edelleen tarve toteuttaa ja kehittää työpaikkojen meluntorjuntaa. Meluntorjuntaa tehdään tekniikan, akustiikan ja
työturvallisuuden lähtökohdista näiden alojen ammattilaisten toimesta. Käytännön toimissa tai tutkimuskirjallisuudessa ei ole juuri mietitty, miksi ehdotettuja meluntorjunta toimenpiteitä ei usein yrityksissä toteuteta. Ei ole järjestelmällisesti tarkasteltu työpaikan eri henkilöstöryhmien näkemyksiä ja syitä,
joiden vuoksi meluntorjunnan ratkaisumahdollisuuksia ei nähdä toteuttamisen
arvoisiksi. Työpaikan organisaation ja ihmisten toiminnan vaikutuksesta meluntorjunnan onnistumiseen on verraten vähän tietoa suhteessa esimerkiksi
meluntorjunnan teknisiin ratkaisuihin, puhumattakaan melulle altistumisesta
tai melun mittauksista. Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa
”Työpaikkojen
ääniympäristön
ratkaisukeskeinen
kehittäminen”
(VI/2021…III/2023) selvitetään teollisten työpaikkojen meluntorjunnan ja
melunhallinnan taustatekijöitä ja erityisesti sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutusta meluntorjunnan toteutukseen. Tutkimushankkeen tarkoitus on luoda
kokonaisymmärrys, joka perustuu niin teknisen tiedon kehittymiseen kuin sosiokulttuurisen ymmärryksen paranemiseen ja näiden yhdistämiseen. Tutkimuksessa pyritään erityisesti valottamaan työpaikan koko henkilöstön mukaan
ottamisen keskeisyyttä onnistuneelle melunhallinnalle. Tässä esitelmässä kuvataan tutkimushankkeen sisältö tarkemmin ja esitetään selvitysvaiheen tuloksia.

© 2021 Etunimi1 Sukunimi1, Etunimi2 Sukunimi2 ja Etunimi3 Sukunimi3. Tämä on
avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti
ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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PROJEKTIN TAUSTA

Loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 tämän artikkelin kirjoittajien käymissä asiantuntijakeskusteluissa tunnistettiin meluntorjuntaan liittyvä tutkimustarve: miksi meluntorjunnan suunnitelmia ja ratkaisuehdotuksia ei toteuteta? Millaisia ovat työpaikan erilaisten henkilöryhmien näkemykset ja muut syyt, joiden vuoksi ratkaisuehdotuksia ei nähdä toteuttamisen arvoisiksi.
Meluntorjunnan tekniset mahdollisuudet tunnetaan hyvin, esimerkiksi alan ruotsalaisen
Arbetarskyddsfondenin klassikkoteoksen mukaan [1], mutta käytännön toteutus jää kokemuksen perusteella usein vajaaksi tai suunnitelman asteelle. Tämän kokemuksen oikeellisuutta tukee, että tuoreimman Työterveyslaitoksen ammattitauteja käsittelevän yhteenvetotutkimuksen [2] mukaan meluvamma diagnosoitiin n. 7900 kertaa kymmenen vuoden
tarkastelujaksolla. Meluvamma on edelleen työikäisten yleisin ammattitauti.
Lainsäädännöllinen tarve meluntorjuntaan työpaikoilla perustuu Valtioneuvoston asetukseen 85/2006 työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta [3]. Asetuksessa
määritellään alempi ja ylempi toiminta-arvo, missä säädetään työnantajan velvollisuudesta
toimittaa käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet ja työntekijän velvollisuudesta käyttää
näitä. Samoin säädetään altistuksen raja-arvosta minkä ylittyessä työnantajan on ryhdyttävä toimiin altistuksen vähentämiseksi raja-arvon alle.
Taulukko I. Meluntorjunnan toiminta- ja raja-arvot VNa 85/2006 mukaan 8 h pituisen
työpäivän ajalle keskiarvotettuna A-painotettuna äänenpainetasona.

2

Lp,A,8h
[dB]

LpC,peak
[dB]

Toimenpide

80

135

Työnantajan on varattava työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuulonsuojaimet.

Alempi toimintaarvo

85

137

Työntekijän on käytettävä kuulonsuojaimia.

Ylempi toimintaarvo

87

140

Työnantajan on alettava toimiin melun vähentämiseksi alle raja-arvon 87 dB

Altistuksen rajaarvo

PROJEKTIN KUVAUS

Tutkimustarpeeseen vastaamiseksi valmisteltiin Työsuojelurahaston tuella kehittämishanke ”Työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen hankenumero
210083”. Projekti on kaksivuotinen yritysryhmän kanssa toteutettava kehittämishanke,
minkä Työsuojelurahasto rahoittaa yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Projektiin osallistuvat tasasuurilla osuuksilla SSAB Europe Oy Raahen terästehdas, AGCO Power Oy
Linnavuoren moottoritehdas, Fiskars Finland Oy Ab Iittalan lasitehdas ja JTK Power Oy:n
Vöyrin konepaja. Lisäksi projektia rahoittavat omarahoitusosuudella A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy.
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Projektiin osallistuvat yritykset eli tutkimuskohteet edustavat neljää erilaista teollisuudenalaa. Yritykset ovat eri kokoisia, erilaisia konsernirakenteeltaan ja organisaatioltaan ja niiden tekniseen meluntorjuntaan liittyvät haasteet ovat erilaiset. Tämä tekee toteuttamisesta
mielenkiintoisen ja haastavan ja antaa mahdollisuuden tulosten laajaan hyödyntämiseen.
Projektissa selvitetään monitieteisesti ja monimenetelmäisesti meluntorjunnan esteitä ja
edellytyksiä teollisuusyrityksissä. Monitieteisyys ja monimenetelmäisyys tässä tarkoittaa
sitä, että perinteinen meluntorjunnan tekninen analyysi ja suunnittelu sisältäen melualtistuksen ja melulähteiden lähdevoimakkuuden määrittelyn yhdistetään teollisuussosiologisella haastattelu- ja interventiotutkimuksella selvitettäviin työpaikan eri henkilöstöryhmien
näkemyksiin ja syihin, joiden vuoksi meluntorjunnan ratkaisumahdollisuuksia ei nähdä toteuttamisen arvoisiksi. Meluntorjunnan nykytilan kartoituksen pohjatietona hyödynnetään
yhdessä yrityksen työsuojeluorganisaation kanssa selvitettävät meluntorjuntaohjelman olemassaolo ja työntekijöiden kokemus tuotanto- ja taukotilojen melusta.
Projektin lopputuloksena tavoitellaan uudenlaisen melun hallinnan toimintamallin rakentamista. Projektissa kehitetään myös alan nykytiedon valossa parhaita käytännössä toteutettavia meluntorjuntaratkaisuja. Kehitettäviä ratkaisuja yhteistoiminnallisesti kokeilemalla selvitetään, miten havaittuja meluntorjunnan esteitä voidaan parhaiten poistaa, miten
meluntorjuntatoimet saadaan parhaiten tehtyä ja miten melualtistus saadaan vähenemään.
Tutkimuksen toteuttavat A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n Akustiikkasuunnitteluyksikkö ja
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy HUMAK. Hankkeen ohjausryhmään
osallistuu rahoittajien lisäksi Teollisuusliitto ry, Teknologiateollisuus ry, Työturvallisuuskeskus ry ja Jyväskylän yliopisto.

2

PROJEKTIN TUTKIMUSKYSYMYKSET

Taulukko II. Projektin tavoitteet ja niihin liittyvät tutkimuskysymykset.
Tavoite

Kysymys

Selvittää sosiokulttuurisesta näkökulmasta meluntorjunnan ja melunhallinnan esteitä teollisilla työpaikoilla.

Millaiset työpaikan kulttuuriin (kuten arvoihin ja arvostuksiin), sosiaalisiin yhteisöihin, yhteisöjen välisiin dynamiikkoihin, työn virallisiin ja epävirallisiin tavoitteisiin, palkitsemiseen ja työprosessien sujuvuuteen liittyvät tekijät
mahdollisesti selittävät meluntorjunnan vähäisyyttä?

Rakentaa monitieteinen
lähestymistapa yhteistoiminnalliseen melun kartoitukseen.

Ovatko olemassa olevat tekniset meluntorjunnan keinot
sopivat ja riittävät? Miten sosiokulttuuriset tekijät yhdistyvät teknisiin ratkaisuihin? Miten henkilöstön yhteistoimintaa voisi lisätä kartoitustilanteissa?

Rakentaa teollisuustyöpaikoille monitieteinen ja
yhteistoiminnallinen melunhallinnan malli.

Miten melunhallintaa voidaan parantaa vaikuttaen samanaikaisesti sekä teknisiin että sosiokulttuurisiin tekijöihin?
Miten jäsentää meluntorjunnan mahdollisuudet erilaisissa
yrityksissä ja millaiset toimenpiteet ovat hyväksyttävämpiä
kuin toiset?
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MELUNTORJUNNAN NYKYTILAN KARTOITUS

Projektin rahoituspäätös saatiin toukokuussa 2021, jonka jälkeen aloituskokouksessa sovitusti tehtiin yrityksissä ensimmäinen teknisen meluntorjunnan kartoituskierros ja interventiotutkimusta valmisteleva yrityskäyntikierros. Yrityskäynneillä saatiin hyvä kuva teknisen
meluntorjunnan nykytilasta ja käsitys meluntorjunnan toteutusmahdollisuuksista. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tuloksista.
Taulukko III. Kartoitusmittausten yhteenveto altistuksen raja-arvon ylittävistä työvaiheista ja -pisteistä. Vertailukohtana tyypillinen valvomon melumittaustulos ja pakkaamotilan melumittaustulos.
Lp,A
Lp,Cpeak
Työvaihe / työpiste
100...106

120

Teräsrullan päädyn leikkaus

106

117

Moukarointi

98

109

Rälläköinti

98

110

Plasmaleikkaus

93

120

Teräslevyn jäähdytyspöytä

91

116

Hiekkapuhallus

91

112

Paineilmakäyttöinen lasinpuristus

91

100

Hitsausmelu maskin vieressä

59

101

Valvomo

73

99

Tuotepakkaamo

Meluntorjunnan strategioita
Asetuksen [3] pykälässä 12 luetellaan hyvin selkeästi toimenpiteet mihin työnantajan on
ryhdyttävä melualtistuksen vähentämiseksi. Lista on erinomainen yhteenveto: vähämeluiset työmenetelmät, vähämeluiset työvälineet, näiden asianmukainen huolto ja kunnossapito, vähämeluisten työpisteiden suunnittelu, työntekijän opastus ja perehdytys työmenetelmien ja -välineiden oikeaan käyttöön, melun vähentäminen ulkoisilla keinoilla eli tekninen meluntorjunta, altistuksen rajoittaminen altistusaikaa rajaamalla ja työn suunnittelu altistuksen ja lepoaikojen takaamiseksi.
Kartoitusmittausten ja aiempien mittaustulosten perusteella voidaan todeta äänen huippupaineen olevan kaikissa tutkituissa työpisteissä ja -vaiheissa toimenpidearvoja pienempi ja
luonnollisesti altistuksen raja-arvoa pienempi.
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Mittauksissa havaittuja suurimpien altistustasojen vähentämistä ajatellen varsinkin terästehtaan tuotantoprosessi on fyysiseltä mittakaavaltaan niin suuri, ja toisaalta prosessin vaiheissa käytettävä energiamäärä on niin suuri, että meluntorjuntastrategiaksi valikoituu altistuksen rajoittaminen altistusaikaa rajaamalla ja työn suunnittelu lepoaikojen takaamiseksi. Samalla on kannattavaa selvittää lepotilojen hyvä akustiikka, myös laadullisesti.
Teknisen meluntorjunnan toteuttaminen esim. vaimennusta, eristystä tai kapselointia käyttäen ei vaikuta kustannustehokkaalta.
Sekä terästehtaan että lasitehtaan prosessin kannalta toisaalta uunien ja ilmanvaihdon puhaltimien meluntorjunnalla voidaan saada tehokas lähdevaimennus. Suunnitellaan meluntorjunnan kannalta tehokkaaksi arvioituihin kohteisiin kanavavaimentimet ja arvioidaan
näiden toteuttamisen kustannustehokkuus.
Vähämeluisten työvälineiden ja työtapojen hyödyntäminen voi sopia moukaroinnin ja rälläköinnin kaltaisten työvaiheiden minimointiin. Kappaleiden sovitusten parantaminen ja
esikäsittely voi vähentää käsin tehtävän sovituksen tarvetta. Samalla näistä töistä aiheutuvaa melua.
Tutkittujen valvomoiden parantamisen tekniset mahdollisuudet ja kustannustehokkuus selvitetään. Kaikissa tutkituissa valvomokohteissa melutaso on alle 60 dB. Akustisen parantamisen kannalta selvitetään valvomotyön laadullinen vaatimus. Onko käyttäjillä tarve
kommunikoida keskenään, puhelimessa tai vaatiiko työ erityistä keskittymistä tai liittyykö
mahdolliseen prosessin häiriötilanteeseen suuri riski? Näissä tapauksissa asetetaan akustisen parantamisen tavoitetasoksi valvomon äänenpainetaso alle 50 dB. [4]

4

SOSIOKULTTUURISIA TEKIJÖITÄ KOSKEVA TUTKIMUSOSIO

Alkukartoituskäyntien yhteydessä tutustuttiin myös tehtaiden tuotantoprosesseihin, työn
organisoitumiseen, ammattiryhmiin, työtehtäviin, työhyvinvoinnin tasoon ja yhteistoimintakäytäntöihin yleisellä tasolla. Samalla käytiin ensimmäisiä keskusteluja melun kannalta
kriittisimmissä pisteissä työskentelevien sekä muiden melun hallinnan avainhenkilöiden
kanssa. Käyntien perusteella saatiin yleiskuva kustakin yrityksestä sekä hahmotettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluihin kutsuttavat. Yhteensä haastatteluihin tulee osallistumaan noin
30 henkilöä.
Ensimmäiset haastattelut toteutetaan marraskuussa verkkovälitteisesti. Niiden tavoitteena
on selvittää eri henkilöstö- ja ammattiryhmien näkemyksiä melun hallinnasta sekä löytää
melunhallinnan esteitä ja toisaalta mahdollisuuksia. Samalla hahmotellaan kunkin yrityksen ”melunhallinnan kulttuuria” ja muita keskeisiä sosiokulttuurisia seikkoja, jotka on
hyvä huomioida teknisiä melunhallinnan toimia suunniteltaessa. Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu kirjalliseen suostumukseen eikä haastateltujen henkilöllisyys tule esiin
tutkimuksesta raportoitaessa.
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SEURAAVAT TOIMENPITEET

Loppuvuoden 2021 aikana tehdään teknisen meluntorjunnan suunnittelua tukemaan tarkennettu ja täydentävä mittauskierros yrityksissä. Melun lisäksi tullaan mittaamaan tarvittavin osin tärinän etenemistä rakenteissa ja tärinän esimerkiksi valvomorakenteissa
synnyttämää melua. Samalla tehdään osa interventiotutkimuksen haastatteluista.
Kartoitusmittauksissa havaittiin melun olevan useassa kohteessa ajallisesti vaihtelevaa.
Suunnitellaan ja toteutetaan näissä kohteissa meluannosmittaus. Samoin soveltuvin osin,
niissä kohteissa missä teknisesti on mahdollista lisätä huonevaimennusta, meluseiniä tai
kotelointia, määritetään tilojen jälkikaiunta-aika. Lasketaan sädeseuranta-ohjelmistolla sopiva ja riittävä huonevaimennuksen toteutustapa.
Alkuvuodesta 2022 teknisen meluntorjunnan asiantuntijat ja sosiokulttuuristen seikkojen
tutkijat yhdistävät havaintonsa ja tarkentavat kussakin yrityksessä toteutettavia henkilöstöä
osallistavia jatkotoimia.
Kiitämme Työsuojelurahastoa ja rahoittavia yrityksiä ja ohjausryhmään osallistuvia järjestöjä tuesta ja työpanoksesta.

VIITTEET
[1] https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/bulleroch-bullerbekampning/
[2] Koskela K et. al. Riskiammatit, -alat ja -altisteet työperäisten sairauksien rekisterin
perusteella. 10 vuoden aineiston analyysi. Työterveyslaitos, Helsinki, 2019.
[3] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060085
[4] SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Helsinki, 2006.
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Tiivistelmä
Lämmin ilmasto mahdollistaa hyvin erilaisia rakennuksia verrattuna kylmän
talven huomiointiin, kun ulkotilaa on mahdollista hyödyntää vuoden ympäri.
Suomalaisesta rakentamisesta tutut mukavuuteen ja terveellisyyteen tähtäävät
akustiikan viranomaisvaatimukset voivat olla eksoottisia trooppisen rakentamisen näkökulmasta. Monissa Kaakkois-Aasian maissa akustiikan huomiointi on tilaajalähtöistä, eikä Singaporen kehittyneemmässäkään ympäristössä viranomainen vaadi montaa asiaa huomioitavaksi. Lähinnä ympäristömeluun liittyvien vaatimusten huomioimisen lisäksi akustikko pääsee luennoimaan akustiikan perusteista projektiryhmille, pohtimaan meluntorjuntaa tiivistämättömille rakenteille, sekä vaatimaan lämmöneristeitä vaimennustarpeisiin. Vaikka suuri osa akustikon työstä on akustiikan ilosanoman levittämistä, kehittyvä markkina mahdollistaa toimintatapojen ja ratkaisujen henkilökohtaista kehittämistä. Rakentamisen monimuotoisuus tuo mukanaan vapauksia akustikolle, joka voi ehdottaa ja kehittää mielikuvituksellisiakin ratkaisuja vahvan mittatilaustyömyönteisyyden mahdollistamana. Osa suunnittelusta jää ansaitusti anekdooteiksi, mutta parhaat ratkaisut löytävät tiensä
pienen paikallisen akustikkopiirin tietoon.

1

JOHDANTO

Pohjoismaisesta näkökulmasta on mielenkiintoista vertailla tuttua viileän ilmanalan rakentamista eksoottiseen trooppiseen rakentamiseen. Rakentamistapojen eroista johtuu
myös erilaisia akustiikkasuunnittelussa huomioitavia asioita. Myös työskentelytavat
eroavat monelta osin, mutta siihen ei tässä kirjoituksessa oteta kantaa. Tässä kirjoituksessa nostetaan esiin Singaporen rakentamisen akustisia erityispiirteitä ja erilaisia teknisiä
ratkaisuja akustisiin haasteisiin.

2

PAIKALLISET VAATIMUKSET

Viranomaisvaatimukset keskittyvät Singaporessa, kuten useissa muissakin KaakkoisAasian maissa, ympäristömeluun. Singaporessa vaatimukset tulevat paikalliselta ympäristöviranomaiselta koskien tieliikennemelua [1, 2], LVIS-laitteiden melua [3], rakentamismelua [4] ja teollisuusmelua [5]. Viranomainen myös valvoo vaatimusten noudattamista
rakennusprojektin eri vaiheissa, ja rakennuksen käyttöönottolupa voi jäädä kiinni LVISlaitteiden melutasojen todentamisesta.
© 2021 Mikko Mantri Roininen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa
Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa
kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia,
kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Usein tilaajalla tai käyttäjällä on omia akustisia tavoitearvoja tai suunnitteluohjeita. Käyttäjän omat akustiset tavoitteet voivat perustua globaaliin brändiin (esim. hotellit, suuryritykset), ympäristösertifiointeihin (esim. LEED) tai erityisiin tarpeisiin. Singaporen rakentamisviranomaisella on myös oma ympäristösertifiointijärjestelmä, Green Mark [8], johon sisältyy akustiikan pisteytys.

3

YMPÄRISTÖMELUN TORJUNTA

Useimpia rakennusprojekteja Singaporessa koskettavat LVIS-laitteiden melun ja rakentamisen aikaisen melun viranomaisvaatimukset [3]. Tie- ja raideliikenteen melu on otettava huomioon lähinnä asuinrakennusten osalta [1]. Teollisuusmelu aiheuttaa harvemmin
ongelmia, koska meluisat tehtaat on sijoitettu erilleen muusta kaupungista.
Varsinkin katoille ja julkisivuille sijoitettavien laitteiden melu voi aiheuttaa haasteita.
Suurikokoisten jäähdytystornien pientaajuista melua torjutaan erikoistuulettimilla, äänenvaimentimilla, meluesteillä ja vaimentavilla säleiköillä. Pienempien laitteiden, kuten
kompressorien, puhaltimien ja pumppujen, osalta on enemmän vapauksia sijoittelun suhteen. Erikoisuuksina on myös ulkotiloihin sijoitettavia tuulettimia ja avokeittiöitä.
Tieliikenteen melun kannalta haasteena on vaatimus siitä, että asuintiloissa on oltava
mahdollisuus pitää ikkuna auki ilman liiallista meluhaittaa [1, 7]. Tämän nk. luonnollisen
ilmanvaihdon seurauksena meluntorjuntatoimenpiteet rajoittuvat esteisiin ja absorptioon,
eikä ikkunasta ole juuri apua. Ratkaisuina on käytetty ikkunan avautumisen rajoittimia,
verhoja, ääntä vaimentavia säleikköjä, kaksoisjulkisivuja, parvekkeen meluesteitä ja kattoon asennettavaa vaimennusmateriaalia. Maanpäällisen raideliikenteen melua torjutaan
myös raiteiden sivuille asennettavilla meluesteillä.
Lämmin ilmasto mahdollistaa monien harrastetoimintojen sijoittelun kokonaan tai osittain ulkotilaan. Ahtaassa kaupungissa ne sijoittuvat rakennusrunkoon katolle tai välikerroksiin. Uima-altaiden, tenniskenttien ja kuntosalien ilmaääneltä suojellaan naapureita ja
joskus saman talon asukkaitakin. Ratkaisuina käytetään tilasijoittelua ja meluesteitä.

4

TAUSTAMELUTASO

Rakennusten sisällä taustameluun vaikuttavat enimmäkseen ilmanvaihto ja ulkoa kantautuva melu. Rakennuksen toiminnoista riippuen myös muut LVIS-laitteet voivat olla merkittäviä melunlähteitä.
Jäähdytys hoidetaan yleisesti puhallinkonvektoreilla, jolloin ilmanvaihtokanaviston ja
muiden LVIS-laitteiden määrä on suuri. Muita yleisiä ja akustisesti haastavia LVISjärjestelmiä ovat esimerkiksi uima-altaiden pumppuhuoneet, varasähkögeneraattorit ja
savunpoistojärjestelmät. Uima-altaita sijoitetaan usein rakennusten katoille ja välikerroksiin, jolloin myös pumppuhuoneet tulevat lähelle käyttäjiä. Torjuntaratkaisuina käytetään
muun muassa runkomelu- ja tärinäeristeitä, meluesteitä, vaimentavia säleikköjä, äänenvaimentimia, sisäpuolisesti eristettyjä kanavia ja akustisia säätöpeltejä.
Julkisivurakenteissa on usein avattavia osia luonnollisen ilmanvaihdon vuoksi. Toimitiloissa on avattavia julkisivuosia tulipalon varalta. Ympäristömelun vuoksi on ajoittain
tarpeen rakentaa lisä-ääneneristysrakenteita julkisivun sisäpuolelle. Erikoisempia rakennusten ulkovaipparakenteita ovat lasiset julkisivukuoret orgaanisissa muodoissa, akryyliset valurakenteet, jännitetyt kalvorakenteet, sekä viherseinät- ja katot. Usein erikoistuot-
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teille ei löydy suoraan ääneneristysarvoja ja akustikko arvioi rakennetta materiaalin ominaisuuksien perusteella.

5

HUONEAKUSTIIKKA

Sisustussuunnittelussa akustisia absorptiomateriaaleja käytetään toimitiloissa, esitystiloissa ja korkean profiilin hotellikohteissa. Pintamateriaaleja ja kalusteita teetetään tilaustyönä sisustussuunnittelijan ja akustikon toiveiden mukaan. Suurin panostus kohdistetaan
esitystiloihin, neuvotteluhuoneisiin ja vastaanottoaulatiloihin, joihin suunnittelijoilla on
laajemmat vapaudet materiaalien suhteen joustavamman budjetin myötä. Tavanomaisia
akustisia tuotteita käytetään avotoimistotiloissa ja edullisimmat materiaalit jäävät takahuonetiloihin. Koska tilojen ulkonäkö on erityisen tärkeää, saa akustikkokin osallistua
sisustussuunnitteluun ja ehdottaa mittatilaustuotteitakin tärkeimpiin tiloihin.

6

ILMAÄÄNENERISTYS

Ilmaääneneristys toteutuu yleisesti Singaporessa käytetyillä betonirakenteilla hyvin. Väliseinät ovat yleensä ei-kantavia kipsilevy- ja muurattuja seiniä. Lämmöneristeitä käytetään
lähinnä ilmastoitujen ja ilmastoimattomien tilojen välillä, sekä ääneneristykseen. Väliseinien ääneneristyksen toteutumisen haasteina on suuri LVIS-läpivientien määrä ja kiinteiden ovikynnysten harvinaisuus. Puurakenteita on Singaporessa rakennettu vasta pilottikohteina ja suojelluissa rakennuksissa.
Lasisten ja kevyiden elementtirakenteisten julkisivurakenteiden haasteina on äänen sivutiesiirtymä ja kiinnittämisrajoitukset. Akustisia ääneneristysdetaljeja suunnitellaan väliseinien ja välipohjien julkisivuliitoksiin ilman kiinnikkeitä, ja ajoittain on tarpeen rakentaa lisä-ääneneristysrakenteita julkisivun sisäpuolelle. Savunpoistojärjestelmien avattavat
luukut tai ikkunat ovat akustisia haasteita ääneneristyksen kannalta.

7

ASKELÄÄNENERISTYS

Ilmaääneneristys on betonilaatalla tavallisesti riittävä, mutta kiviaineisten pintamateriaalien käyttö yhdistettynä askelääneneristeiden harvinaisuuteen aiheuttaa haasteita akustiikan ja sisustuksen suunnitteluun. Alakattojen yleisyydestä huolimatta niiden ripustaminen joustavasti on lähes ylitsepääsemätön kustannuskynnys. Askeläänieristeitä käytetään
lähinnä korkean profiilin asunto- ja hotellikohteissa.

8

RUNKOMELU JA TÄRINÄ

LVIS-järjestelmien, uima-altaiden, tenniskenttien ja kuntosalien runkomelulta suojellaan
saman rakennuksen asukkaita. Raideliikenteen runkomeluongelmat ovat harvinaisia
maaperän tyypin ansiosta, mutta ongelmien vähäisyys voi myös johtua käyttäjien tottumisesta korkeampaan melutasoon kuin pohjoismaissa. Ratkaisuina käytetään tilasijoittelua, kelluvia lattioita ja runkomelueristeitä, sekä LVIS-järjestelmille joustavia ripustimia,
jousia ja joustoliittimiä.

10 LUONNONOLOT
Singaporen sijainti monsuunialueella tarkoittaa säännöllisiä sään ääri-ilmiöitä. Sademäärä
voi ylittää 100 mm tunnissa ennätyskuukausina. Sateen aiheuttama melu otetaan usein
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huomioon kevyiden julkisivu- ja yläpohjarakenteiden vuoksi. Sateen aiheuttamaa melua
torjutaan vaimentavilla metallirakenteisiin kiinnitettävillä materiaaleilla, laminoidulla
lasilla, erkoispintakäsittelyillä, sekä lippa- ja säleikkörakenteilla.
Myös tuuli voi aiheuttaa melua rakennuksen vaipan pinnassa muodostuvan turbulenssin
tai rakennusosien liikumisen takia. Koska tuulimelu riippuu rakenteiden ominaisuuksista
ja raoista, se on usein kapeakaistaista ja voi häiritä käyttäjiä. Tuulimelua voidaan tutkia
mallintamalla tai tuulitunnelikokeissa, ja sen torjunta voi vaatia muutoksia julkisivurakenteisiin.

11 YHTEENVETO
Singaporessa akustiikka on rakentamisessa vielä kehittyvä suunnitteluala. Lämmin ilmanala mahdollistaa ulkotilan monipuolisen hyödyntämisen, mikä aiheuttaa lisähaasteita
ympäristömeluntorjuntaan ja ääneneristykseen. Viranomaismääräykset eivät vielä juurikaan rajoita ratkaisuja, joten projekteissa voidaan kehittää yleisesti hyväksyttyä vaatimustasoa haluttuun suuntaan.
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Tiivistelmä
Laivojen aiheuttamaa vedenalaista melua halutaan pääsääntöisesti rajoittaa
ympäristön suojelemiseksi. Vedenalaisen melun hallintaa ajavat myös sotilaalliset syyt. Useat luokituslaitokset ovat laatineet mittausohjeita ja suosituksia
laivojen aiheuttamalle enimmäismelupäästölle. Yksi tärkeimmistä laivan melulähteistä on potkuri. Suuremmilla laivojen nopeuksilla kavitaatio vahvistaa
melutasoa etenkin lapataajuudella ja sen kerrannaisilla. Laivapotkurin aiheuttamaa melupäästöä voidaan ennakoida simuloimalla veden virtausilmiöitä, laivarakenteiden värähtelyjä sekä äänen etenemistä vedessä. Tarkat numeeriset
laskentamenetelmät ovat kuitenkin varsin raskaita. Tiivistetyistä, yksinkertaistetuista melulähdemalleista on huomattavaa hyötyä mm. reaaliaikaisessa melutason arvioinnissa. Tässä työssä laivapotkurin tiivistetty melulähdemalli
muodostetaan käänteiskarakterisoinnilla. Ensimmäiseksi potkurin akustinen
käyttäytyminen simuloidaan tarkalla numeerisella laskentamenetelmällä. Seuraavaksi melulähde kuvataan muutamasta alkeislähteestä koostuvalla joukolla.
Alkeislähdejoukon ominaisuudet haetaan käänteiskarakterisoinnilla käyttäen
simuloituja äänenpaineita lähtötietoina. Lopuksi menetelmän toimivuus verifioidaan vertaamalla tarkan mallin ja tiivistetyn mallin tuloksia. Simuloitujen
äänenpaineiden sijaan käänteiskarakterisoinnin lähtötietoina voidaan käyttää
esimerkiksi kavitaatiotunnelista mitattua dataa.

1

JOHDANTO

Mittausohjeet ja suositukset laivojen aiheuttamalle enimmäismelupäästölle liittyvät erityisesti väliaineeseen, mutta myös lähteiden tyypilliseen kokoon, äänen syntytapoihin sekä
traditioihin melupäästön kvantitatiivisessa ilmoittamisessa. VTT:llä tehdään tutkimusta
kattaen koko aihealueen: mittaukset, rakenteiden äänensäteily, potkurin äänen tuotto sekä
äänen eteneminen vedessä [1]. Tässä työssä keskitytään laivapotkurin aiheuttaman melupäästön ennakointiin.
Laivapotkurin melupäästöä voidaan ennakoida numeerisilla laskentamenetelmillä [2]. Tarkat laskentamenetelmät ovat kuitenkin varsin raskaita. Tiivistettyjä melulähdemalleja tarvitaan esim. melutason arviointiin reaaliaikaisesti. Kavitoimattoman potkurin melu sisältää
lapataajuuden ja sen harmonisia, turbulenssin ja jättöreunan pyörteiden aiheuttamaa laajakaistaista melua sekä tonaalista melua virtauksen pyörrevanan ja lavan ominaistaajuuksien
yhteisvaikutuksena. Suuremmilla laivanopeuksilla kavitaatio kasvattaa melun tasoa huomattavasti. Kavitaatiokuplien kehittyminen ja romahtaminen aiheuttaa laajakaistaista melua. Kavitaatiokuplien tilavuusvaihtelu vahvistaa lapataajuista melua ja sen harmonisia.
© 2021 Antti Hynninen, Jukka Tanttari. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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MENETELMÄT

Tarkka laskentamalli
Potkurin aiheuttama turbulenttinen virtauskenttä sekä kavitaatioilmiöt voidaan ratkaista
tarkasti numeerisen virtausdynamiikan menetelmin CFD:llä (Computational Fluid Dynamics). Akustisia analogioita käyttäen CFD tuloksista muodostetaan lähdetermit elementtimenetelmämalliin (Finite Element Method - FEM) jolla simuloidaan äänikentän käyttäytymistä aluksen rungon läheisyydessä. Aaltoyhtälö voidaan Lighthillin analogiaa käyttäen
kirjoittaa muotoon:
−𝜔2 𝜌 − 𝑐02 Δ𝜌 =

𝜕 2 𝑇𝑖𝑗
,
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑖

(1)

missä 𝜔 on kulmanopeus, 𝜌 on tiheys, 𝑐0 on äänen nopeus ja 𝑇𝑖𝑗 on Lighthillin tensori.
Gaussin teoreemaa käyttämällä aaltoyhtälö saadaan elementtimenetelmällä ratkaistavaan
muotoon:
𝜔2 ∫ 𝑁𝜌𝑑Ω − ∫
Ω

Ω

𝜕𝑁 2 𝜕𝜌
𝜕𝑁 𝜕𝑇𝑖𝑗
𝑐0
𝑑Ω = 𝑖ω ∫ 𝑁𝜌𝑣𝑖 𝑛𝑖 𝑑Γ + ∫
𝑑Ω,
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑖
Γ
Ω 𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

(2)

missä Ω on tilavuus Γ on potkurin sisälleen sulkeva pinta, 𝑣 on nopeus ja 𝑁 on muotofunktio. Tätä muotoa käyttäen tilavuustermien ja pintatermien vaikutusta voidaan arvioida erikseen. Tässä työssä tarkastellaan ainoastaan pintatermien vaikutusta potkurin aiheuttamaan
meluun.
Vapaassa kaukokentässä ääniaallot leviävät lähteestä säteittäisesti. Äänenpainejakauma
tietyllä etäisyydellä riippuu lähteen suuntaavuudesta. Paikallinen aaltorintama lähestyy
asymptoottisesti tasoaallon käyttäytymistä ja aaltojen leviäminen noudattaa 1/𝑟 -lakia.
Yleensä laivapotkurin käyttäytymistä tutkitaan myös pienoismalleilla kavitaatiotunnelissa.
Tunnelissa ääniaaltojen käyttäytymien on täysin erilaista kuin vapaassa kentässä [3]. Tunnelin seinät rajoittavat aaltojen etenemistä sallien vain pituussuuntaisen etenemisen. Tyypillisesti tunnelin seinämät ovat melko korkealle taajuudelle asti akustisessa lähikentässä.
Tunnelin seinät kuormittavat akustista lähdettä muuttaen sen käyttäytymistä. Tässä työssä
tarkastellaan potkurin akustista käyttäytymistä tunnelissa ja vapaassa kentässä. On huomattava, että tässä työssä ei tutkita tarkan laskentamallin hyvyyttä, vaan tarkalla laskentamallilla tuotetaan lähtö- ja vertailutietoja likimääräistä, tiivistettyä mallia varten.
Käänteiskarakterisointi: idea
Käänteiskarakterisoinnissa ideana on lähteä liikkeelle vasteesta. Alkuperäistä melulähdettä
kuvataan valitulla alkeislähdejoukolla (korvauslähteillä, substitute sources). Korvauslähdejoukolle haetaan ominaisuudet, jotka tuottavat mahdollisimman tarkasti saman vasteen
kuin alkuperäinen melulähde. Perimmäinen motiivi on tietenkin tuottaa lähteestä kuvaus,
joka on riippumaton ympäristöstä ja joka siksi voidaan, toisin kuin vasteet, siirtää toiseen
akustiseen ympäristöön. Toinen motiivi on se, että korvauslähteiden käyttö on olennaisesti
kevyempää kuin perimmäisistä fysikaalisista ilmiöistä lähtevä laskenta.
Käänteiskarakterisointi: menetelmä
Korvauslähdejoukossa on 𝑀 kappaletta alkeislähteitä (yleensä monopoleja) avaruudellisesti sijoiteltuina yli alkuperäislähteen säteilevän pinnan tai tilavuuden. Tarkemmin mm.
viitteissä [4-8]. Keskeinen idea on käyttää mahdollisimman pientä määrää alkeislähteitä,
mutta kuitenkin niin, että alkuperäisen lähteen äänensäteily tulee riittävän hyvin kuvatuksi.
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Akustisen kentän karakterisointiin käytetään 𝑁 kenttäpistettä sijoitettuina “edustaviin”
paikkoihin. Ongelma on tyypillisesti ylimääritelty; 𝑁 ≥ 𝑀.
Kenttäpisteiden äänenpainevektori 𝑝 saadaan siirtomatriisin 𝐻 ja lähdevoimakkuusvektorin (tilavuusnopeusvektorin) 𝑞 tulona. Suureet ovat kompleksisia taajuuden funktioita.
(3)
𝑝=𝐻𝑞
Käänteiskarakterisoinnissa tehtävänä on määritellä korvauslähteet “käänteisesti”, eli sovittamaa lähdevoimakkuudet ja lasketut tai mitatut äänenpaineet yhteen hyödyntämällä erikseen määritettyä siirtomatriisia 𝐻. Tämä ei kuitenkaan ole yksioikoista, koska ongelma on
ylimääritelty, siirtomatriisi ei ole neliömatriisi eikä sitä voida suoraan kääntää.
Tehtävässä hyödynnetään siirtomatriisin pseudoinverssiä 𝐻 + . Pseudoinverssi voidaan
määrittää hyödyntämällä singulaariarvohajotelmaa. Siirtomatriisi voidaan purkaa matriiseiksi 𝑈 (𝑁𝑥𝑁, vasteiden singulaarivektorit), 𝛴 (𝑁𝑥𝑀, diagonaalimatriisi, singulaariarvot) sekä 𝑉 (𝑀𝑥𝑀, lähteiden singulaarivektorit):
(4)
𝐻 = 𝑈Σ𝑉 𝐻
jossa yläindeksi 𝐻 viittaa kompleksikonjugaatin transpoosiin (conjugate transpose, Hermitian transpose). Nyt siirtomatriisin pseudoinverssi 𝐻 + voidaan muodostaa matriisitulona
(5)
𝐻 + = 𝑉Σ + 𝑈 𝐻
ja lähdevoimakkuusvektori saadaan
(6)
𝑞 = 𝐻 + 𝑝̃ = 𝑉Σ + 𝑈 𝐻 𝑝̃
𝑝̃ sisältää äänenpaineet kenttäpisteissä (sensoripisteissä). Niissä on väistämättä virheitä ja
kohinaa. Siksi kenttäpisteen paine poikkeaa “tarkasta” paineesta virhetermin 𝑒 verran:
(7)
𝑝̃ = 𝑝 + 𝑒
Huomaa, että siirtomatriisin 𝐻 termit alkeislähteille tunnetaan vain hyvin yksinkertaisissa
tapauksissa, kuten vapaassa äänikentässä. Yleisessä akustisessa ympäristössä siirtomatriisi
on laskettava tai mitattava erikseen.
Käänteiskarakterisointi: prosessi
Käänteiskarakterisointiprosessi etenee seuraavasti:
1) Valitaan korvauslähteiden järkevä määrä ja määritellään niiden alueellinen jakauma.
2) Valitaan kenttäpisteiden järkevä määrä ja sijainti.
3) Määritetään siirtomatriisi. Tämä tapahtuu siten, että korvauslähdepisteisiin asetetaan
voimakkuudeltaan tunnetut lähteet, laskennassa yleensä yksikkötilavuusnopeudet. Lähteet aktivoidaan yksi kerrallaan ja näin määritetään siirtomatriisin vastaavat sarakkeet.
Lasketaan tämän jälkeen siirtomatriisin pseudoinverssi. Tässä työssä siirtomatriisin
muodostamiseen, samoin kuin muuhunkin “eteenpäin laskentaan” (yhtälö 3) lähteistä
kenttäpisteisiin käytettiin reunaelementtimenetelmää (BEM). Matriisilaskenta (yhtälöt
4-6) tehdään tarkoituksenmukaisella ohjelmistolla, esimerkiksi MATLABilla.
4) Määritettyä korvauslähdemallia testataan tunnetulla lähdevektorilla. Mikäli malli tai lähestymistapa on toimiva, tuottaa käänteiskarakterisointi riittävän tarkasti oikeat (tunnetut) lähdeparametrit. Tarvittaessa mallia korjataan, kunnes lopputulos tyydyttää.
5) Määritetään korvauslähteet “todelliselle”, mitatulle tai lasketulle äänenpainevektorille.
6) Tarkistetaan, että korvauslähdemalli tuottaa riittävän tarkasti mitatut äänenpaineet.
7) Korvauslähdemalli voidaan siirtää toiseen akustiseen ympäristöön.
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ESIMERKKIPOTKURI

Esimerkkitapaukseksi valittiin SVA Potsdamin mallipotkuri (kuva 1) [9]. PPTC (Postdam
Propeller Test Case) potkurin tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten testaus- ja simulointimenetelmien validointi. Tässä työssä tarkastellaan kavitoivaa testipotkuria suorassa virtauksessa. Viisilapaisen potkurin pyörimisnopeus on 1200 rpm, eli lapataajuus on 100 Hz.

Kuva 1: PPTC esimerkkipotkuri vasemmalla ja potkurin sisäänsä sulkeva konforminen pinta keskellä. Potkurin halkaisija on 25 mm. Oikealla: leikkaus kavitaatiotunnelifluidin akustisesta elementtimallista.

Potkuria tarkasteltiin työntävänä, lähteen [9] mukaisessa toimintapisteessä kaksi (etenemisluku 𝐽 = 1.3 ja kavitaatioluku 𝜎𝑛 =1.4). Tässä operointipisteessä esiintyy lapojen kärkipyörrekavitaatiota sekä potkurin lavan juurikavitaatiota paine- ja imupuolella.
Potkurin akustista käyttäytymistä kavitaatiotunnelissa sekä vapaassa kentässä simuloitiin
tarkalla numeerisella mallilla. Tunnelifluidin akustinen elementtimalli (kuvassa 1) koostuu
noin 800 000 elementistä. Tunnelin päädyt on mallinnettu heijastamattomin reunaehdoin.
Akustiset lähteet tuotiin virtauslaskentasimuloinneista potkurin sisäänsä sulkevalle konformille Lighthill-pinnalle (kuvassa 1).
Kavitaatiotunnelimallin lisäksi potkuri mallinnettiin vapaassa avaruudessa. Vapaan avaruuden malli koostuu potkurin konformista pinnasta ja sen lähiympäristöstä sekä näitä ympäröivästä pallomaisesta tilavuudesta, jonka säde mukautuu simuloitavaan taajuuskaistaan.
Suurimmillaan vapaan kentän elementtimallissa on 2.5 miljoonaa vapausastetta.

4

TULOKSET

Akustinen kenttä kavitaatiotunnelissa sekä vapaassa kentässä ratkaistiin resoluutiolla
20 Hz taajuuskaistalla 20…3000 Hz. Virtauslaskennan tuloksista muodostetut akustiset
lähteet aiheuttavat pyörivän painekentän potkurin läheisyyteen. Esimerkki pintalähteiden
aiheuttamista akustisen paineen tasa-arvopinnoista 100 Hz taajuudella on esitetty vasemmalla kuvassa 2. Vastepisteet käänteiskarakterisointia varten on esitetty oikealla kuvassa
2. Vastepistetaso sijaitsee 200 mm alavirran suuntaan potkurin keskipisteestä.

Kuva 2: Esimerkki pintalähteiden aiheuttamista akustisen paineen tasa-arvopinnoista 100 Hz taajuudella (vasemmalla). Vastepisteet tunnelin seinämällä käänteiskarakterisointia varten (oikealla).
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Tarkoilla elementtimalleilla lasketut PPTC potkurin äänitehotasot kavitaatiotunnelissa ja
vapaassa kentässä on esitetty kuvassa 3. Kuvassa on esitetty myös tuloksista laskettu äänitehotasokorjaus sekä monopoliherätteen teoreettinen äänitehokorjauskäyrä. Huomaa, että
teoreettinen korjaus pätee vain tasoaaltoalueella. Vastaavat äänenpainejakaumat 100 Hz
taajuudella potkurin läheisyydessä on esitetty kuvassa 4.

Kuva 3: Tarkoilla elementtimalleilla lasketut PPTC potkurin äänitehotasot tunnelissa (Cavitation Tunnel, CT) ja vapaassa kentässä (Free Field, FF) sekä näistä laskettu äänitehotasokorjaus.
Kuvassa on myös esitetty monopoliherätteen teoreettinen äänitehotasokorjauskäyrä.

Kuva 4: Äänenpainejakaumat potkurin läheisyydessä 100 Hz taajuudella. Kavitaatiotunnelissa
(vasemmalla) ja vapaassa kentässä (oikealla).

PPTC-potkurin käänteiskarakterisointi tunnelissa
BEM-mallin korvauslähteistössä on 5 monopolia (vastaten potkurin lapojen lukumäärää)
ympyrällä, jonka halkaisija on 175 mm (0.7 kertaa potkurin uloin halkaisija). 16 sensoria
on sijoitettu rengasmaisesti 200 mm alavirtaan potkurista, 25 mm etäisyydelle tunnelin
pinnasta, kuva 5.

Kuva 5: PPTC-potkurin korvauslähdemalli sekä 16 sensorin vastepistekehä.

Korvauslähdemalli voidaan muodostaa hyvin monella eri tavalla. Tässä työssä käytettiin
esikuvana Kim & Nelsonin [5] menettelyä kanavassa olevan puhaltimen siipipyörän käänteiskarakterisoinnissa. Muitakin malleja kuten dipolirengasta (5 dipolia 10 monopolilla)
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kokeiltiin, mutta niiden tuottama lisäarvo oli pieni. On huomattava, että korvauslähteiden
lukumäärän lisääminen ja niiden geometrisen jakauman monimutkaistaminen on “kaksiteräinen miekka”. Mahdollisuudet lähteen piirteiden täsmälliseen kuvaamiseen paranevat,
mutta samalla numeeriset ongelmat potentiaalisesti kasvavat vapausasteiden kasvun
myötä. Lähteiden lukumäärän lisääminen edellyttää yleensä myös vastepisteiden lukumäärän lisäämistä.
Yhtälöryhmän ratkaisu ja siirtomatriisin kääntäminen on tunnetusti virheherkkää ja häiriöaltista. Matriisin kuntoluku (Condition number) kertoo, miten herkkä yhtälöryhmän ratkaisu on lähtötiedoissa esiintyville virheille. Kuvassa 6 on PPTC-potkurin korvauslähdemallin siirtomatriisin kuntoluku taajuuden funktiona 20…3000 Hz.

Kuva 6: PPTC-potkurin korvauslähdemallin siirtomatriisin 𝑯 kuntoluku.

Kuntoluvun suuruuden arvottaminen pieneksi/hyväksi tai suureksi/huonoksi ei ole kovin
suoraviivaista. Käänteiskarakterisoinnissa matriiseille esitetään kuntolukuja väliltä alle 10
aina arvoihin luokkaa 1012 saakka. Kuntoluvun voidaan yleensä olettaa olevan riittävän
pieni/hyvä, kun sen arvo on enintään 103 [4,8]. Tällöin ei tarvita erityisiä menettelyjä (ns.
regularisointi) matriisien suhteen ja korvauslähdemalli on todennäköisesti sellaisenaan hyvin toimiva. Kuvassa 6 olevan kuntolukukäyrän mukaan PPTC-potkurin korvauslähdemalli on potentiaalisesti hyvin toimiva noin 60 Hz taajuuden yläpuolella. Korkeampien
aaltomuotojen ns. cut-on -taajuuksilla (noin 1300 ja 2600 Hz) kuntoluvussa esiintyy selviä
epäjatkuvuuksia ja huippuja.
Käänteiskarakterisoinnin testaamiseen käytettiin Taulukon 1 mukaista tunnettua lähteistöä.
Testin tulokset ovat kuvassa 7. Käänteiskarakterisointi antoi testilähteistön erittäin hyvällä
tarkkuudella. Magnitudin suurin suhteellinen virhe oli noin 0.5 % (0.04 dB). Vaiheen suurin absoluuttinen virhe oli noin 0.2 astetta (0.003 radiaania).
Taulukko 1: Mallin testaamiseen käytetty tunnettu lähteistö.
Monopoli n:o
Tilavuusnopeuden magnitudi [m3/s]
Tilavuusnopeuden vaihe [radiaania]
1
1
0
2
0.01
π/4
3
0.5
π/3
4
0.05
π/2
5
0.2
π
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Kuva 7: PPTC-potkurin korvauslähdemallin testaus tunnetulla lähteistöllä, testitulokset. Tilavuusnopeuden magnitudit vasemmalla ja vaiheet oikealla.

PPTC potkurin korvauslähdemallin ja tarkan laskentamallin tuloksia vapaassa kentässä ja
tunnelissa on vertailtu kuvassa 8.

Kuva 8: PPTC potkurin tuottama äänitehotaso vapaassa kentässä (vasemmalla) ja tunnelissa (oikealla) laskettuna tarkalla mallilla sekä tiivistetyllä korvauslähdemallilla.

5

POHDINNAT

Kuvan 8 perusteella viidestä monopolista koostuva korvauslähteistö näyttäisi toimivan
erinomaisesti. On huomattava, että löytynyt korvauslähteistö ei ole ainoa “oikea” ratkaisu.
Viisi monopolilähdettä kuvaa viisilapaista potkuria melulähteenä kuitenkin paremmin kuin
esim. yksi monopoli tai dipoli. Yksinkertaisuudessaan tiivistetyt mallit sopivat hyvin digitaalisiin kaksosiin ja laivapotkurin reaaliaikaiseen meluarviointiin. Tiivistetty malli ei kuitenkaan korvaa tarkkaa mallia, etenkään potkurinmelun aiheuttamaa lähikenttää ja äänen
syntymekanismien yksityiskohtia tarkasteltaessa.
Tässä työssä tarkasteltiin Lighthillin analogian mukaisen aaltoyhtälön (1) pintatermien vaikutus potkurin aiheuttamaan meluun. Pintatermit huomioivat ainoastaan konformin pinnan
sisällä olevat lähteet. Turbulenssin ja jättöreunan pyörteiden aiheuttaman laajakaistaisen
melun huomioimiseksi on otettava mukaan myös kaavan (2) tilavuustermit. Tällöin käänteiskarakterisointiprosessi pysyy samana, mutta korvauslähteistö ja kenttäpisteet on määriteltävä toisin.
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YHTEENVETO

Tässä työssä laivapotkurin tiivistetty melulähdemalli muodostettiin käänteiskarakterisoinnilla. Ensimmäiseksi potkurin akustinen käyttäytyminen simuloitiin tarkalla numeerisella
laskentamenetelmällä. Seuraavaksi melulähde kuvattiin muutamasta alkeislähteestä koostuvalla joukolla. Alkeislähdejoukon ominaisuudet haettiin käänteiskarakterisoinnilla käyttäen simuloituja äänenpaineita lähtötietoina. Lopuksi menetelmän toimivuus verifioitiin
vertaamalla tarkan mallin ja tiivistetyn mallin tuloksia. Simuloitujen äänenpaineiden sijaan
käänteiskarakterisoinnin lähtötietoina voidaan käyttää esimerkiksi kavitaatiotunnelista mitattua dataa.
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Tiivistelmä
Rakennuksessa syntyvän melun mittaamiseen on useita eri menetelmiä.
Aiemmin mittauksiin oli ohjeistusta suoraan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C1-1998 yhteydessä. Vuonna 2018 ilmestynyt Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä esittää, että mittaukset voidaan
tehdä perustuen standardiin ISO 16032. Tämän muutoksen vaikutuksia haluttiin selvittää vertailemalla eri menetelmien antamia tuloksia. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vertailemaan neljää mittausmenetelmää, jotka on esitetty
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1-1998 sekä standardeissa
SFS-EN 12599, SFS-EN ISO 16032 ja SFS-EN ISO 10052. Kaksi ensimmäistä mittausmenetelmää ovat toteutukseltaan varsin lähellä toisiaan, ja
niissä mittauspisteet sijaitsevat huonetilan keskialueella. Kolmas menetelmä
on perusteellisempi ja sisältää mittauksia myös huoneen nurkkapisteissä.
Neljäs menetelmä on puolestaan lyhennetty versio kolmannesta. Tutkimuksessa mitattiin koneellisen ilmanvaihdon aiheuttamaa melua yhden toimistorakennuksen kuudessatoista eri huonetilassa. Mittaukset suoritettiin kussakin
tilassa kolmella ensimmäisellä menetelmällä peräkkäin. Neljännen menetelmän laskentatulokset saatiin käyttäen kolmannen menetelmän mittaustuloksia. Tulokset olivat odotetusti lähellä toisiaan menetelmien C1-1998 ja SFSEN 12599 välillä. Perusteellisemmalla menetelmällä SFS-EN ISO 16032 mitatut tulokset olivat useimmiten suurempia kuin muilla menetelmillä. Tämä
korostui entisestään tarkasteltaessa enimmäisäänitasojen mittauksia. Myös
SFS-EN ISO 10052 erosi muista menetelmistä selvimmin enimmäisäänitasojen osalta. Useimmissa huonetiloissa suurin enimmäisäänitaso mitattiin
nurkkapisteessä. Tulosten eroavaisuudet liittyvät siis menetelmien selkeimpään eroon eli siihen, sijaitsevatko mittauspisteet sekä oleskelualueella että
nurkissa vai pelkästään oleskelualueella.

1
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Äänitasomittaus on käsitteenä periaatteessa hyvin yksinkertainen, sillä sen tarkoituksena
on todentaa jossain paikassa tai tilassa vallitsevaa äänenpainetasoa. Tarvitaan kuitenkin
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johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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ohjeistusta, jotta tietty mittaus olisi toistettavissa mahdollisimman yksiselitteisesti. Tässä
artikkelissa tarkastellaan neljää eri mittausmenetelmää, joiden tiedetään olevan tai olleen
käytössä ilmanvaihdon aiheuttaman äänitason mittauksissa Suomessa.
Mittausmenetelmän valintaan on annettu kansallisesti jonkin verran ohjeistusta. Aikaisemmin mittauksiin oli annettu lyhyt ohjeistus suoraan kansallisten määräysten yhteydessä dokumentissa Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1-1998 [1]. Tämä ohjeistus
vanhentui, kun ympäristöministeriön asetus [2] tuli voimaan vuonna 2018. Ympäristöministeriön ohjeessa [3] esitetään, että mittaukset voidaan tehdä perustuen standardiin ISO
16032 [4], mutta tätä ei kuitenkaan aseteta ehdoksi. Mittausten toteutustapa on siis jätetty
avoimeksi.
Ensimmäinen käsiteltävistä mittausmenetelmistä on Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1-1998 [1] esitelty tapa (tästä eteenpäin menetelmä C1). Siinä periaatteena
on mitata huoneen keskellä yhdessä pisteessä. Tämän yksittäisen pisteen mittaustuloksen
ajatellaan siis riittävällä tavalla edustavan huonetilassa vallitsevaa äänenpainetasoa.
Standardissa SFS-EN 12599 [5] (menetelmä 12599) äänimittauksia käsitellään suppeasti.
Mittauspisteiden tulisi sijaita oleskelualueella tai huoneen keskellä ja sen korkeuden tulisi
vastata istuvan tai seisovan henkilön pään korkeutta. Kehotuksena on myös tehdä mittauksia valikoivalla otannalla pisteistä, mutta tarkkaan mittausmäärään ei oteta kantaa.
Avoimeksi on myös jätetty, tulisiko mittaustuloksia jollain tavalla yhdistää vai ei.
Huomattavasti yksityiskohtaisempi selostus mittauksen toteutuksesta on esitetty standardissa SFS-EN ISO 16032 [4] (menetelmä 16032). Esitetty mittaustapa sisältää mittauksia
huonetilan äänekkäimmässä nurkkapisteessä sekä kahdessa oleskelualueen pisteessä.
Mittausten lukumäärä on myös määritelty tarkasti: mittauspisteitä on kolme, ja niissä
tehdään toistoja nurkkapisteen keski- tai enimmäisäänitason muutoksiin perustuen.
Standardi SFS-EN ISO 10052 [6] (menetelmä 10052) on käytännössä yksinkertaistettu
versio menetelmästä 16032. Jo standardin nimessä on esitetty kyseessä olevan kartoitusmenetelmä, ja 16032 puolestaan on tekninen menetelmä. Mittaus tehdään yhdessä nurkkapisteessä ja yhdessä oleskelualueen pisteessä. Tässä tutkimuksessa menetelmän 10052
mittauksia ei tehty erikseen, vaan sopiva mittausaineisto valittiin menetelmän 16032 mittauksista jokaisen huonetilan osalta yhteneväisellä tavalla.
Menetelmiä 16032 ja 10052 vertailevissa tutkimuksissa on havaittu ongelmia mm. nurkkapisteen valinnassa käytettävissä menetelmissä ainakin silloin, kun äänilähteenä on
WC:n vetäminen [7, 8]. Viemäriäänet eivät aina aiheuttaneet selkeitä muutoksia Cpainotettuun äänitasoon, vaikka erot olivat havaittavissa A-painotettua äänitasoa tarkkailemalla [7]. Nurkkapisteen valitseminen C-painotuksen perusteella ei vaikuta olevan hyvä ratkaisu viemäriäänten tapauksessa [7, 8]. Ruotsissa on todettu nurkkapisteen valinnan
olevan tärkeä ja päädytty ehdottamaan menetelmään 10052 lisää toistoja, jolloin siitä tulee enemmän menetelmän 16032 kaltainen [9].
Tässä tutkimuksessa käsitellyt neljä menetelmää eroavat toisistaan erityisesti siinä, miten
koko huonetilaa edustava mittaustuloksen lukuarvo muodostuu. Menetelmässä C1 on
käytössä vain yksi mittauspiste, joten eri puolilla huonetta mahdollisesti esiintyviä eroavaisuuksia ei oteta huomioon. Menetelmässä 12599 mittauspisteitä on yksi tai useita,
mutta epäselvää on, tuleeko niiden mittaustulokset esitellä yhdessä vai erikseen. Ne kuitenkin sijaitsevat huoneen oleskelualueella, joten menetelmä on lähellä C1:stä. Menetel-
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missä 16032 ja 10052 puolestaan yhdistetään nurkkapisteessä saatu mittaustulos oleskelualueen yhteen tai useampaan mittaustulokseen ja muodostetaan laskennallisesti yksi
lukuarvo.
Tämä lähestymistapojen ero voi johtaa eroihin mittaustuloksissa. Esimerkiksi asuinrakennuksissa taloteknisten laitteiden aiheuttamille keski- ja enimmäisäänitasoille on asetettu määräystasoisia raja-arvoja. Mikäli joku mitattu keski- tai enimmäisäänitaso täyttäisi määräykset yhdellä menetelmällä mutta ei toisella, nämä eroavaisuudet voivat vaikuttaa rakennuksen ilmanvaihdon hyväksyttäviin toteutustapoihin. Tässä tutkimuksessa erityisen mielenkiinnon kohteena oli se, onko aiemmin laajalti käytetyn menetelmän C1 ja
ympäristöministeriön ohjeen ehdottaman menetelmän 16032 välillä eroja tuloksissa.

2

MENETELMÄT

Mittaukset tehtiin tyypillisessä toimistorakennuksessa yhteensä 16:ssa neuvottelu- tai vetäytymistilassa. Mittaustiloiksi pyrittiin valitsemaan monipuolisesti erilaisia ja erikokoisia huoneita. Pienin oli tilavuudeltaan 7 m3 ja suurin 98 m3. Kaikissa huonetiloissa oli
käytössä rakennuksen yhteinen ilmanvaihto, joka oli mittauksen melulähde. Mittauksessa
ei havaittu pääte-elinten tuottavan erikseen melua, eivätkä pääte-elimet sijainneet mittauspisteiden lähellä. Mittausten yhteydessä ei ollut mahdollista säätää rakennuksen ilmanvaihtoa mitenkään. Kussakin huonetilassa mitattiin eri menetelmillä peräkkäin – eli
yksittäisen tilan mittaukset tehtiin kerralla – jotta mittausolosuhteet pysyisivät mahdollisimman samankaltaisina menetelmien välillä. Äänitasomittari oli luokan 1 laite, joka kalibroitiin aina ennen mittauksia ja niiden jälkeen. Mittalaitteilla on voimassaolevat kalibrointitodistukset.
Käytännön rajoituksista johtuen menetelmään 16032 tarvittava taustaäänitason mittaus
tehtiin hiljaisena aikana sellaisessa tilassa, jossa ei ollut kuultavissa lainkaan ilmanvaihdon aiheuttamaa ääntä. Taustaäänitasoa ei siis mitattu kussakin tilassa erikseen ja siksi
sen merkitystä ei tarkastella enempää. Myös tuloksen korjaus jälkikaiunta-ajan suhteen
jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Seuraavassa esitetään menetelmäkohtaisesti mittausten toteutus.
2.1 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1-1998
Mittaus suoritettiin mittaamalla keskellä huonetta 1,2-1,5 metrin korkeudelta kolme kertaa. Yhden mittauksen kesto oli 15 sekuntia.
2.2 Standardi SFS-EN 12599
Mittaus suoritettiin mittaamalla oleskelualueella kolmesta eri pisteestä. Mittauspisteiden
korkeus riippui alueella oleskelevan henkilön asennosta: jos tilassa on istuvia henkilöitä,
mitattiin 1,1 metrin korkeudelta ja jos tilassa on seisovia henkilöitä, mitattiin 1,7 metrin
korkeudelta. Yhden mittauksen kesto oli 15 sekuntia.
2.3 Standardi SFS-EN ISO 16032
Mittaus aloitettiin valitsemalla tilan äänekkäin nurkka. Nurkka valittiin tarkkailemalla
huoneen jokaisen nurkan C-painotettua äänitasoa 0,5 metrin päästä huoneen pinnoista ja
valitsemalla näistä äänitasoista suurin. Valitusta nurkasta mitattiin kahdesti A-painotettu
keski- ja enimmäisäänenpainetaso, jonka jälkeen tulosten erotus pyöristettiin ylöspäin.
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Suurempi pyöristetty erotus – joko keski- tai enimmäisäänitasojen erotus – määritti mittausten lukumäärän kussakin huonetilan mittauspisteessä. Nurkan lisäksi oleskelualueella
mitattiin kahdesta muusta pisteestä 0,5-1,5 metrin korkeudelta. Mittausten kesto oli 30
sekuntia. Standardista poiketen mittaukset tehtiin kolmannesoktaavikaistoittain. Mittauksista laskettiin oktaavikaistaiset tulokset ja niistä standardin mukaisesti tilakohtainen yksittäinen tulos.
2.4 Standardi SFS-EN ISO 10052
Menetelmässä 10052 mitataan äänitaso 0,5 metrin päässä huoneen pinnoista siinä nurkassa, jossa on silmämääräisesti arvioiden kovimmat pintamateriaalit. Lisäksi mitataan äänitaso yhdessä oleskelualueen pisteessä. Suositus mittauksen kestoksi tasaisilla äänillä on
30 sekuntia. Mittaustuloksista lasketaan logaritminen keskiarvo niin, että nurkkapisteen
painoarvo on 1/3 ja oleskelualueen 2/3.
Menetelmän 10052 mittauksia ei tässä tutkimuksessa suoritettu erikseen, vaan tarkastelussa hyödynnettiin menetelmän 16032 mittaustuloksia. Nurkkapistemittaukseksi valittiin
ensimmäinen nurkassa mitattu tulos, ja oleskelualueelta puolestaan viimeinen tulos. Tässä menetelmän toteutus poikkesi siis ohjeistuksesta niin, että nurkkapistettä ei valittu silmämääräisesti. Lisäksi erillisissä itsenäisissä mittauksissa tulisi luonnollista hajontaa mittaustuloksiin mm. mittauspaikan täsmällisen sijainnin ja äänitasojen ajallisen vaihtelun
kautta. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa menetelmästä 10052 tehtäviin päätelmiin tulee
suhtautua suuntaa antavina.

3

TULOKSET

Mittausten melulähteenä oli toimiston ilmanvaihtolaitteisto, joten mitatut keskiäänitasot
olivat verrattain pieniä: pienimmillään noin 21 dB ja suurimmillaan 37 dB kaikilla mittausmenetelmillä. Koska melulähteen ääni oli melko tasaista, enimmäisäänitasot eivät
tyypillisesti poikenneet keskiäänitasosta paljoa, mutta muutamia poikkeuksiakin oli.
Taulukossa 1 on esitetty mittausmenetelmien keski- ja enimmäisäänitasojen tulosten erotuksen keskiarvo niin, että kutakin menetelmää verrataan aina kaikkiin muihin. Menetelmissä C1 ja 12599 mitattiin kolme kertaa eikä menetelmäohjeissa esitetä, tulisiko näitä
tuloksia yhdistää. Taulukossa esitettyä tarkastelua varten näiden menetelmien osalta on
ensin laskettu kolmen mittaustuloksen logaritminen keskiarvo. Myös pienimpien ja suurimpien mitattujen tulosten eroa muiden menetelmien tuloksiin tarkasteltiin, mutta sitä ei
ole esitetty tässä, sillä se ei tuonut merkittävää lisäarvoa tulosten analyysiin.
Taulukko 1. Mittausmenetelmien keski- ja enimmäisäänitasojen tulosten erotus.

LAeq
LAFmax

ISO 16032 - ISO 16032 ISO 16032 C1 1998
SFS-EN 12599 ISO 10052
0,36
0,41
-0,07
2,68

2,74

1,88
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C1 1998 ISO 10052 - ISO 10052 SFS-EN 12599 C1 1998
SFS-EN 12599
0,05
0,43
0,48
0,06

0,79

0,86
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ANALYYSI

Selkein tulosten välinen ero on se, että menetelmällä 16032 tulokset olivat kaikkia muita
menetelmiä suurempia. Keskiäänitason osalta erot eivät ole suuria, mutta enimmäisäänitasojen tapauksessa ne ovat selkeitä: menetelmällä 16032 enimmäisäänitasot olivat muita
suurempia kaikissa paitsi yhden huonetilan mittauksen tapauksessa.
Erityisen huomattavaa on, että menetelmällä 16032 suurin enimmäisäänitaso on mitattu
nurkkapisteessä 13:ssa tapauksessa 16:sta. Lisäksi menetelmän 16032 laskentakaavat korostavat suurimpien äänitasojen vaikutusta. Toisin sanottuna nurkkapisteessä mittaaminen nostaa lopputuloksen enimmäisäänitasoa ja osaltaan selittää menetelmän 16032 eroa
toisiin verrattuna.
Menetelmät C1 ja 12599 eli ne, joissa mittaukset tehdään vain huoneen keskialueella,
antoivat varsin samankaltaisia tuloksia. Mittausepävarmuus huomioiden menetelmien
tulokset eivät käytännössä eronneet toisistaan.
Keskiäänitason osalta menetelmien välille ei muodostunut suuria eroja. Keskiarvo eroista
kaikkien 16 huonetilan osalta oli enimmillään menetelmien 10052 ja 12599 välillä, ja silloinkin se oli vain n. 0,5 dB.
Menetelmä 10052 eli eräänlainen lyhennetty versio menetelmästä 16032 oli tässä tarkastelussa mukana vain laskennallisesti. Sillä saadut tulokset olivat keskimäärin jokseenkin
puolivälissä menetelmän 16032 ja menetelmien C1 ja 12599 välissä. Tämä on johdonmukaista, sillä mittauksissa on samankaltaisuutta 16032:n kanssa, kun taas laskennassa
painotetaan keskialueen mittausta kertoimella 2/3.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa [10] esitetään mittausohjeita asumisterveydellisten olosuhteiden todentamista varten. Näiden ohjeiden perusteella mittauksia voidaan tehdä huoneen oleskelualueella sekä vaikka sängyn tyynyn kohdalla tai tuolin istumakorkeudella. Ohjeen mukaan ilman perusteltua syytä ei mitata alle 0,5 m päässä seinästä. Periaatteena ohjeistuksessa on mahdollistaa mittaus siellä, missä kuulijan pää sijaitsee. Asumisterveydellistä perustetta ei kuitenkaan ole mitata nurkassa 0,5 m päässä
huoneen pinnoista, sillä kuulijan korvat eivät normaalitilanteessa ole kyseisessä paikassa.
Tästä näkökulmasta on tarpeetonta selvittää koko huoneessa vallitsevan äänikentän olosuhteita mittaamalla oleskelualueen lisäksi nurkkapisteissä, kuten menetelmät 16032 ja
10052 esittävät.

5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Ilmanvaihdon melumittaukset toteutettiin kuudessatoista toimistotilassa. Eri menetelmillä
saatiin jonkin verran toisistaan eroavia tuloksia. Erot eivät ole merkittäviä keskiäänitasojen tapauksessa, mutta enimmäisäänitasot standardin SFS-EN ISO 16032 mukaan mitattaessa olivat selvästi muiden menetelmien tuloksia suurempia. Merkittävin menetelmien välinen toteutustapaero on se, että menetelmässä 16032 mittaukset tehdään kolmessa eri pisteessä, joista yksi sijaitsee huoneen äänekkäimmässä nurkassa. Tällöin mittauksessa otetaan huomioon koko huonetilassa vallitseva ääni kattavammin kuin vain huoneen keskivaiheilla mitattaessa. On kuitenkin kyseenalaista, edustaako lähellä nurkkaa
mitattu tulos huoneessa olevan kuulijan kokemusta ääniolosuhteista.
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On mahdollista, että esimerkiksi uuden asuinkerrostalon käyttöönoton yhteydessä asuinhuoneessa menetelmällä 16032 mitatut enimmäisäänitasot ylittäisivät arvon LAFmax 33 dB,
mutta menetelmällä C1-1998 mitattaessa ne puolestaan eivät ylittyisi. Toisin sanottuna
voisi käydä niin, että C1-1998:n voimassaolon aikaan rakennetussa kohteessa olisi täytetty määräykset, kun taas identtisessä ympäristöministeriön asetuksen aikaan rakennetussa
kohteessa määräykset ylittyisivät. Tässä mielessä määräysten vaihtuminen C1-1998:sta
ympäristöministeriön asetukseen on menetelmämuutoksesta johtuen itse asiassa tiukennus ilmanvaihdon äänitasovaatimuksiin, vaikka lukuarvoina esitettyjä vaatimuksia ei ole
muutettu.
Tästä tutkimuksesta ei voida tehdä liian yleisiä johtopäätöksiä menetelmien eroista, koska
mittauksissa rajoituttiin tarkastelemaan toimistotiloissa vallitsevaa ilmanvaihdon ääntä.
Menetelmistä yksi, SFS-EN 12599, onkin tarkoitettu vain ilmanvaihdon mittauksiin. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista selvittää, miten menetelmien mittaustulokset eroaisivat
toisistaan muiden melulähteiden tapauksissa eli koskevatko nyt tehdyt havainnot pelkästään ilmanvaihdon melumittauksia.
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Abstract
The possibility to alter a room’s acoustic conditions is useful for spaces requiring
specific acoustics depending on diverse functions they serve. Such solutions are
applied mostly in multipurpose auditoriums and concert halls, as well as in audio
research facilities. The variable acoustics laboratory Arni, a facility within the
Acoustics Lab of Aalto University in Espoo, is an example of a space where the
wall absorption can be altered considerably with the help of specialized wall- and
ceiling-mounted panels. The present work shows the results of measurements of
over 5000 panel combinations in Arni, showcasing the change in values of the
room acoustic parameters, such as reverberation time and clarity, in relation to the
variation of the wall absorption.

1

I NTRODUCTION

Variable acoustics, or active acoustics, systems are nowadays a common feature of
multipurpose spaces that are expected to fulfill various requirements regarding their
acoustic parameters. Such spaces are, for example, concert halls where different types of
music are performed or buildings with combined congress and entertainment functions.
Additionally, specialized acoustic laboratories equip their spaces with variable acoustic
systems for research purposes. The research conducted utilizing varechoic rooms spans
across many topics, and includes, among others, validation of reverberation time models
[1], speech dereverberation [2, 3], microphone-array beamforming [4], and testing selflocalisation memory in humans [5].
Many times the variable acoustic systems in the varechoic rooms allow for a great
granularity of change in the acoustic conditions of the room [1, 3, 6]. Therefore, it is
important to learn the possible configurations, their impact on the values of room acoustic
parameters, as well as limitations.
This paper presents the measurement results from Arni, a variable acoustics laboratory
built in the Acoustics Lab of Aalto University in Espoo during a renovation in 2019. The
Copyright ©2021 Karolina Prawda, Sebastian J. Schlecht, Vesa Välimäki. Tämä on avoimesti julkaistu
teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa
kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja
lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Figure 1: (a) View of Arni showcasing the measurement equipment. The panels on the
walls are shown in both open and closed states. (b) Layout of Arni with the location of
panels indicated.
analyzed parameters include reverberation time T20 , early decay time EDT , and two
clarity measures, C50 and C80 . The way they are influenced by the change in absorption,
its distribution, and atmospheric changes during the measurements is discussed.

2
2.1

M EASUREMENTS
Variable acoustics space

Arni is a shoebox-shaped room, with dimensions 8.9 m × 6.3 m × 3.6 m (length, width,
and height, respectively). Its total sound absorption can be controlled by using the
specialized panels that cover the room’s four walls and the ceiling. Each panel is a
rectangular cuboid, and its dimensions are 0.6 m × 0.4 m × 2.4 m (length, width, and
height). They are made of painted metal sheets and filled with 25-cm-thick absorptive
material. The rectangular slots cut out in the front surface of each panel can either
be open, allowing the sound to reach the material inside, or closed, making the panel
reflective. Arni is equipped with a total of 55 panels, including eight on three of the walls,
11 on the fourth wall, and 20 on the ceiling. The panels on three walls are placed directly
on the floor, whilst those on the fourth wall are hanging 63 cm above the floor level due
to the heating installations situated on that wall.
The room is also equipped with curtains which can further increase sound absorption
when unfolded over the panels. During our measurements they were fully folded in the
corners at all times. The concrete floor has been painted and is considered acoustically
hard.
The view of Arni with the measurement equipment and panels is shown in Fig. 1(a), and
the layout of the room showing the location of panels is presented in Fig. 1(b).
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Measurement setup

The measurement equipment consisted of a 01dB LS01 omnidirectional loudspeaker used
as a sound source, and five receivers: two G.R.A.S. 1/2-inch diffuse-field microphones of
type 40AG, two G.R.A.S. 1/2-inch free-field microphones of type 46AF, and a Brüel &
Kjær 1/2-inch diffuse-field microphone of type 4192. A G.R.A.S. power module of type
12AG served as the amplifier. All equipment were connected to a laptop via a MOTU
UltraLite mk3 Audio Interface. The measurement signal was a 3-s long exponential sine
sweep [7, 8]. Additionally, the atmospheric data was gathered during the measurement
using a Testo 174H Mini data logger.
In total, 5342 of panel combinations were measured. This included the scenarios in
which all panels are open, all panels are closed (one combination each), one panel is
open, one panel is closed (55 combinations each), and 2 to 54 panels are closed (100
combinations each).
The whole experiment was conducted automatically, with a Python script controlling the
opening and closing of panels, as well as playing and recording the signals. Thus, there
were no people inside Arni at any point during the measurements.

3

R ESULTS

The results showing the mean and standard deviation values of T20 , EDT, C50 , and C80
for each number of closed panels and six octave frequency bands, 250 Hz–8 kHz, are
depicted in Figs. 2(a) and 2(b) and 2(c) and 2(d), respectively. The growing number of
closed panel on horizontal axis is equivalent to a decrease of the total sound absorption.
3.1

Influence of absorption distribution on the parameters’ values

Depending on which panels are open and closed during the measurements, the distribution
of absorption between configurations with the same total absorption can change
significantly. The results reveal how the absorption distribution alone can affect
the parameter values, especially for 250–1000 Hz bands. The standard deviations in
Figs. 2(a)–2(d) are big, over 0.1 s for T20 and over 0.2 s for EDT (when 50 or more
panels are closed). For C50 , and C80 , the highest values of standard deviation are over
2 dB and over 3 dB, respectively, when the total absorption in the room is high.
3.2

Effect of panel’s construction

The results show an interesting property of the variable acoustic panels: they are very
efficient in absorbing low frequencies, acting almost as bass traps. Therefore, the
difference in EDT and T20 values in the 250 Hz and 500 Hz bands is the biggest between
combinations with 54 and 55 panels closed (one and zero panels open, respectively).
This property of the panels, however, affects the clarity measures C50 and C80 only
slightly, making the decrease in the values almost linear as the total absorption in the
room declines.
The construction of the panels influences the high frequencies in an unusual
way. The front of the panel in a closed state is predominantly reflective, with
the values of absorption coefficient for 250 Hz–8 kHz octave bands αclosed =
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Figure 2: Measurement results of room acoustic parameters in Arni: (a) T20 , (b) EDT ,
(c) C50 , and (d) C80 . The mean (solid lines) and standard deviation (shaded areas) values
were calculated from up to 100 combinations per each data point.
[0.09, 0.05, 0.05, 0.04, 0.02, 0.03] [9]. In the open state, part of the sound is absorbed by
entering the panel through the slots, but a portion of it is also reflected off the remaining
part of the frontal surface. This also shows in the values of the absorption coefficient for
an open panel αopen = [0.86, 0.77, 0.66, 0.45, 0.38, 0.42] [9]. Therefore, the change of
the acoustic parameter values with the reduction of absorption in the room is significantly
less prominent for frequencies above 2 kHz than below it.
3.3

Impact of atmospheric conditions

Due to the number of measurements taken in Arni, the impulse responses were captured
over the course of several days. During that time, the atmospheric conditions within the
space, such as temperature, relative humidity, and atmospheric pressure, were changing.
The effect of those changes on the values of parameters in low frequencies (250 – 500 Hz)
is negligible. It starts to be visible, however, already when the 1-kHz band is considered.
The differences in the parameter values are not monotonic, displaying steep changes
between adjacent absorption conditions (i.e., number of closed panels). The impact of
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the atmospheric fluctuations is most notable for the highest frequency band, especially
in the area of 53–55 panels closed. Intuitively, the EDT and T20 values should be the
highest, and C50 and C80 the lowest, when all panels are closed. This is, however, not the
case in our measurements.
This inconsistency is caused by the long breaks between individual measurements
sessions. The experiments were not run overnights or during the weekends, which
means that the atmospheric conditions could have changed dramatically during that time.
Additionally, certain combinations, such as 54 and 55 panels closed, were captured in
the beginning of the measurement session, whilst the combinations of 53 panels closed
were measured at the end. This amounts to two weeks separating the results which are
displayed next to each other in the figures. The differences in the measurement conditions
result in a significant bias in the results.

4

C ONCLUSION

The paper presents the variable acoustics space Arni, located at the premises of the
Aalto Acoustic Lab. The study describes the measurements of over 5000 different panel
combinations within the room and shows the results in term of acoustic parameters
related to reverberation (EDT and T20 ) and clarity (C50 and C80 ).
The results presented in the study show that the acoustic qualities of Arni are affected by
the distribution of the sound absorption, the construction and properties of the variable
acoustic panels, as well as the atmospheric conditions during the measurements. The
conditions related to the absorption distribution have an impact on all parameters across
all frequencies.
The characteristics of the panels impact high and low frequencies differently. Even one
open panel is very effective in absorbing low-frequency sound. The fact that even with a
panel in the open state a big part of the frontal plane is reflective makes the difference
between acoustic parameter values between all-open and all-closed conditions small.
The changes in atmospheric conditions between measurements have a great impact on
the values of all the analyzed parameters. Fluctuations in temperature, humidity, and
pressure affect high frequencies the most, with their impact on the low frequency bands
being negligible.
The present study shows that Arni allows for a flexible and easy change in its acoustical
properties, enabling versatile and diverse research.
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Abstract
Noise radiating from (traffic) bridges cause hinder in the vicinity of the bridge. With the
development of quieter traffic and measures such as noise screens and silent joints, the
emission of noise is most often dominated by the vibration of the steel structure. This vibration can significantly be suppressed by applying ‘Constrained Layer Damping (CLD)’ to
the structure. In this study, the effect on noise reduction by applying CLD on the Coenbrug,
a moveable bridge on the A8 motorway in the Netherlands, has been analyzed. Measurements using an acoustic camera have indeed shown that the noise emission of the Coenbrug
is dominant in the lower frequency region and is stemming from the vibrating steel structure. As the bridge structure is of (older) age, the addition of (too much) mass is often problematic (as is the case with the Coenbrug), therefore a lightweight solution such as CLD
could be a good solution. The resulting reduction in noise emission is dependent upon many
different factors such as the actual position of the applied CLD-material on the bridge, with
the stiffness and damping properties being frequency- and temperature-dependent. Using
FEM, an eigenfrequency analysis was performed, resulting in mode shapes and accompanying natural frequencies. On this basis, we established the optimal location and material of
the CLD-patches and an estimation of the achievable noise reduction. This prediction was
based on an evaluation of the modal loss factor of the treated structure. This modeling approach is considered legitimate assuming both the radiation/emission characteristics of the
bridge and the generalized force vector(the load) do not change by applying the CLDmaterial. This is advantageous as an acoustic model (which is numerically expensive) is not
necessary. The modeling approach corresponds well with small-scale experiments of a steel
profile
treated
with
several
CLD-patches.
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1.

INTRODUCTION

The Coenbrug is a moveable bridge on the A8 motorway in the Netherlands. This bridge
is part of a busy connection from Koogaan de Zaan near Amsterdam, crossing the river
Zaan. The Coenbrug causes significant noise pollution for residents in the vicinity of the
bridge; a noise described as a thunder or rumble which occurs mainly when heavy traffic
crosses the bridge. In an attempt to reduce this noise, the Dutch road authority Rijkswaterstaat has applied several measures, such as noise screens and silent asphalt. This seems
to have little effect on the rumbling noise. In order to determine the dominant noise
source, measurement have been performed using an acoustic camera (see Figure 1).
From the measurements it can be concluded that the noise emission is dominated by low
frequent sound radiation from the bottom of the moveable part of the bridge. As can be
seen in Figure 1, radiation of the bridge is still observable while the heavy truck has
passed over the moveable part. Moreover, the tonality of this low frequent sound radiation is perceived to be high. Since the radiation of sound is dominant from the bottom
part of the bridge, measures that do not focus on this part of the bridge are unlikely to
have a significant effect. Also, the application of silent joints on this bridge to reduce excitation is not possible since the bridge deck needs to remain moveable to allow tall ships
to pass.

Figure 1: Sound Pressure Level measurement
After determining the source of the emission, several measures were evaluated in a study
to estimate their expected effect. As the bridge is designed to comply with older design
guidelines, there are restrictions to the mass that can be added. A light-weight measure
was therefore compulsory. The first two proposed measures were covering either the bottom of the bridge deck or the abutments with low-weight sound-absorbing material. Since
the emitted noise is low-frequent, large amounts of material would be necessary to
achieve a desirable noise reduction. Moreover, these measures only absorb the emitted
noise and do not reduce the vibrations in the steel structure. Constrained Layer Damping
(CLD) was subsequently proposed as a viable solution.
CLD is a method of damping by constraining viscoelastic material between a base layer
(the bridge) and a stiff constraining layer. For instance, CLD’s can be composed of mild
coated steel, stainless steel or composite fibre and carbon sheets. If the base layer is bending, shear movement of the viscoelastic layer is occurring, and the structure is highly
damped (i.e. substantial higher damping values can be obtained compared to free layer
© 2021 Anders Olsen, Raymond Siemons ja Ysbrand Wijnant. Tämä on avoimesti
julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –
lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja
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asianmukaisesti.
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damping).If applied properly, CLD can thus be an effective and light-weight solution. In
fact, CLD is the only relevant solution for thick steel constructions; it requires little space
for installation, the viscoelastic layer is highly protected and thus has a long lifetime
(over 25 years), the CLD patches can be coated in any colour and require minimal inspection and maintenance.
This paper presents a novel engineering approach to estimate the noise reduction obtained by CLD. While it is possible to conduct a fully coupled mechanical/acoustical finite element analysis, the disadvantage of such an approach are the large model size, the
resulting high computation times and complexity of the model (both the excitation and
sound radiation should be modelled). We therefore opted for a simpler alternative based
on a (complex) modal analysis of only the structure. As applying a CLD does not change
the radiation characteristics of the structure, as well as the generalized force vector (unless you apply panels that significantly alter the mass, shape and stiffness of the structure), only the transfer of modal force to modal response changes. We can therefore obtain an estimation of the noise reduction by computing the modal loss factors, computing
the modal reduction values and taking the average. This is explained in more detail in the
next chapter. In addition, the method offers insight in the effectiveness of the applied
CLD-panels, with respect to their specific positions on the bridge, allowing to optimally
position the CLD panels for highest damping in a certain frequency range.

2.

NOISE REDUCTION APPROXIMATION BY MODAL ANALYSIS

The moveable part of the bridge has been modelled in COMSOL Multiphysics, as shown
in Figure 2. The untreated bridge deck was largely modelled as shells and no material
damping was assumed. Based on an eigenfrequency analysis, we determined the mode
shapes. From the location of the anti-nodes (the location of largest modal deformation),
an estimation can be made about the relative contribution of the different parts of the
bridge to the total sound emission.
The response of any structure to a dynamic load is a weighted sum of all mode shapes of
which every mode shape has its own corresponding natural frequency (eigenfrequency).
If a structure is excited at a specific frequency, the participation factors for modes close
to this eigenfrequency will be large and the shape of the response will be similar to those
mode shapes. Since the excitation as a result of passing traffic has a wide frequency
range, the response of the bridge structure will consist of a large amount of mode shapes.
The vibrating bridge structure will then radiate sound in the same frequency range. The
extent to which different mode shapes contribute to the radiated noise is thus dependent
on the excitation and radiation efficiency.

Figure 2: Geometry of the moveable part of the bridge.
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If no material damping is assumed, the eigenfrequencies are real. If viscoelastic material
is used, the eigenfrequencies become complex. For viscoelastic damping, the eigenfrequency can be written as:
(1)
,
where

is the loss factor and the approximation is true if is small. Based on the calculated

complex eigenfrequencies, the modal loss factor
can thus be calculated as:

, i.e. the loss factor for each mode,
(2)

and the modal noise reduction is:
(3)

The material loss factor of the untreated steel structure, , is assumed to be 10-3, which
follows from Figure 3 [1]. The modal reduction depends on the choice of the loss factor
of the untreated structure and will be commented upon below. Where the reduction values are smaller than zero, the reduction value is set to zero. This is necessary, as no
damping in the untreated structure was assumed during the simulation. The overall reduction value can then be calculated by averaging all M modal reductions:
(4)

Reduction values based on the loss factor of the untreated steel structure were confirmed
by experiments (see below) and are thus realistic. Using a higher material loss factor of
the untreated steel structure would lead to a large underestimation of the performance of
CLD-patches, which is not in line with experimental observations. Note also that the average of all modal reduction values are considered (i.e. including also the reduction values which are zero); although a CLD-patch could highly damp a certain mode, it may not
damp another mode and these effects are taken into account. Note also that in-plane and
out-of-plane modes have been taken into account. Thus, we do not need to perform a
complete mechanical/acoustical coupled analysis. Only a modal analysis is enough to
calculate the system loss factor. Hence, if we apply CLD to the structure and have a high
modal damping for a specific mode, we anticipate a large system loss factor and the
CLD-patch has been applied in an effective location. If the CLD-patch is applied but the
modal damping is small, the patch is ineffective and a different location would be preferred. Note that we would like damping in a larger frequency range. The number of
modes which are highly damped within the given frequency range, is an indication of the
effectiveness of the CLD patches applied. The proposed methodology is valid in two
limitcases; no damping and fully damped. If no damping is applied, all modal damping
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values are zero, the average is zero and the resulting system loss factor is zero as well. If
the complete bridge would be made out of a material with a given material loss factor, the
modal loss factor is constant and equal to the material loss factor. Hence the system loss
factor equals the material loss factor (as it should).

Figure 3: Measured damping ratios for an untreated steel base plate
The CLD-patches are added to the FEM model step by step and the resulting noise reduction was evaluated after each step. Based on the large modal displacements and low frequencies, first, we applied CLD-patches on the main beam (one-sided), in between the
cross beams. This is shown on the left in Figure 4. Subsequently, CLD-patches were applied on the side plates (centre Figure 4) and finally applied to the cross beams (right
Figure 4).

Figure 4: An overview of the positions and components to which the CLD patches were
applied
As viscoelastic behaviour cannot be evaluated for the shell elements that were used, the
viscoelastic material is modelled using volume elements. The constraining layer is then
modelled as a shell element again. The viscoelastic behaviour of the CLD material is
modelled by adding a complex term to the Young’s modulus. As input for the viscoelastic material properties, the VT7044 viscoelastic material of Vibratec was used. This viscoelastic material is particularly suitable within a temperature range of 10 to 20 degrees.
As can be seen from Figure 5, the material loss factor of the viscoelastic material varies
with frequency and is also temperature dependent. For simplicity however, a constant
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material loss factor of 50% was applied. This is a conservative value corresponding to the
temperature range around the Coenbrug.

Figure 5: Loss factor of the viscoelastic damping material

3.

NUMERICAL RESULTS

In Figure 6, as an example, an eigenmode of the non-treated model is shown; the large
modal displacements are clearly visible on the main beam in between the cross beams.
This explains why we have studied the application of CLD-material on the main beams.
The applied patches consist of a 3 mm steel constraining layer on top of the viscoelastic
layer. The modal reduction was evaluated for the first 300 eigenfrequencies, ranging up
to 150 Hz.

Figure 6: Mode shape of the Coenbrug at 51 Hz
In Figure 7, the modal reduction values for the different treatments are shown. One can
clearly observe that high modal reduction is attained for only specific mode shapes. As
verified, these are the modes which have a large modal displacement in the main beams.
Within the same frequency range, it was noticed that the side panels were largely unaffected by the CLD patches on the main beam. Consequently, CLD-patches were added to
the side panels of the bridge. The graphs in Figure 7 show that through adding more
CLD-patches, more mode shapes are damped, resulting in a higher system loss factor.
After treatment of the cross beams of the bridge structure, the graph shows only a small
amount of mode shapes that are left undamped, resulting in high expected noise reduction
within this frequency range. While the effect is only evaluated for the first 300 eigenfrequencies, higher order modes (outside the evaluated frequency range) will also be
damped.
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Figure 7: Consecutive treatment of the main beams, side plates and the cross beams
Table 1: Results from the modal analysis
Treated component

Estimated
reduction

Surface
area

Added
mass

Main beams

~ 2.9 dB

33.6 m2

892 kg

Main beams + side plates

~ 5.8 dB

55.6 m2

1476 kg

Main beams + side plates + cross
beams

~ 9.2 dB

68.1 m2

1808 kg

In Table 1, the estimated noise reduction, the surface area covered by the CLD-patches
and the added mass are given. Each additional step results in an increase in noise reduction of approximately 3 dB. The added mass is only 2.8% of the total weight of the bridge
deck. Hence, the measure can be considered as ‘light-weight’.

4.

EXPERIMENTAL VALIDATION

A small-scale validation test was conducted in order to test the approach given in Section
2. A steelbeam was suspended from a forklift.It was then excited by slinging a heavy
steel ball to the centre of the beam. The insertion loss was determined by comparing the
noise levels (LAmax) for the untreated beam and treated beam.The configuration was
treated with anumber of CLD-patches (see Figure 8).Thisconfiguration was then
modelled in FEM, from which the noise reduction was estimated similar to the method
described above.
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Table 2: Results from the validation
Number of CLD-patches applied

Impact
test

Modal
analysis

1

-6.4 dB

-5.4 dB

2

-9.6 dB

-8.3 dB

3

-11.2 dB

-10.5 dB

Table 2 shows the results from the validation test, which shows that the given
methodology provides a fair approximation of the noise reduction of the CLD-patches on
the steel beam. In future research, validating the current method using a more complex
structure would be preferable. Several viscoelastic materials and CLD configurations
could then be tested.

Figure 8: Setup of the small-scale validation on the left and the modelledbeam on the
right

5.

CONCLUSIONS

In this paper, a novel engineering approach was presented to approximate the noise reduction of CLD-treatment of a steel bridge structure. This novel approach is based solely
on the system loss factor (or ‘composite modal loss factor’), based on the average of the
modal loss factors. The advantage of this approach is that it can be conducted without
knowing the excitation due to traffic. Also, a noise radiation analysis does not need to be
performed, which makes the method quicker than conventional methods. In addition, a
good indication for the effective and efficient placement of CLD-patches can be obtained.
For the case of the Coenbrug, an estimated 3 to 9 dB of noise reduction can be achieved
(depending on the amount of panels used), without an inadmissible addition of mass of
the bridge deck structure (exceeding the mass budget).
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Tiivistelmä
Tavoitteena oli selvittää, miten tarkasti kaupallinen huoneakustiikan mallinnusohjelma laskee äänenpainetasot 84 m2 avotoimistossa. Työssä tutkittiin
avotoimistoa, jossa varioitiin työpisteiden välisten sermien materiaalia ja
korkeutta sekä huonepintojen absorptiota 22 eri tavalla. Mallinnustuloksia on
verrattu samoissa tilanteissa saatuihin mittaustuloksiin ISO 3382-3 mukaan.
Mallinnukset suoritettiin käyttäen kaupallista mallinnusohjelmistoa (Odeon).
Vertailu paljasti, että mallinnus- ja mittaustulokset vastasivat hyvin toisiaan
vaimentamattomissa tilanteissa, jolloin ääni pääsi sermien taakse katosta heijastumalla. Varsinkin katon ollessa absorboiva mallinnetut äänitasot olivat
kuitenkin selvästi mitattuja alempia. Tällöin merkittävä osa sermien taakse
päässeestä äänestä saapuu joko yläreunan yli taipumalla tai sermien läpi kulkeutumalla, joten joko taipuminen ei mallintunut oikein tai sermit päästivät
ääntä lävitseen. Koska heikoin vastaavuus saatiin tilanteissa, joissa katto ja
seinät olivat absorboivia ja sermit olivat absorboivia ja korkeita (yli 1,6 m),
näyttää ilmeiseltä, että sermien läpäisyn puuttuminen on tärkeä mallinnusvirheiden lähde.

1

JOHDANTO

Vaikka huoneakustiikan tietokonemallinnusta on sovellettu yli 30 vuotta suunnittelussa,
avotoimistoissa mallinnuksen toimivuutta on tutkittu vähän. Tiedossamme ei ole aiempaa
tutkimusta, jossa olisi systemaattisesti käyty läpi avotoimiston erilaisia absorptiomateriaalitoteutuksia ja verrattu mallinnustuloksia mittauksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata tähän puutteeseen.

2

TILANTEET, MITTAUKSET JA MALLINNUKSET

Tutkimuksen kohteena oli 12 työpisteen avotoimisto (9,4 × 8,9 × 2,55 m), jonka pinta-ala
oli 84 m2. Tässä toimistossa testattiin kaikkiaan 22 erilaista tilannetta (taulukko 1). Ser© 2021 Pekka Saarinen, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto. Tämä on avoimesti
julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –
lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja
siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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mien korkeutta varioitiin (0; 1,3; 1,7 ja 2,1 m). Sisäsermit (so. työpöytien väleissä olevat
sermit) olivat joko kovia tai absorboivia (ISO 11654 luokka B). Ulkosermit olivat aina
kovia. Alakatto oli joko kova tai 90 % alalta absorboiva (luokka B). Seinät olivat kovat
tai 20 % alaltaan absorboivat (luokka A).
Äänilähteenä käytettiin pallokaiutinta, joka oli sijoitettu yhteen nurkkatyöpisteeseen
1,2 m korkeudelle, ja johon syötettiin kohinaa. Mittaukset tehtiin ISO 3382-3 standardin
mukaan, jolloin tuloksena saadaan standardoidun puheäänen A-painotettu äänenpainetaso
kussakin mittauspisteessä. Äänikenttää mitattiin kuudessa mittauspisteessä, jotka oli sijoitettu muihin työpisteisiin kahdelle mittauslinjalle niin ikään 1,2 m korkeudelle (kuva 1). Näin ollen äänilähteestä ei ollut suoraa näköyhteyttä mikrofoniin lukuun ottamatta
sermittömiä tilanteita. Puolet mittauspisteistä oli sijoitettu seinän suuntaiselle linjalle ja
puolet diagonaalisesti. Taulukon 1 tilanteiden mittaustulokset on julkaistu [1].

Kuva 1. Tutkittu avotoimisto koostui neljästä kolmen työpisteen ryhmästä. Työpisteet
erotettiin toisistaan sermein, joiden korkeudet olivat joko 0; 1,3; 1,7 tai 2,1 m. Kerrallaan
oli käytössä vain yhtä sermityyppiä. Kuvassa on esitetty myös kaiuttimen sijainti sekä
mittauslinjat ja seinävaimennusten paikat (mustat levyt).

Tilanteiden mallinnukset suoritettiin kaupallisella mallinnusohjelmistolla (Odeon Auditorium), joka on energiaperusteinen (ei interferenssiä), säteenjäljitykseen perustuva ratkaisija. Ohjelmisto osaa kuitenkin ottaa huomioon diffraktion enintään kahden reunan yli
[2]. Huonepinnoille käytettiin mittauksiin perustuvia absorptiosuhteita, jotka löytyvät
viitteestä [1]. Absorboiville materiaaleille käytettiin sirontakerrointa 0,5 ja muille 0,1.
Säteilylähde mallinnettiin ympärisäteileväksi pistelähteeksi ja ratkaisijaa käytettiin suur-
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tarkkuustilassa. Kaiuttimen äänitehotaso määritettiin ISO 3741 mukaan ja samaa arvoa
käytettiin ISO 3382-3 mukaisissa mittauksissa ja mallinnuksissa.
Taulukko 1. Tutkittujen tilanteiden kuvaukset (N = 22). Kahdessa viimeisessä sarakkeessa on esitetty pienin ja suurin yksittäisessä mittauspisteessä saatu A-painotettujen
äänenpainetasojen erotus (mitattu – mallinnettu).
Absorptiosuhde
Tilanne

3

Sermien

pienin

suurin

katto seinät sermit korkeus

erotus

erotus

αw

αw

αw

h [m]

[dB]

[dB]

1

0.9

1.0

0.8

2.1

4.4

12.6

2

0.9

1.0

0.8

1.7

3.3

8.9

3

0.9

0.1

0.8

2.1

3.7

10.1

4

0.9

0.1

0.8

1.7

2.1

8.5

5

0.9

1.0

0.8

1.3

0.2

6.6

6

0.9

1.0

0.2

1.3

0.2

5.6

7

0.9

0.1

0.8

1.3

‒ 0.9

5.8

8

0.9

0.1

0.2

1.3

‒ 1.3

4.5

9

0.0

1.0

0.8

2.1

2.7

9.0

10

0.0

0.1

0.8

2.1

2.4

7.5

11

0.0

1.0

0.8

1.7

0.5

4.3

12

0.9

1.0

-

-

1.8

3.8

13

0.0

0.1

0.8

1.7

1.2

3.8

14

0.9

0.1

-

-

1.2

4.1

15

0.0

1.0

0.8

1.3

‒ 0.4

1.2

16

0.0

1.0

0.2

1.7

‒ 0.5

3.6

17

0.0

1.0

0.2

1.3

0.9

2.4

18

0.0

0.1

0.8

1.3

0.3

1.2

19

0.0

0.1

0.2

1.7

‒ 0.1

2.3

20

0.0

0.1

0.2

1.3

1.0

2.4

21

0.0

1.0

-

-

‒ 0.2

1.5

22

0.0

0.1

-

-

0.3

1.4

TULOSTEN POHDINTAA

Mallinnuksen virhe yksittäisessä tilanteessa määritettiin laskemalla mallinnetun ja mitatun standardipuheen A-painotetun äänenpainetason, Lp,S,A [dB], erotus kaikissa kuudessa
mittauspisteessä ja ottamalla erotuksista neliösumma. Näin tosin menetetään informaatio
siitä, olivatko mallinnetut arvot suurempia vai pienempiä kuin mitatut. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä lähes aina mallinnettu tilanne oli mitattua hiljaisempi, eli mallinnus pääsääntöisesti yliarvioi vaimennusta.
Virheet vaihtelivat hyvin suurella skaalalla. Parhaassa tilanteessa virhe oli alle 3, mutta
heikoimmassa 502. Sen selvittämiseksi, millaisissa tilanteissa mallinnus tarkkaan ottaen
epäonnistuu, on virheet kuvassa 2 ryhmitelty siten, että eri parametrien vaikutus saadaan
näkyviin. Ryhmittelyn pohjana on ruudukko, jossa sermien korkeus kasvaa vasemmalta
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oikealle ja sermien absorptiosuhde ylhäältä alas. Jokaisen ruudun sisällä on edelleen 2 ×
2-taulukko, jossa ovat kaikki katto/seinä -kombinaatiot siten, että absorboivan katon tilanteet ovat oikealla ja absorboivien seinien tilanteet alhaalla. Tilanteiden virheet on värikoodattu siten, että tummempi väri merkitsee suurempaa virhettä. Tilanteet on numeroitu
samoin kuin Keräsen ym. [1] artikkelissa ja taulukossa 1.

Kuva 2. Tilanteiden virheet ryhmiteltyinä absorption mukaan. Mitä tummempi ympyrän
väri on, sitä suurempi on mittauksen ja mallinnuksen ero. Ulompi ruudukko on järjestetty
sermien ominaisuuksien mukaan. Sisempi ruudukko on ryhmitelty katon ja seinien absorption perusteella. Numerot viittaavat taulukkoon 1.

Kuvasta 2 nähdään, että mallinnuksen tarkkuus on hyvä tilanteissa, joissa on heijastava
katto (ruutujen vasemmanpuoleiset tilanteet) ja riittävästi tilaa heijastuksille (sermikorkeus alle 2,1 m). Tuloksista voidaan päätellä, että katon kautta tapahtuvat heijastukset
ovat tällöin tärkein äänenleviämismekanismi mittauspisteisiin, ja mallinnus toistaa ne
hyvällä tarkkuudella.
Kuvassa 3 tarkastellaan pelkästään absorboivalla katolla varustettuja tilanteita, joissa siis
kattoheijastukset ovat vähäisiä. Harmaasävyskaalaa on muutettu kuvaan 2 nähden siten,
että tilanteiden erot saadaan näkyviin. Kun myös seinille asennetaan absorptiolevyt, heijastuksia on entistä vähemmän, ja mallinnuksen tarkkuus heikkenee entisestään. Tämä
näkyy selvästi kuvassa 3 verrattaessa ruutujen sisäisten taulukoiden ylempiä ja alempia
tilanteita. Näissä tilanteissa heijastusten osuus on kaikkein pienin, ja koska äänilähteestä
ei ole suoraa näköyhteyttä mittauspisteisiin (pl. kaksi sermitöntä tilannetta), jäljelle jäävät
äänensiirtomekanismit ovat diffraktio ja mahdollinen sermien läpäisy.
Mallinnus näyttää epäonnistuvan erityisesti tilanteissa, joissa on käytetty absorboivia sisäsermejä. Koska sermien yläreunoilla oli aina samanlainen kova metallilista, sermien yli
tapahtuva diffraktio on kuitenkin yhtä voimakas kovilla ja absorboivilla sermeillä. Odeonin myös väitetään mallintavan diffraktiota hyvin [2], joskin kokeellinen tutkimustieto
avotoimistoista puuttuu. Johtopäätös on siis, että absorboivat sermit todennäköisesti päästävät ääntä lävitseen. Läpäisy taas riippuu äänen taajuudesta, mutta taajuusriippuva lä-

168

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

SAARINEN ET AL.

päisy ei ole optiona ohjelmistossa. Tämä puute voisi selittää suuret mallinnusvirheet absorboivien sisäsermien tapauksessa.

Kuva 3. Virheet tilanteissa, joissa katto on absorboiva.

Kuvassa 4 tuloksia on analysoitu toisesta näkökulmasta. Mittauspisteiden sijaan mallinnettujen ja mitattujen äänenpainetasojen erotusten neliöt onkin summattu kaikkien tilanteiden yli. Näin saadaan yksilöllinen virhesumma jokaiselle mittauspisteelle. Kun edellä
oleva analyysi osoitti, miten erilaiset absorptiot vaikuttavat mallinnuksen tarkkuuteen,
kuva 4 paljastaa, miten mittauspisteen sijainti siihen vaikuttaa.
Suorin reitti äänilähteestä mittauspisteisiin M1 – M4 kulkee yhden tai kahden sisäsermin
(vaaleat) läpi. Jos siis sisäsermien läpäisyn puute aiheuttaa virheen, näissä mittauspisteissä voidaan odottaa suuria neliösumman arvoja. Juuri näin on tapahtunutkin. Sen sijaan
mittauspisteessä M5 ulkosermi ja huoneen keskellä sijaitseva kaapisto tukkivat sisäsermin läpi kulkevan reitin (katkoviiva kuvassa 4). Voidaan siksi olettaa, että mallinnustulos
ei ole yhtä herkkä sisäsermien läpäisevyydelle. Mallinnus on todella ennustanut selvästi
paremmin äänenpainetasot tässä pisteessä. Mittauspisteet M6 ja M3 sijaitsevat huoneen
nurkissa sisäsermien takana, ja mallinnuksen ennustuskyky on molemmissa yhtä huono.

4

JOHTOPÄÄTÖKSET

Mallinnus- ja mittaustulosten välisiä eroja analysoitiin edellä kahdella eri tavalla; kiinnittämällä tilanne (so. absorptioratkaisu) ja summaamalla neliöidyt erotukset yli mittauspisteiden ja päinvastoin. Kummallakin tavalla päädyttiin siihen johtopäätökseen, että todennäköisin selitys mallinnus- ja mittaustulosten eroille on absorboivien sermien äänen läpäisy, jota ei tunnettu ja jota ei voitu mallintaa.
Koska absorptiomateriaalit yleensä kiinnitetään seinä- ja kattopintoihin, ei niiden läpäisevyydellä ole merkitystä. Sermejä sen sijaan käytetään avotoimistoissa erottamaan
työpisteitä toisistaan, jolloin sermin takana on yleensä toinen työpiste, ja absorboivan
sermin mahdollisesta läpäisevyydestä tulee oleellinen parametri. Virhetarkastelun perus-
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teella vaikuttaa siis siltä, että mallinnettaessa avotoimistojen ääniympäristöä on sermien
läpäisevyys tärkeä parametri, joka tulisi ottaa huomioon taajuusriippuvana. Läpäisy voidaan mitata ilmaääneneristävyyden testin ISO 10140-2 mukaan laboratoriossa.
Löydöksellä on käytännön merkitystä silloin, kun sermit ovat korkeita (yli 1,3 m) ja läpihuokoisia (huono ilmaääneneristävyys, ei kiinteää levyä sermin pehmeiden pintojen välissä), jolloin sermin läpäisevä ääni voi olla voimakkaampi kuin sermin yli taittunut ääni.
Jos sermit ovat tätä matalampia, mallinnusvirhe jää pieneksi.

Kuva 4. Virheet mittauspisteittäin (M1 – M6). Vaaleat sermit ovat sisäsermejä (suuri
tai pieni absorptio) ja tummat ulkosermejä (aina pieni absorptio).

VIITTEET
[1] Keränen J, Hakala J, Hongisto V. "Effect of sound absorption and screen height on
spatial decay of speech–Experimental study in an open-plan office." Applied Acoustics 166(2020): 107340.
[2] Rindel J, Nielsen G, Christensen C. "Diffraction around corners and over wide barriers in room acoustic simulations." Proceedings of the 16th International Congress on
Sound and Vibration, Krakow, 2009.
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Tiivistelmä
Tässä mittaustutkimuksessa mitattiin avotoimiston akustisia parametreja ja
verrattiin niitä tyytyväisyyskyselyyn. Mittaustutkimuksessa keskityttiin yhden monitilatoimiston avotoimistoalueisiin. Toimiston tilat olivat huonevaimennuksiltaan hyvin vaimennettuja, mutta tilat olivat taustaääneltään hyvin hiljaisia. Akustisten parametrien määritysten lisäksi tehtiin työntekijöillä
kysely, jolla selvitettiin työntekijöiden tyytyväisyyttä akustisiin olosuhteisiin.
Kyselyyn vastasi noin puolet toimiston henkilökunnasta.
Akustisten parametrien perusteella mitattujen avotoimisto-osioiden tilat olivat pääsääntöisesti ”kohtalaisia” verrattaessa yleisiin avotoimistojen luokitteluihin. Puheäänenleviämisvaimennusaste vaihteli pääsääntöisesti 6…8 dB
välillä ja häiritsevyyssäde n. 8…9 m välillä.
Tyytyväisyyskysely osoitti, että noin 70 % vastaajista oli toimiston äänimaailmaan erittäin tai melko tyytyväisiä. Kuitenkin lähes puolet vastasivat, että
ympäriltä tulevat äänet häiritsevät, mutta toisaalta taas reilusti alle puolet oli
sitä mieltä, että työskentely paranisi, jos ääniympäristö olisi hiljaisempi.
Tämä tutkimus ei riitä siihen, että voisi tehdä johtopäätöksiä avotoimiston
mitattavien akustisten parametrien riippuvuudesta työntekijöiden tyytyväisyyteen, mutta suuntaa antavana tuloksena voidaan sanoa, että myös taustamelutasoltaan hiljaisessa avotoimistossa voidaan olla tyytyväisiä äänimaailmaan.

1

JOHDANTO

Tässä mittaustutkimuksessa tutkitaan mittaamalla Sitowisen Kuopion toimipisteen monitilatoimiston akustista luokittelua muutaman akustisen parametrin avulla. Mittaukset on
tehty avotoimistoalueilta, eli neuvotteluhuoneet yms. on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Mittaustutkimuksen yhteydessä on suoritettu toimipisteen työskentelijöille kysely, jolla kartoitetaan toimipisteessä työskentelijöiden tyytyväisyyttä akustisiin olosuhteisiin.

2

TUTKIMUKSEN AVOTOIMISTON ESITTELY

Kyseinen tutkimus on tehty kuvan 1 mukaisessa monitilatoimistossa. Osiot 1…6 esittävät
monitilatoimiston avotoimistoalueita.
© 2021 Erno Huttunen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative
Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida,
levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.

171

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

HUTTUNEN

Kuva 1. Toimiston pohjapiirustus (©Sitowise Oy, Milja Mäkinen) jaoteltuna avotoimisto
osioihin
Avotoimistoalueet on melko hyvin vaimennettu. Katoissa on T-lista vaimennusvilla alakatto (A-luokan vaimennusmateriaali), mutta on vain noin 60 % lattiapinta-alaan nähden
suurien jäähdytyspaneelien ja moduulivalaisimien takia. Lattiassa on tekstiilimatto. Työpisteiden sermit ovat ääntä vaimentavia. Avotoimistossa ei ole peittoäänijärjestelmää ja
ilmanvaihto on hiljainen.

3

TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1 Mittaustutkimus
Mittaustutkimuksessa mitattiin eri avotoimisto-osioissa 2, 3, 5 ja 6 (ks. kuva 1) seuraavat
parametrit:
- A-painotetun puheäänen leviämisvaimennusaste, D2,S, Puheen siirtoindeksi, STI,
useista kohdista STIPA mittauksin
- häiritsevyyssäde, rd, eri osioita
- arvio yksityisyyssäteestä, rp, eri osioista
- jälkikaiunta-aika, RT, eri osioista
- taustamelutaso eri osioista
Puheensiirtoindeksin mittaukset mitataan STIPA mittauksin Norsonic 140 mittarilla ko.
mittarin ohjeistuksen mukaisesti.
Mittaustutkimuksessa mitattiin STIPA arvoja viidellä eri äänilähdepaikalla ja useasta
paikasta per äänilähdepaikka. Mittaustulokset pyrittiin ottamaan pääasiallisesti tietyllä
suoralla (ohjeiden mukaisesti), mutta mittaustuloksia otettiin myös satunnaisesti muista
paikoista.
Tutkimusten mukaan STIPA:n ja STI:n välinen korrelaatio on erinomainen [1]. Siksi tässä tutkimuksessa käytetään STIPA mittausta STI:n mittauksissa.
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STIPA mittauksen yhteydessä mitattiin puheäänen A-painotetuista äänitasot kussakin
vastaanottopisteessä. A-painotettu puheäänen leviämisvaimennusaste D2,S määritettiin
näistä mitatuista puheäänen äänitasoista, LpA,S, standardin ISO 3382-3 mukaisesti. Mittauksessa äänilähteenä käytettiin ympärisäteilevää pallokaiutinta, jolla tuotettu STIPA
signaali vastaa puheäänen taajuusspektriä.
Häiritsevyyssäde, rd, on laskettu STIPA mittaustuloksista johdetun regressiosuoran avulla
häiritsevyyssäteen määritelmän mukaan: etäisyys, jossa STI laskee alle arvon 0,5. Samalla arvioitiin yksityisyyssäde, rp, etäisyytenä, jolloin STI laskee alle arvon 0,2.
Jälkikaiunta-aika mitataan standardin ISO 3382-2 mukaisesti.
Mittausten tarkkuus ei ole niin hyvä, että tulokset voitaisiin esittää tarkempaa kuin 1 dB
tarkkuudella. Kuitenkin tässä tutkimuksessa esitetyt parametrien arvot ovat yhden desimaalin tarkkuudella, jotta tuloksia voidaan paremmin vertailla toisiinsa. Äänitasomittauksissa keskiäänitason epätarkkuus on luokkaa 1 dB.
Puhesiirtoindeksi STIPA mittausta ei ole kalibroitu, vaan tarkkuus perustuu Norsonic 140
mittarin äänitasojen mittaustarkkuuteen. Tästä syystä STI mittauksissa ja niistä johdetuissa akustisissa parametreissa on epävarmuutta.
3.2 Kyselytutkimus
Kyselytutkimuksessa lähetettiin kyseisen toimiston kaikille työntekijöille nettipohjainen
kyselykaavake. Kyselyssä kysyttiin seuraavia kysymyksiä (kehotettu miettimään aikaa
ennen korona-aikaa, kysely järjestettiin 01/2021):
1. Missä osiossa työskentelet? (kuva 1 mukaisissa osioissa)
2. Kuinka tyytyväinen olet yleensä työpisteesi äänimaailmaan? (1 = en yhtään tyytyväinen, 7 = täysin tyytyväinen)
3. Kuinka merkittävästi ympäristösi puheäänet (tai muut melut) häiritsevät työskentelyäsi? (1 = ei häiritse ollenkaan, 7 = häiritsee todella paljon)
4. Jos melu ympärilläsi häiritsee, kuinka kuvailisit lyhyesti häiritsevää melua? (esim.
mikä melu häiritsee?)
5. Kuinka merkittävästi työskentelysi paranisi, mikäli työympäristösi olisi hiljaisempi? (1 = ei paranisi ollenkaan (on jo niin hyvä), 7 = paranisi täysin (niin huono tilanne nyt))
6. Käytätkö työskennellessäsi kuulokkeita? (yleensäkään, esim. kuunnellaksesi musiikkia työn aikana)
7. Jos käytät, kuinka suuren osan ajasta? (1 = hyvin harvoin, 7 = jatkuvasti työpisteellä ollessani)
8. Avoin palaute työympäristösi äänimaailmasta (jos tulee mieleen)

4

MITTAUSTUTKIMUKSEN TULOKSET

Mittaustutkimuksesta esitetään osion 3 mittaustulokset ja akustiset parametrit esimerkkinä. Muut tulokset on esitetty avotoimiston kannalta merkittävimpien parametrien osalta
yhteenvetotaulukossa kohdassa 6.
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Kuvassa 2 on esitetty osion 3 äänilähdepaikat, STIPA mittauspisteet ja puheäänen äänenpainetasojen, LpA,S, mittauspisteet (samat pisteet) sekä taustamelun mittauspisteet pohjapiirustuksessa. Osiossa 3 mittaukset tehtiin kahdella äänilähdepaikalla (kuvassa paikat 1.
ja 2.) sekä yhteensä 23 eri vastaanottopisteen mittauspaikalla.

Kuva 2 Osion 3 pohjapiirustus, johon merkattu äänilähdepaikat (ympyrä, jonka vieressä
järjestysnumero) sekä STIPA ja puheäänen äänenpainetasojen LpA,S mittauspisteet (merkattu rasti, jonka vieressä #numero). Taustamelutason mittauspisteet on merkattu neliöillä.
Kuvassa 3 on esitetty puheäänen mitattu äänitaso LpA,S etäisyyden funktiona ja kuvassa 4
STIPA mittaustulokset etäisyyden funktiona. Mittaustuloksista laskettu A-painotetun puheäänen leviämisvaimennusaste on 7,9 dB, kun äänilähde oli pisteessä 1 ja 7,1, kun äänilähde oli pisteessä 2 (mitattuna mittauspisteet samalla suoralla). Vertailun vuoksi mitattiin siten, että mittauspisteet eivät olleet samalla suoralla, jolloin puheäänen leviämisvaimennusaste on 8,2 dB, Vastaavista tuloksista lasketut häiritsevyyssäteet ovat 7,9 m,
8,8 m ja 8,2 m. Arvioidut yksityisyyssäteet ovat vastaavasti 54 m, 80 m ja 34 m. Taustamelu tilassa oli mittaushetkellä 25…26 dB. Jälkikaiunta-aika on 0,2…0,3 s oktaavikaistoilla 250 Hz…4000 Hz.

Kuva 3 Äänilähdepaikan 1 puheäänen A- Kuva 4 Äänilähdepaikan 1 puheensiir-

painotetut äänitasot etäisyyden funktiona toindeksi STIPA mittauksin etäisyyden
(regressiosuora, kaavoineen ja korrelaa- funktiona (regressiosuora, kaavoineen ja
korrelaatiokertoimineen)
tiokertoimineen)
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KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET

Kyselyyn vastasi yhteensä 40 toimiston työntekijää, eli noin puolet toimiston työntekijöistä. Kaikista vastaajista 70 % olivat erittäin tai melko tyytyväisiä toimiston äänimaailmaan, 20 % taas vastaavasti tyytymättömiä. Noin 48 % vastaajista kertoi ympäristön melut häiritsevän työskentelyä, ja 35 % vastaajista kertoi, että melut häiritsivät vain vähän.
Kuitenkin vain noin 37 % vastaajista oli sitä mieltä, että työskentely paranisi merkittävästi, jos työympäristö olisi hiljaisempi, 45 % oli sitä mieltä, että työskentely ei paranisi
merkittävästi. Kyselytutkimuksen vastausten jakaumat osion 3 työntekijöiden osalta on
esitetty kuvan 5 kuvaajissa.

Kuva 5 Osion 3 vastausjakauma kysymyksiin 2, 3 ja 5. (asteikot esitetty kohdassa 3.1)
Osion 3 osuudelta kyselytutkimus paljasti, että vastaajat olivat yleisesti kohtuullisen tyytyväisiä työpisteen äänimaailmaan. Silti useimmat vastaajista olivat sitä mieltä, että ympäristöstä tulevat melut häiritsevät enemmän tai vähemmän työskentelyä. Kuitenkin vastaukset kysymykseen 5 jakautuivat hyvin tasaisesti ko. osiossa.
Kyselytutkimuksessa tutkittiin myös työntekijöiden tapaa käyttää kuulokkeita esim. musiikin kuunteluun. Noin 65 % työntekijöistä kertoi käyttävänsä kuulokkeita. Niistä suuri
osa käytti kuulokkeita yli puolet työajasta.
Avoimissa vastauksissa yleisimmiksi häiritseviksi ääniksi esitettiin: muiden puheäänet
muilta työpisteiltä (eniten kommentteja tästä), puhelimien soittoäänet, kuulokkeiden
käyttämättä jättäminen palavereissa, läpikulun kävelyäänet, hissin kolinat, kadulta työkoneiden jyrinä.

6

TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Taulukossa 1 on esitetty kaikkien mitattujen osioiden puheäänen leviämisvaimennusasteet, D2,S, sekä häiritsevyyssäteet, rD, sekä kyselytutkimuksen tulokset avotoimistoon tyytyväisyyden osalta.
Yhteenvetotaulukosta nähdään, että vaikka mittaustulokset eivät osoita toimiston olevan
akustiikaltaan hyvä (tai erinomainen), voi suurin osa työntekijöistä olla enemmän tai vähemmän tyytyväisiä avotoimiston akustiikkaan, kuten tässä kohteessa on käynyt.
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Taulukko 1 Eri osioiden akustiset mittaluvut (suluissa vertailun vuoksi mittaluvut mitattuna suuremmalta alueelta kuin suoralta), akustiset luokittelut, parametrien mukaiset luokittelut sekä kyselyn tulokset ääniympäristön tyytyväisyyteen (2. kysymyksen vastausten
jakauma)
Osio
Osio 2

Osio 3

Osio 5

Osio 6

Leviämisvaimennusaste D2,S

Häiritsevyyssäde rD

Kyselyn tulos

5,3 dB (6,7 dB)
- Kohtalainen (C luokka) (2)
- ei hyvä, eikä kehno (1)
7,9/7,1 dB (8,2 dB)
- kohtalainen tai hyvä (C tai
B luokka) (2)
- hyvä (1)

15,4 m (9,3 m)
- kehno (D luokka) (2)
- kehno (1)
7,9/8,8 m (6,6 m)
- kohtalainen tai hyvä
(C tai B luokka) (2)
- ei hyvä eikä kehno (1)

50 % tyytyväisiä

6,0 dB (6,6 dB)
- kohtalainen (C luokka) (2)
- ei hyvä eikä kehno (1)
7,0 dB (7,5 dB)
- kohtalainen (C luokka) (2)
- hyvä (1)

8,6 m (8,7 m)
- kohtalainen (C luokka)

38 % ei tyytyväisiä
69 % tyytyväisiä
23 % ei tyytyväisiä
71 % tyytyväisiä

(2)

- ei hyvä eikä kehno (1)
8,5 m (9,8 m)
- kohtalainen (C luokka)

29 % ei tyytyväisiä
67 % tyytyväisiä

(2)

- ei hyvä eikä kehno (1)

0 % ei tyytyväisiä

(1) ISO3382-3 standardin liitteen A mukainen jaottelu luokkiin [2]
(2) Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus; Keränen ym. lähteen mukainen jaottelu luokkiin [3]

Akustisten mittalukujen perusteella osio 3 on paras akustisilta ominaisuuksiltaan. Kyseissä tilassa on eniten korkeita kaappeja katkomassa ääntä. Erot eivät kuitenkaan osioiden
välillä olleet suuria. Vastaajien määrä osioittain oli niin pieni, ettei osioita voitu laittaa
tyytyväisyyden perusteella paremmuusjärjestykseen luotettavasti.
Avotoimiston ääniolosuhteita heikentää hyvin hiljainen taustamelutaso. Mikäli
tausatamelu olisi voimakkaampaa, puheäänestä ei saisi yhtä kaukana selvää, kuin mitä
siitä ko. toimistossa voi saada, eikä muut työntekijät häiriintyisivät niin suurelta alueelta.
Peittoäänijärjestelmä auttaisi tilannetta, ja saattaisi nostaa myös tyytyväisyysprosentteja.
Tästä mittaustutkimuksesta voi päätellä suuntaa antavasti:
- tilan hyvä vaimennus (pieni jälkikaiunta-aika) on ensisijaisen tärkeä avotoimistolle,
jotta suuri osa työntekijöistä voi olla tyytyväinen tilan käyttöön,
- tilassa täytyy olla myös seiniä korkeita, kaappeja tai vastaavia katkomassa suuria
alueita pienemmäksi,
- hiljaisella taustamelutasollakin voidaan saada kohtuullisen tyydyttävä avotoimisto
(vaikkakin voimakkaampi taustamelu parantaa ääniolosuhteita).
Näitä päätelmien yleistettävyyttä tulisi kuitenkin tutkia vielä lisää.

VIITTEET
[1] Steeneken, Verhave, McManus, Jacob, Development of an Accurate, Handheld, Simple-to-use Meter for the Prediction of Speech Intelligibility, Preproduced Sound 17
Standford-on-Avon, November 16, 2001
[2] ISO 3382-3: Acoustics – Measurement of room acoustic parameters, Part 3: Open
plan offices. International organization for standardization, 2008.
[3] Keränen J, Virjonen P, Hongisto V, Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus, Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 2008
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Tiivistelmä
Vastamelukuulokkeita käytetään avotoimistoissa henkilökohtaisena keinona
häiritsevää ääntä vastaan. Toimistoissa yleisin häiritsevä ääni on puheääni.
Tässä laboratoriokokeessa tarkastelimme vastamelukuulokkeiden erilaisten
säätöjen vaikutuksia puhemelussa työskentelevään ihmiseen. 52 osallistujaa
teki sarjamuistitehtävää puheen aikana. Kokeessa tarkasteltiin vaikutuksia puhemelun häiritsevyyteen sekä suoriutumisen tarkkuuteen. Puhe ei liittynyt tehtävään ja koostui selkokielisistä irrallisista lauseista (52 dB LAeq). Kokeessa oli
viisi äänitilannetta: 1. ilman kuulokkeita, 2. kuulokkeiden kanssa, 3. kuulokkeet vastamelutoiminnolla, 4. kuulokkeet peiteäänellä, sekä 5. kuulokkeet vastamelutoiminnolla ja peiteäänellä. Peiteääni oli kuulokkeista soitettua laajakaistakohinaa (51 dB LAeq). Vastamelukuulokkeet olivat suljettua mallia. Peiteääni pudotti puheensiirtoindeksiä huomattavasti. Puheääni koettiin äänitilanteessa 5 vähemmän häiritseväksi kuin äänitilanteessa 1. Äänitilanteet eivät vaikuttaneet sarjamuistisuoriutumiseen. Toimistoissa työskennellessä kuulokkeet
peiteäänen ja vastamelutoiminnon kanssa saattavat parantaa työskentelykokemusta vähentämällä puheäänen häiritsevyyttä.

1

JOHDANTO

Melu ja puheyksityisyyden puute ovat yleisimpiä häiriötekijöitä avotoimistoissa [1,2].
Yleisin häiritsevä melu toimistoissa on puhe. Puheessa työskentely voi heikentää suoriutumista [3,4] ja nostaa stressihormonitasoja [5]. Vastamelukuulokkeita käytetään enenevässä
määrin avotoimistoissa henkilökohtaisina meluntorjuntavälineinä. Vastamelukuulokkeiden vaikutuksista melun häiritsevyyteen tai työtehokkuuteen on hyvin vähän tietoa. Tässä
tutkimuksessa tavoitteena on vertailla kuulokeasetusten vaikutuksia puheen aikana työskentelevään ihmiseen.
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2

MENETELMÄT

Laboratoriokokeessa kaikki osallistujat osallistuivat kaikkiin tilanteisiin tehtäviin liittymättömän puheen ollessa taustalla. Riippumaton muuttuja oli tilanne (5 tasoa) ja riippuvat
muuttujat olivat suoriutuminen sarjamuistitehtävissä sekä puheen häiritsevyys. Yksilöllisiä
eroja mitattiin meluherkkyydellä.
Osallistujien määrä oli 55, joista kolme osallistujaa poistettiin, jolloin lopullinen koehenkilöiden määrä oli 52 (ikä keskiarvo: 23.7 vuotta, 29 naista). Turun ammattikorkeakoulun
eettinen toimikunta hyväksyi tutkimuksen (lausunto 1/2020).
Tutkimus toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun psykofysiikkalaboratoriossa. Koehuone
on 13 m2 kokoinen ja taustamelutaso on 16 dB LAeq. Tehtävään liittymätön puhe koostui
toisistaan irrallisista kokonaisista lauseista, jotka esitettiin äänitasolla 52 dB LAeq kahdesta
kaiuttimesta, jotka olivat tutkittavan selän takana. Puheen spektri oli standardoidun puheen
spektrin mukainen [6]. Lauseiden lisäksi koehuoneissa oli 33 dB LAeq taustaääni neljästä
katossa sijaitsevasta, huomaamattomasta kaiuttimesta. Ääni muistutti ilmanvaihdon ääntä.
Kuulokkeet olivat kokeen teon aikana markkinoilla olevat suljetut, aktiivisella melunvaimennustoiminnolla varustetut kuulokkeet. Kuulokkeista soitettava peiteääni oli äänitasolla of 51 dB LAeq. Sekä peiteäänen että huoneen taustaäänen spektrit olivat monissa kaupallisissa peiteäänisysteemeissä olevien spektrien mukaiset (5 dB alennus per oktaavi välillä 250−8000 Hz).
Osallistujien kokemat tilanteet mitattiin osallistujien istumapaikalle asetetulla keinopäällä
keinopään korvakäytävien sisältä, koska tilanteissa 2−5 käytettiin kuulokkeita. Tilanteiden
kuvaus ja akustiset olosuhteet on esitetty Taulukossa 1.
Taulukko 1. Tilanteiden kuvaus ja mitatut akustiset olosuhteet. STI on puheensiirtoindeksi. LAeq on Apainotettu ekvivalentti äänenpainetaso.
Tilanne

Kuvaus

STI

1. Ei kuulokkeita
2. Kuulokkeet
3. Kuulokkeet ja vastamelu
4. Kuulokkeet ja peiteääni
5. Kuulokkeet, vastamelu ja peiteääni

Ei kuulokkeita, ei vastamelua, ei peiteääntä
Kuulokkeet, ei vastamelua, ei peiteääntä
Kuulokkeet, vastamelu, ei peiteääntä
Kuulokkeet, ei vastamelua, peiteääni
Kuulokkeet, vastamelu ja peiteääni

0.79
0.59
0.48
0.03
0.00

Taustaääni Puhe

Yhteensä

L Aeq [dB] L Aeq [dB] L Aeq [dB]
33
23
28
51
51

52
42
36
41
36

52
42
36
51
51

Sarjamuistin tarkkuus. Numerot 1-9 esitettiin satunnaistetussa järjestyksessä yksitellen
näytöltä. 10 sekuntia viimeisen numeron esityksen jälkeen järjestys piti palauttaa vastausruutuun. 11 sarjaa esitettiin joka tilanteessa. Ensimmäistä sarjaa ei analysoitu. Tarkkuus oli
oikein muistettujen numeroiden määrä.
Puheen häiritsevyys. Jokaisen tehtävän jälkeen osallistujat arvioivat kuinka paljon puheääni häiritsee, ärsyttää tai vaivaa heitä asteikolla 0) Ei lainkaan ─ 10) Erittäin paljon.
Meluherkkyysryhmät. Weinsteinin 21 kysymyksen meluherkkyyskyselyä käytettiin meluherkkyyden määrittämiseen [7]. Tämän pistemäärän mukaan osallistujat jaettiin kolmeen
ryhmään: Ryhmä 1. Melulle epäherkät (pistemäärä ≤73) (N=17), Ryhmä 2. Keskimääräinen meluherkkyys (pistemäärä 74─77) (N=14) Ryhmä 3. Meluherkät (pistemäärä ≥78)
(N=21).
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Koe alkoi suostumuksen allekirjoittamisella, jota seurasi lyhyt kysely sekä kuulotestit (n.
25 min). Tämän jälkeen harjoiteltiin kaikkia tehtäviä (n. 20 min). Viisi koetilannetta esitettiin jokaiselle osallistujalle satunnaistetussa järjestyksessä. Näiden koetilanteiden aikana
koehenkilöt tekivät erilaisia työmuistia kuormittavia tehtäviä, joista tässä keskitytään sarjamuistitehtävään. Yksittäinen koetilanne kesti keskimäärin 13 minuuttia. Koetilanteiden
aikana kaiuttimista esitettiin puheääntä. Puheäänen häiritsevyyttä kysyttiin jokaisen tehtävän jälkeen. Kokonaisuudessaan koe kesti keskimäärin 2 tuntia ja 18 minuuttia.
Tilanteiden vaikutusta suoriutumiseen ja kokemukseen verrattiin toistomittausvarianssianalyysillä. Meluherkkyysryhmä oli kovariaattina. Jos tilanteen päävaikutus oli merkitsevät (p<0,05), tilanteita 2─5 verrattiin tilanteeseen 1 kontrasteilla. Jos tilanteen ja meluherkkyysryhmän välillä oli merkitsevä interaktio (p<0.05), meluherkkyysryhmiä tarkasteltiin
lisäksi erikseen.

3

TULOKSET

Puheen häiritsevyys riippui tilanteesta (F(3, 160)=4.2, p=0.006, ηp²=0.077) (Kuva 1). Puhe
oli vähemmän häiritsevää tilanteessa 5 kuin tilanteessa 1 (F(1, 50)=7.6, p=0.008,
ηp²=0.132). Meluherkkyysryhmät eivät arvioineet puheen häiritsevyyttä eri tavoin (F(1,
50)=1.4, p=0.251, ηp²=0.026), eikä tilanteella ja meluherkkyysryhmällä ollut interaktiota
(F(3, 160)=0.3, p=0.835, ηp²=0.006).

p=0.008

Puheen häiritsevyys
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Kuva 1. Puheäänen häiritsevyyden keskiarvo ja 95 % luottamusväli eri tilanteissa kaikkien tutkittavien osalta (N=52). Vain tilanne 5 eroaa merkitsevästi tilanteesta 1.

Tilanteet eivät vaikuttaneet sarjamuistin tarkkuuteen (F(4, 200)=1.8, p=0.137, ηp²=0.034)
(Kuva 2a), eivätkä meluherkkyysryhmät eronneet toisistaan suoriutumisessa (F(1, 50)=0.3,
p=0.612, ηp²=0.005). Meluherkkyysryhmällä ja tilanteella oli kuitenkin interaktio (F(4,
200)=2.4, p=0.048, ηp²=0.046), joten meluherkkyysryhmiä tarkasteltiin lähemmin erikseen.
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Tilanne vaikutti merkitsevästi suoriutumiseen meluherkkyysryhmällä 3, eli kaikkein meluherkimmillä (F(4, 80)=4.9, p=0.001, ηp²=0.196) (Kuva 2b). Meluherkkyysryhmällä 3 tilanteet 4 (F(1, 20)=19.6, p<0.001, ηp²=0.495) ja 5 (F(1, 20)=6.3, p=0.021, ηp²=0.240) erosivat tilanteesta 1. Tilanne ei vaikuttanut sarjamuistitarkkuuteen muilla meluherkkyysryhmillä (Ryhmä 2: F(4, 52)=0.7, p=0.568, ηp²=0.054; Ryhmä 1: F(4, 64)=0.8, p=0.512,
ηp²=0.049).
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Kuva 2. Sarjamuistitarkkuuden keskiarvo ja 95 % luottamusväli eri tilanteissa. a) Kaikki tutkittavat
(N=52). b) Pelkästään meluherkät tutkittavat (meluherkkyysryhmä 3, 21 henkilöä).

4

POHDINTA

Puheen aikana työskennellessä vastamelukuulokkeet vähentävät puheen häiritsevyyden
kokemusta tilanteessa, jossa sekä vastamelutoiminto että peiteääni kuulokkeista ovat käytössä. Suoriutumista tilanne ei keskimäärin parantanut mutta tarkasteltaessa pelkästään
meluherkkien ryhmää voitiin vaikutus havaita. Aiemmin vastamelutoiminnon on havaittu
parantavan kokemusta [8], mutta tulostemme mukaan näin on vain, jos myös peiteääni on
päällä. Kuulokkeista soitetun peiteäänen on todettu parantavan suoriutumista [9]. Tuloksemme tukee tätä, mutta vain meluherkkien osalta. Vastamelukuulokkeita voidaan siis
suositella henkilökohtaiseen puhemelun torjuntaan peiteäänen kanssa, jos kokee olevansa
meluherkkä ja saavansa niistä hyötyä. Ensisijaisena keinona tulee kuitenkin olla toimistojen suunnittelun siten, että niissä ei joudu tekemään jatkuvaa keskittymistä vaativaa työtä
puhemelun aikana.
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Tiivistelmä
Valtakunnallisten puurakentamisen edistämisohjelmien ansiosta puu on saavuttanut jalansijaa julkisten rakennusten, erityisesti opetusrakennusten, rakennusmateriaalina. Suomalainen teollinen puurakentaminen on yhä kehitysvaiheessa, minkä vuoksi rakennusten suunnitteluprosessiin liittyy usein uusien rakenneratkaisuiden kehittämistä ja ideointia. Kehitystyö edellyttää
akustiikkasuunnittelulta kykyä arvioida eri suunnitteluratkaisuiden vaikutusta
esimerkiksi ääneneristävyyteen. Tällainen suunnittelutehtävä on yleensä vaativaa, sillä rakenteiden ääneneristävyyden arvioinnissa ei voida hyödyntää
vakiintuneita massiivirakenteiden laskentamenetelmiä tai mittaustuloksia.
Puurakenteiden suunnittelu eroaa massiivirakenteista myös siinä, että kantokykyvaatimusten sijaan puurakenteiden dimensiot määräytyvät usein ääneneristys-, värähtely- tai palonkestovaatimusten perusteella. Ääneneristävyyden laskentamallien avulla voidaan optimoida puurakenteita ja saavuttaa rakennushankkeen kannalta merkittäviä kustannussäästöjä. Tässä artikkelissa
esitellään puurakenteisen opetusrakennuksen akustiikkasuunnitteluprosessia
A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun suunnittelukohteiden kautta. Artikkelissa esitetään erilaisia puurakenteisten opetusrakennuksen rakennejärjestelmiä, käsitellään niiden vaikutusta akustiikkasuunnitteluun sekä luodaan katsaus myös puurakenteiden opetusrakennuksen huoneakustiikan suunnitteluun.

1

JOHDANTO

Opetustilojen ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö [1].
Opetustiloissa tulee olla puheenerotettavuuden kannalta riittävän hyvät ääniolosuhteet
oppimisen mahdollistamiseksi. Opetustilojen välisen ääneneristävyyden tulee olla riittävä
työrauhan saavuttamiseksi ja jotta muista tiloista kantautuvat häiriöäänet eivät haittaisi
© 2021 Pekka Latvanne, Antti Mikkilä. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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keskittymistä [2]. Avoimissa opetustiloissa hyvät ääniolosuhteet saavutetaan riittävällä
huoneakustisella vaimennuksella ja peiteäänijärjestelmällä [3].
Opetusrakennusten arkkitehtisuunnittelun tavoitteet nivoutuvat akustiikkasuunnittelun
tavoin tilojen toiminnallisiin tavoitteisiin. Rakennusmateriaalista riippumatta tilojen tulee
mahdollistaa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Puurakenteisille
opetusrakennuksille on ominaista puun käyttö sisustuselementtinä ja puupintoja pyritään
jättämään näkyviin mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Lempäälän Kanavan koulun aulatiloissa hirsirakenteet näkyvät sisäverhouspintoina (kuva 1).

Kuva 1. Hirsipintaa Lempäälän Kanavan koulun aulatiloissa. Kuva: A-Insinöörien kuva-arkisto.

Suomalainen teollinen puurakentaminen on yhä kehitysvaiheessa, minkä vuoksi rakennusten suunnitteluprosessiin liittyy usein uusien rakenneratkaisuiden kehittämistä ja ideointia. Kehitystyö edellyttää akustiikkasuunnittelulta kykyä arvioida eri suunnitteluratkaisuiden vaikutusta ääniolosuhteisiin. A-Insinööreillä on kehitetty työkaluja puurakenteiden ääneneristävyyden laskennalliseen arviointiin. Parametristen ja numeeristen laskentamenetelmien hyödyntäminen merkitsee säästöjä sekä ajankäytössä että kustannuksissa, kun erilaisia rakennevaihtoehtoja voidaan tarkastella nopeasti ja tehokkaasti sekä
sulkea pois epäedullisia ratkaisuja hankkeen varhaisessa vaiheessa [4–9].

2

RUNKOJÄRJESTELMÄT

Puurakennushankkeissa akustiikkasuunnittelijan rooli ja asiantuntemus korostuvat hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa, kun valitaan kohteen runkojärjestelmä ja rakennetyypit.
Tyypillisiä puurakennuksen runkojärjestelmiä ovat ranka-, massiivipuu-, hirsi- tai pilaripalkki-runko [10–11]. Puurakentamisessa pyritään korkeaan esivalmistusasteeseen ja sen
myötä lyhyempään rakennusaikaan tontilla. Korkea esivalmistusaste tarkoittaa käytännössä rankarakenteiden elementointia ja suurikokoisia CLT-levyjä, jolloin rakenteet voivat jatkua yhtenäisenä usean tilan välillä. CLT- ja rankarunkoisissa rakennuksissa väli-
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seinät voivat toimia kantavina sekä jäykistävinä rakenteina. Kuvassa 2 on esitetty Päiväkoti Hopealaakson CLT-rungon pystytys: CLT-elementit ovat betonirakenteisiin verrattuna kevyitä, minkä ansiosta elementtien nosto oli mahdollista tehdä kevyellä ajoneuvonosturilla.

Kuva 2. Päiväkoti Hopealaakson kantavan CLT-rungon pystytys käynnissä. Kuva: Oy Rakennuspartio.

Viime vuosina markkinoilla ovat yleistyneet myös erilaiset hybridirakenteet, kuten puubetoni-liittorakenteet. Tällaisissa rakenteissa pyritään hyödyntämään kunkin rakennusmateriaalin parhaat ominaisuudet. Puurakenteita voidaan hyödyntää myös esimerkiksi vain
ei-kantavina ulkoseininä, jolloin rakennuksen kantava runko voidaan toteuttaa betoni- tai
puurakenteisena. Rakennusmateriaalien yhdistämistä tukevat myös Ympäristöministeriön
vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerisuositukset, jotka ohjaavat uusiutuvan ja kierrätetyn rakennusmateriaalin käyttöön julkisessa rakentamisessa [12].

3

RAKENNETYYPIT

Opetusrakennusten suunnittelussa akustiikkasuunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennesuunnittelijan avustaminen rakennetyyppien laadinnassa [13]. Rakennetyyppien dimensiot
eivät useinkaan määräydy lujuusteknisten vaatimusten perusteella vaan mitoittavaksi tulee rakenteen ääneneristävyys, palonkesto tai vaakarakenteiden tapauksessa värähtely ja
sallittu taipuma [14].
Levymäinen puukerros on ilmaääneneristävyydeltään noin 15 dB heikompi kuin paksuudeltaan vastaava betonikerros. Saavutettavaan ääneneristävyyteen vaikuttaa myös rakenteen koinsidenssin rajataajuus, joka on riippuvainen rakenteen massasta ja jäykkyydestä.
Puulevyrakenteilla tämä rajataajuus osuu yleensä rakennusakustiikan kannalta kiinnostavan taajuusalueen keskivaiheille, mikä heikentää ääneneristävyyttä [10–11]. CLTrakenteiden osalta tämä tarkoittaa, että ne joudutaan usein verhoamaan levyverhouksella
ääneneristävyyden parantamiseksi. Kun kevyitä väliseiniä käytetään rakennuksen kantavina tai jäykistävinä rakenteina, käytetään rakenteessa puurankoja ja -levyjä sekä usein
tavanomaista tiheämpää kiinnikejakoa. Nämä tekijät voivat heikentää väliseinän ilmaääneneristävyyttä verrattuna tavanomaiseen vastaavan paksuiseen teräsrankaväliseinään.
Puurakenteiden ääneneristävyyksien arviointi on pitkään perustunut laboratoriossa tai
koerakennuksissa tehtäviin akustisiin mittauksiin [15–18]. Viime vuosina menetelmät
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ilma- ja askelääneneristävyyden tarkastelemiseen laskennallisesti ovat kehittyneet nopeasti. Esimerkiksi uusien rakenteiden tuotekehityksessä kannattaa käyttää numeerisia menetelmiä. Suunnittelutarkoituksiin parametristen menetelmien tarkkuustaso on yleensä
riittävä. [4–9, 19]

3

RAKENTEIDEN LIITOKSET

Puurakennuksessa runkojärjestelmällä on merkittävä vaikutus rakenteelliseen sivutiesiirtymään ja täten tilojen välillä saavutettavaan ääneneristävyyteen. Puurakenteiden liitoksissa tapahtuvien häviöiden laskentaan ei toistaiseksi ole standardoitua tai muuta yleisesti
hyväksyttyä menetelmää. Betonirakenteilla liitosten ääneneristävyys perustuu liitosten
jäykkyyteen ja liittyvien rakennusosien massaan. Puurakennusten rakenteiden liitosten
suunnittelu on perustunut pitkälti asuntorakentamisen yhteydessä tehtyyn mittaus- ja kehitystyöhön. [10–11]
Asuinrakennukseen kehitetyt liitosratkaisut ovat osin ylimitoitettuja opetusrakennukseen,
koska opetustilojen ääneneristysvaatimukset ovat pääsääntöisesti kevyempiä. Rakenteellisen sivutiesiirtymän vaikutusta ääneneristävyyteen voidaan arvioida laskennallisilla
menetelmillä [8]. Toistaiseksi puurakentamisen liitosratkaisut eivät kuitenkaan ole vakiintuneet, vaan rakenteellisen sivutiesiirtymän rajoittamiseksi tehtävien rakennekatkojen
ja ääneneristysverhousten määritys tehdään tapauskohtaisesti.

3

HUONEAKUSTIIKKA

Opetusrakennuksissa tarkoituksenmukaiset huoneakustiset olosuhteet luovat edellytykset
vaivattomalle kommunikaatiolle opettajan ja oppilaiden välillä. Opetusrakennusten suunnittelussa akustiikkasuunnittelijan tehtäviin kuuluu huoneakustisten vaatimusten määrittely sekä huoneakustisten rakenteiden ja materiaalien määrittely yhteistyössä arkkitehdin
kanssa. [3, 13] Esimerkiksi Suomalais-venäläisen koulun aulatila seinien huoneakustiset
verhoukset on asennettu harvapuurimoituksen taakse. Aulassa pyrittiin jättämään näkyviin mahdollisimman paljon kantavia puurakenteita (kuva 3).

Kuva 3. Suomalais-venäläinen koulun aulatilassa on jätetty näkyviin mahdollisimman paljon
puurunkorakenteita. Kuva: A-Insinöörien kuva-arkisto.
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Tyypillisesti puurakennuksissa laajat puupinnat toimivat tärkeänä osana sisustusta. Puupohjaisia materiaaleja pyritään suosimaan myös muissa sisäverhouspinnoissa, kuten alakatoissa ja seinäverhouksissa. Käytännön ratkaisuja ovat erilaiset puukuitulevyt sekä
rei’itetyt puulevyt ja -rimoitukset, joiden taustalle asennetaan ääntä absorboivaa materiaalia. Puupintojen käyttöä rajoittaa merkittävimmin julkisten tilojen pintamateriaalien pintaluokkavaatimukset. Palosuojaamattomien puurakenteiden pintaluokka on yleensä D-s2d2, pois lukien puuritilärakenteet, joilla on heikompi pintaluokka. [20]

4

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Puurakentamista on edistetty erilaisten valtakunnallisten tukiohjelmien avulla jo useiden
vuosien ajan, viimeisimpänä ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (20162022) ja nykyinen hallitusohjelma. Julkisen puurakentamisen kansallisiksi tavoitteiksi on
asetettu, että vuonna 2025 opetusrakennuksista 65 % toteutettaisiin puurakenteisina. [21]
Rakennusten hiilijalanjäljelle asetetut tavoitteet ovat lisänneet ja tulevat lisäämään puun
käyttöä opetusrakennusten rakennusmateriaalina. Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa rakennusmateriaalin ja rakentamisvaiheen suhteellinen merkitys rakennuksen
kokonaishiilijalanjälkeen kasvaa. Puurakenteilla voidaan pienentää näiden vaiheiden hiilijalanjälkeä. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista
hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Rakennuksen
ympäristövaikutuksia arvioidaan nykyään vapaaehtoisilla kaupallisilla ympäristöluokituksilla, kuten LEED-, BREEAM-, RTS- tai Joutsenmerkki-ympäristöluokitus. [22–23]
Puurakennusala elää voimakasta kasvun ja kehityksen kautta. A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikkö on vastannut puualan kehitystarpeeseen omalla kehitystyöllään. Puurakenteiden ääneneristävyyden arviointiin on nykyään käytettävissä eri tasoisia parametrisia ja numeerisia menetelmiä. Sopiva menetelmä voidaan valita vaaditun tarkkuustason
ja hankkeen luonteen mukaan. [4]. Puurakenteiden kilpailukykyä opetusrakennusten rakennusmateriaalina voidaan parantaa esimerkiksi nostamalla esivalmistusastetta ja vakioimalla ratkaisuja asuntorakentamisen tapaan.
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Tiivistelmä
Tarkastelimme perinteiseen luokkahuoneeseen tehtyä muutosta, joka painottui
luokan akustisiin ominaisuuksiin, mutta myös kalusteet ja IT-laitteet uusittiin
(demoluokka). Tätä luokkahuonetta verrattiin perinteiseen luokkahuoneeseen
ilman muutosta (verrokkiluokka). Molemmissa luokkahuoneissa tehtiin huoneakustiset mittaukset ja näiden neljänsien luokkien oppilailta (N=34) kyseltiin yleisesti koulumelusta. Demoluokan jälkikaiunta-aika oli 0.32 s ja verrokkiluokan 0.54 s. Lisäksi tehtiin meluseuranta ja kyselyt oppilaiden kokemuksista neljän erityyppisen toiminnan aikana. Toiminnanaikainen melutaso oli
demoluokassa 2─13 dB LAeq matalampi kuin verrokkiluokassa. Melu koettiin
häiritsevämmäksi verrokkiluokassa kuin demoluokassa. Oppilaat kokivat häiritsevimmäksi meluksi koulussa muiden oppilaiden puheen. Demoluokkalaisista vain 15 % oppilaista koki tämän häiritseväksi, kun verrokkiluokassa sen
koki häiritseväksi 65 % oppilaista. Eron toiminnanaikaisissa äänitasoissa katsottiin johtuvan myös luokan käyttäjien toiminnan muutoksesta, jota akustinen
suunnittelu ja hiljaiset kalusteet edesauttavat. Tutkimus osoittaa, että akustiikkaan huomiota kiinnittämällä on mahdollista tehdä myös perinteisiin luokkatiloihin akustisesti parempia tiloja.

1

JOHDANTO

Melu kouluissa vaikuttaa oppilaiden kognitiiviseen suoriutumiseen [1,2], mikä vaikuttaa
oppimiseen. Suomessa pääosa koulumelusta tulee oppilaiden aktiviteetista, eli koulun toiminnasta. Tällöin huoneakustiikka ja aktiviteetti yhdessä määräävät havainnon koulumelusta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin demoluokkaa, jonne oli tehty muutoksia sisustuk-
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seen, kalusteisiin ja IT-järjestelmään kiinnittäen erityistä huomiota akustiikkaan. Demoluokka tehtiin perinteiseen luokkahuoneeseen ja sitä verrattiin toiseen perinteiseen luokkahuoneeseen (verrokkiluokka). Tarkoituksena oli päästä käsiksi demoluokan muutokseen
akustiikassa, aktiviteettimelussa ja oppilaiden kokemuksessa.

2

MENETELMÄ

Demoluokkaa ja verrokkiluokkaa verrattiin toisiinsa kokemuksen osalta yleensä sekä erilaisten testituntien aikana aktiviteettimelun ja kokemuksen osalta. Huoneakustiikka mitattiin ja oppilaat täyttivät kyselyn, jossa kysyttiin yleisesti melusta luokkahuoneessa. Lisäksi
luokan opettajat pitivät oppilailleen tunnit, jotka oli suunniteltu koostumaan tietynlaisesta
toiminnasta. Toiminnan aikana mitattiin melutaso ja sen lopussa tehtiin oppilaille kysely.
Demoluokassa opiskeli 17 oppilasta ja verrokkiluokassa 21. Oppilaat olivat neljännellä
luokalla. Kyselyyn vastasivat kaikki verrokkiluokan oppilaat ja 13 demoluokan oppilasta.
Luokkien ala oli 60 m2 ja molemmissa oli akustoiva alakatto. Demoluokassa oli akustiikkapaneeleita 13 m2 seinällä sekä pehmeitä huonekaluja (4 kpl säkkituoleja, 5 kpl rahikuutioita, sekä 4 kpl tilanjakajia), akustoivat verhot ja tekstiilimatto. Verrokkiluokassa oli seinillä akustiikkapaneeleita 2,9 m2, muovimatto ja kovat kalusteet metallijaloilla ja puupinnoilla.
Demo- ja verrokkiluokassa mitattiin kaiunta-aika (ISO 3382-2), A-painotetun standardipuheen äänenpainetaso ja puheensiirtoindeksi (ISO 3382-3).
Taulukko 1. Huoneakustiset mittaukset. LAeq,B [dB] on A-painotettu ilmanvaihdon taustaäänitaso, T20
[dB] on kaiunta-aika 125-8000 Hz. STI on puheensiirtoindeksi. LA,S [dB] on keskiarvo A-painotetusta
standardipuheen äänenpainetasosta.

Demo
Verrokki

LAeq,B [dB]
29
29

T20 [s] STI
0.32 0.80
0.54 0.76

LA,S [dB]
52.3
54.7

Aktiviteettimelun seuraamiseksi luokkien opettajia pyydettiin suunnittelemaan testitunnit,
joissa haluttu aktiviteetti olisi pääosassa. Testitunnit olivat: 1) Hiljainen työskentely, 2)
Yksi ihminen puhuu, 3) Pari-/ryhmätyö ja 4) Toiminnallinen työskentely. Pari- tai ryhmätyöskentelyssä oppilaat puhuivat keskenään ja pysyivät paikoillaan, kun taas toiminnallisessa työskentelyssä oppilaat myös liikkuivat luokassa. Äänitasojen mittaamiseen testituntien aikana käytettiin neljää äänitasomittaria. Mittarit asetettiin luokkiin kahden viikon
ajaksi, eikä oppilaille kerrottu etukäteen mitkä tunnit olivat testitunteja.
Oppilaat vastasivat tutkimuksen alussa kyselyyn. Melun häiritsevyyttä kysyttiin kysymyksellä: ”Kuinka paljon melu häiritsee sinua tässä luokassa keskimäärin?” [3]. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) ei yhtään; 2) vain vähän; 3) jonkin verran; 4) paljon; 5) erittäin paljon.
Eri äänilähteisiin liittyvä häiritsevyys kysyttiin kysymyksellä: ”Kuinka paljon sinua häiritsevät seuraavat äänet tässä luokassa?”. Äänivaihtoehtoina olivat: oppilaiden puhe; käytävältä kuuluvat äänet; viereisistä luokista tulevat äänet; pulpettien, tuolien tai muiden kalusteiden siirtely; ilmastoinnin ääni (hurina); ääni opetuslaitteista (esimerkiksi videotykki);
autojen äänet ulkona; koulun pihalta tulevat oppilaiden äänet. Vastausasteikko oli: 1) ääntä
ei kuulu; 2) ääni kuuluu, muttei häiritse minua; 3) ääni häiritsee vähän; 4) ääni häiritsee
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paljon. Nämä vastaukset luokiteltiin luokkiin ”ei häiritse” (1+2) ja ”häiritsee” (3+4). Lisäksi jokaisen testitunnin jälkeen vastattiin kyselyyn, jossa kysyttiin ”Kuinka paljon melu
on häirinnyt sinua tällä tunnilla” vastausasteikon ollessa: 1) ei yhtään; 2) vain vähän; 3)
jonkin verran; 4) paljon; 5) erittäin paljon.
Melun yleistä häiritsevyyttä luokissa verrattiin t-testillä. Testituntien aikaisen melun häiritsevyyttä luokissa verrattiin Mann-Whitney U-testillä. Melulähteiden häiritsevyyttä eri
luokissa testattiin Fisherin tarkka –testillä.

3

TULOKSET

Aktiviteettimelu testituntien aikana luokkahuoneissa on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Aktiviteettimelun määrä, LA,eq,30min [dB], eri testituntien (T) aikana.

Demo
Verrokki

T1
hiljainen T2 yksi henkilö T3
työskentely
puhuu
pari/ryhmätyö

T4 toiminnallinen työskentely

44.1
52.7

58.7
71.6

50.6
52.5

55.5
58.8

Yleisesti melu koettiin häiritsevämmäksi verrokkiluokassa (ka=2.4) kuin demoluokassa
(ka=1.7) (t(32)=-2.3, p=0.027) (kuva 1a). Melu koettiin häiritsevämmäksi verrokkiluokassa testituntien 2 (U=72, p=0.029) ja 4 (U=87, p=0.027) aikana kuin demoluokassa.
Testituntien 1 (U=96, p=0.240) ja 3 (U=82, p=0.077) aikana luokkien välillä ei ollut
eroa. Häiritsevimmäksi melulähteeksi koettiin muiden oppilaiden puhe, joka häiritsi
enemmän verrokkiluokkalaisia (65 %) kuin demoluokkalaisia (15 %) (p=0.011) (kuva
1b). Muiden melulähteiden kohdalla luokilla ei ollut eroja (p>0.05) tai melulähteet eivät häirinneet (alle 5 mainintaa) (kalusteet, ilmanvaihto, laitteet ja liikenne).
a)

b)

Melun häiritsevyys
Ei ollenkaan
1

0%

Erittäin paljon
2

3

4

5
Melulähde

Yleisesti *
T1 (hiljainen työskentely)
T2 (yksi ihminen puhuu) *
T3 (pari/ryhmätyö)
T4 (toiminnallinen työskentely) *
Demo

Oppilaiden puhe*
Käytävä
Naapuriluokka
Kalusteet
Ilmanvaihto
Laitteet
Liikenne
Koulun piha
Demo

Verrokki

Osuus häiriintyneitä
20% 40% 60% 80% 100%

Verrokki

Kuva 1. Melun häiritsevyys yleisesti ja testituntien (T) aikana (a) sekä eri melunlähteiden häiritsevyys
(b) eri luokissa. * osoittaa tilastollisesti merkitsevät ero luokkien välillä (p<0.05).

4

POHDINTA

Molempien luokkahuoneiden huoneakustiikka täytti uudet rakentamismääräykset [4].
Luokkahuoneet erosivat toisistaan erityisesti kaiunta-aikansa osalta, joka oli demoluokassa
jopa erittäin alhainen. Yleisesti melu häiritsi vähemmän demoluokassa kuin verrokkiluokassa. Testitunneista etenkin yhden henkilön puhuessa ja toiminnallisen työskentelyn aikana häiritsevyys oli alhaisempaa demoluokassa. Erityisesti toiminnallisen työskentelyn
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aikana aktiviteettimelussa oli suuret erot (12,9 dB) luokkahuoneiden välillä. Tämä saattaa
johtua demoluokan hiljaisemmista kalusteista, jotka eivät kolise, tekstiilimatosta, jossa tuolien liikuttelu ei kuulu, sekä rauhallisemman ympäristön ohjaamisesta rauhallisempaan toimintaan.
Muiden oppilaiden puhe koettiin häiritsevimmäksi melulähteeksi koulussa, mikä vastaa
Enmarkerin ja Bomanin [5] tulosta. Oppilaiden puheen häiritsevyydessä oli selkeä ero
luokkien välillä: 65 % verrokkiluokan oppilaista häiriintyi muiden oppilaiden puheesta,
kun demoluokassa vastaava osuus oli 15 %.
Luokkahuoneiden eri ryhmät ovat voineet vaikuttaa tulokseen. Tutkimuksessa emme valitettavasti voineet vertailla samojen ryhmien (opettaja + oppilaat) kokemuksia ja äänitasoja
eri luokkahuoneissa, mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että
akustisella suunnittelulla ja hiljaisella kalustuksella saattaa olla mahdollista saavuttaa rauhallisempi oppimisympäristö. Rauhallisemman ympäristön tiedetään ohjaavan rauhallisempaan käyttäytymiseen, mikä vähentää melun häiritsevyyden kokemusta.

KIITOKSET
Kiitokset Loimaan keskuskoulun opettajille, erityisesti Anna-Reetta Aallolle ja Teija
Nurmiselle, sekä oppilaille tutkimuksen mahdollistamisesta. Tutkimuksen rahoitti Turun
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Tiivistelmä
Perinteisissä huoneakustiikan tai audiokoodekkien kuuntelukokeissa kuunnellaan tutkittuja menetelmiä useammalla eri signaalilla, mutta tyypillisesti eroja huoneakustiikassa tai menetelmien välillä vertaillaan kuuntelemalla samaa signaalia eri
tapauksissa. Aiemmissa tutkimuksissamme olemme huomanneet, että ihmiset pystyvät kuulemaan todella pieniä eroja huoneen akustiikassa, esim. konserttisaleissa, kun
he saavat kuunnella lyhyttä musiikkinäytettä ja vertailla huoneita vapaasti. Mutta
entä jos huoneen akustiikkaa pitäisi vertailla siten, että herätesignaali ei olekaan täsmälleen sama? Tässä artikkelissa raportoimme useamman kuuntelukokeen tuloksia,
joissa konserttisaleja ja huoneita on pitänyt tunnistaa joko samalla tai eri signaalilla. Olemme tehneet tutkimuksia sekä musiikilla että puheella. Tulokset osoittavat,
että konserttisalien akustiikan tunnistaminen on huomattavasti vaikeampaa, kun
herätesignaali ei pysy samana. Siitä huolimatta eri salityypit tunnistetaan, mm.
suorakulmaiset salit erottuvat muista salityypeistä. Tulosten mukaan pienempien
tilojen tunnistaminen vaikuttaa olevan helpompaa, erityisesti puheäänillä. Lopuksi
artikkelissa pohditaan ihmisen kykyä tunnistaa ja vertailla huoneakustisia eroja eri
tilanteissa.

1

J OHDANTO

Kuuntelutilan akustiikka muokkaa havaitsemaamme ääntä ja joskus pystymme jopa
tunnistamaan tilan pelkän äänen perustella. Kylpyhuone kuulostaa hyvin erilaiselta
kuin konserttisali, vaikka jälkikaiunta-aika saattaa olla yhtä pitkä. Vastaavasti meillä
on jonkinlainen käsitys miltä kuulostavat avokonttori, elokuvateatteri, teollisuushalli,
olohuone tai vaikka auton sisätilat.
Huoneakustikkaan liittyvissä kuuntelukokeissa eri huoneita, esim. konserttisaleja vertailaan tyypillisesti käyttäen samaa herätesignaalia kaikissa kuunneltavissa tiloissa. Tällöin
koehenkilöt havaitsevat hyvinkin pieniä eroja huoneiden välillä muun muassa äänekkyydessä, kaiuntaisuudessa, äänen selkeydessä tai äänen värissä [1, 2]. Tällaiset kuuntelukokeet tuottavat erittäin rikasta sanastoa ihmisten havainnoista ja pystymme arvioimaan
erittäin pieniä eroja huoneiden akustiikassa [3, 4].
Copyright ©2021 Tapio Lokki ja Antti Kuusinen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons BY 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää,
näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan
asianmukaisesti.
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Mutta kuinka hyvin kuulemme eroja huoneakustiikassa kun herätesignaali onkin erilainen
eri huoneissa? Pystyykö ihminen erottamaan huoneet toisistaan, jos toisessa huoneessa
kuunnellaan eri kohtia musiikista tai eri puhujien ääntä? Meidän tutkimuksemme pyrkivät selvittämään kuinka hyvin koehenkilöt pystyvät tunnistamaan kuunteluhuoneen
akustiikan, kun herätesignaali on esimerkiksi täsmälleen samat nuotit soitettuna viululla
tai eri nuotit saman soittajan soittamana samalla viululla. Tämä artikkeli vetää yhteen
tulokset Aalto-yliopistossa tehdyistä tutkimuksista aiheen parissa [5, 6] sekä esittelee
uutuutena tuloksia verkossa toteutetusta kuuntelukokeesta.

2

H UONEAKUSTIIKAN AURALISAATIOT

Jotta eri huoneiden akustiikkoja voidaan verrata keskenään ne täytyy ensin tallentaa
tilaimpulssivasteiden muodossa. Sen jälkeen tilaimpulssivasteet käsitellään siten, että
ne voidaan konvoluoida minkä tahansa herätesignaalin kanssa kuuntelujärjestelmään,
joka tyypillisesti sisältää ison määrän kaiuttimia kuuntelijan ympärillä. Vaihtoehtoisesti
kuuntelu tapahtuu kuulokkeilla, jolloin toistokaiuttimet virtualisoidaan HRTF-funktioden
avulla ja lopputuloksena ovat binauraaliset signaalit. Koko tätä prosessia kutsutaan auralisoinniksi. Näissä tutkimuksissa auralisointi tehtiin kuvalähdehajotelma-menetelmällä
(Spatial Decomposition Method, SDM) [7, 8], jonka perusajatus on jakaa yhden pallomikrofonin äänittämä impulssivaste monikanavajärjestelmän kaiuttimiin äänen tulosuuntien analyysin jälkeen. Äänen tulosuunta-analyysi perustuu mikrofonihilan mikrofonien
välisiin aikaeroihin, jotka pystytään laskemaan tarkasti ristikorrelaatiolla.
Kuuntelukokeita tehtiin sekä Aalto-yliopiston monikanavahuoneessa että binauraalisilla
signaaleilla verkossa. Monikanavahuoneessa on 45 kaiutinta kuuntelijan ympärillä kaiuttomassa huoneessa, minkä vuoksi auralisaatio on teknisesti erittäin korkealaatuinen.
Binauraaliset signaalit tehtiin näistä 45 kaiuttimen signaaleista suodattamalla kutakin
kaiutinsignaalia HRTF-suotimilla, jotka vastasivat kaiuttimen suuntaa. Binauraalinen
toisto oli ainoa mahdollisuus toteuttaa kuuntelukoe myös verkossa siten, että kuuntelijat
voivat tehdä kokeen kotonaan omilla kuulokkeillaan. Luonnollisesti emme pystyneet vaikuttamaan käytettyihin kuulokkeisiin, mutta emme usko, että kuulokkeiden laatueroilla
oli suurta vaikutusta tuloksiin.

3

E NSIMMÄINEN TUTKIMUS : KONSERTTISALIEN AKUSTIIKKA

Ensimmäiseen kokeeseen [5] valitsimme neljä konserttisalia ja niistä yhden mittauspaikan, joka oli joka salissa samalla etäisyydellä (19m) kaiutinorkesterista. Salit on listattu
taulukossa 1 ja ne on tarkoituksella valittu siten, että yleisimmät ISO3382-1:2009 määrittelemät huoneakustiset parametrit ovat kohtuullisen lähellä toisiaan, mutta kuitenkin
niissä on selkeää eroa. Perustuen aiempiin tutkimuksiimme tiesimme, että kahdessa salissa on ympäröivämpi äänikenttä, kun taas kahdessa salissa suora ääni dominoi äänikenttää
ja varhaisia poikittaisia heijastuksia ja ympäröivää jälkikaiuntaa on vähemmän.
Kuuntelukokeissa käytettyjä signaaleja oli kahdenlaisia. Koko orkesterin soittoa tutkittiin
kahdella kahden tahdin näytteellä, jotka on kuvattu kuvassa 1. Kuten kuvasta nähdään niin
orkesterin soitinnus muuttuu hieman, mutta ei radikaalisti. Koko orkesterin spektreissä
on myös eroa, mutta lähinnä pienillä taajuuksilla. Toinen herätesignaali oli yksittäinen
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Taulukko 1: Kuuntelukokeen konserttisalit. Tilavuus (V) [m3 ], Paikkamäärä (N), Strength
G [dB], jälkikaiunta-aika T20 [s], sekä myöhäinen poikittainen energia Lj [dB]. Arvot
ovat yksilukuarvoja, standardin ISO3382-1:2009 määritelmien mukaan.
Sali
Muoto
V
N
G T20 Lj
Amsterdam Concertgebouw (AC) kenkälaatikko 18780 2040 3.5 2.5 -2.2
Berlin Philharmonie (BP)
viinitarha
21000 2220 2.2 2.1 -5.1
Cologne Philharmonie (CP)
amphiteatteri 19000 2000 1.4 1.8 -6.5
Munchen Herkulessaal (MH)
kenkälaatikko 13590 1300 3.1 2.1 -2.6

Kuva 1: Kuuntelukokeissa käytetyt herätesignaalit. Vasemmalla Beethovenin 7. sinfonian
I osasta poimitut tahdit sekä niiden spektrit, oikealla yhden viulistin soittamat 16 erilaisen
muutaman nuotin teemojen spektrit.
viulu, joka soitti muutaman nuotin teemoja, yhteensä 16 erilaista. Näiden näytteiden
spektrit ovat myös kuvassa 1.
Kuuntelukokeessa koehenkilöt saivat vapaasti kuunnella referenssiä (joku neljästä salista)
ja heidän tehtävänään oli löytää neljän näytteen joukosta samassa salissa soitettu näyte
(4-AFC testi). Herätesignaali oli siis joko sama tai eri kuin referenssissä. Koehenkilöt
saivat kuunnella näytteitä vapaassa tahdissa niin monta kertaa kuin halusivat. Yhden
koehenkilön tehtävä olisi siis tehdä lyhyen harjoittelun jälkeen yhteensä 32 vertailua (16
Beethovenia ja 16 viulua) ja näytteet koehenkilöiden välillä olivat täysin satunnaisessa
järjestyksessä.
3.1

Tulokset

Kuuntelukokeeseen Aallon akustiikan laboratorion monikanavahuoneessa osallistui 25
koehenkilöä. Lisäksi sama koe toteutettiin verkkoympäristöön ja binauraalisesti kokeen
teki verkossa 53 kuuntelijaa. Molempien kokeiden tulokset löytyvät kuvasta 2.
Aallon monikanavahuoneessa, jossa tilaäänentoisto käytetyllä auralisaatiomenetelmällä
on erittäin todentuntuinen, tuloset ovat hyvin selkeät. Kun koehenkilöt vertailivat saleja
samalla herätesignaalilla niin neljän näytteen joukosta referenssi löytyi n. 75% tarkkuudella. Kun kyseessä oli eri signaalit niin tunnistustarkkuus oli n. 35%. Binauraalisilla
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Kuva 2: Konserttisalikuuntelukokeen tulokset. Ylärivissä on Aallon monikanavahuoneessa tehtyjen kokeiden tulokset vasemmalla ja verkossa tehdyn kokeen tulokset oikealla.
Alarivissä on salien väliset sekaannusmatriisit, jossa molempien kokeiden kaikki vastaukset on yhdistetty (25+53=78 koehenkilöä).
signaaleilla tilaäänentoisto ei ole aivan niin hyvä ja online-kokeessa laitteistoa ei voinut
mitenkään kontrolloida ja näin ollen tunnistustulokset olivat vastaavasti n. 50% ja n. 30%.
Sekaannusmatriisit näyttävät tulokset vielä tarkemmin ja niistä nähdään, varsinkin orkesterimusiikilla, että koehenkilöt sekoittivat keskenään hieman useammin saman salityypin
salit. Toisin sanoen AC ja MH, jotka ovat suorakulmaisen muotoisia konserttisaleja sekoitettiin keskenään useammin ja vastaavasti BP ja CP sekoittuivat hieman useammin
toistensa kanssa.

4

T OINEN TUTKIMUS : M UUNNELTAVAN AKUSTIIKAN HUONE

Toinen tutkimuksemme tehtiin puhesignaaleilla ja tällä kertaa huoneakustiikassa erot
olivat erittäin selkeitä. Aallon akustiikan laboratorion muunneltavan akustiikan huonessa
mitattiin auralisaatioita varten tilaimpulssivasteet kolmella eri seinäpaneelien asetuksella
ja eri versioiden jälkikaiunta-ajat on esitetty kuvassa 3. Herätesignaalina oli miehen ja
naisen puhetta, molemmista kaksi eri lausetta. Kuuntelukoe oli vastaava kuin konserttisalien tapauksessa, mutta nyt referessihuone piti löytää vain kolmen näytteen joukosta.
Herätesignaalit olivat jälleen joko samat tai eri, tällä kertaa myös siten että eri-tilanteessa
saattoi olla myös miehen ja naisen puhetta. Kokeessa oli jälleen lyhyt harjoittelu, jonka
jälkeen koehenkilö suoritti 36 vertailua (18 samaa ja 18 eri) ja näytteet koehenkilöiden
välillä olivat täysin satunnaisessa järjestyksessä.

195

A KUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25.

MARRASKUUTA ,

T URKU

Lokki ja Kuusinen

Kuva 3: Vasemmalla Aallon muunneltavan akustiikan huoneen jälkikaiunta-ajat kun paneeleista on absorboivia 25% (25), 50% (50) tai 75% (75). Oikealla on kuuntelukokeiden
tulokset eriteltynä, kun referenssinä oli joko 25, 50 tai 75.
4.1

Tulokset

Kuuntelukokeeseen Aallon monikanavahuoneessa osallistui 17 koehenkilöä. Kuvassa 3
on kokeen tulokset eriteltynä kullekin referenssitapaukselle erikseen. Tulokset näyttävät, että 50% absorption tapauksessa lähes kaikki koehenkilöt löysivät aina referenssin,
mutta muiden huoneversioiden tapauksessa tunnistus ei ollut täydellistä, varsinkaan
eri signaaleilla. Vaikka tulos on huomattavasti parempi kuin konserttisalien tapauksessa niin eri ja sama -tilanteiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero. On myös hyvä
huomioida, että 10 koehenkilöä tekivät joko nolla tai yhden virheen, eli yli puolet kuuntelijoista käytännössä löysivät aina referenssin kolmen huoneversion joukosta riippumatta
herätesignaalista.

5

P OHDINTOJA

Konserttisalikokeessa tulokset ovat selkeitä ja on yllättävää kuinka vaikeaa koehenkilöiden oli löytää referenssisali eri herätesignaaleilla. Sekaannusmatriisit näyttävät, että
salityyppi tunnistettiin hieman paremmin ja tämä oli odotettu tulos myös taulukon 1
huoneakustisten parametrien perusteella. Parhaiten saleista tunnistettin CP, joka myös on
odotettu tulos, koska kyseisen salin huoneakustiset parametrit olivat kauimpana muista.
Toisessa kokeessa erot huoneakustiikassa olivat huomattavasti suurempia, mutta silti eri
ja samoilla signaaleilla ero tuloksessa on tilastollisesti merkittävä. On hieman yllättävää,
että jälkikaiunta-ajaltaan keskimmäinen huone oli helpoimmin eroteltavissa muista,
mutta tämä saattaa johtua siitä, että tuossa mittauksessa oli huomattavan voimakas
heijastus n. 50 ms suoran äänen jälkeen ja luultavasti koehenkilöt kuulivat tuon yksittäisen
heijastuksen kaikuna, joka helpotti huoneen tunnistusta.
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Y HTEENVETO

Huoneakustisia eroja tyypillisesti vertaillaan auralisoimalla ja kuuntelemalla samaa
heräteääntä eri tiloissa. Tällainen AB-vertailu on kuitenkin laboratorion ulkopuolella
käytännössä mahdotonta. Erot heräteäänien välillä ovat usein paljon isompia kuin mitä
tämän artikkelin tutkimuksissa on käytetty. Näiden tulosten perusteella tilojen akustisia
eroja voi olla todella hankala havaita, jos ja kun emme pysty tekemään AB-vertailua
kuuntelemalla huoneakustiikan tuottamaa muutosta yhteen ja samaan ääneen. Tutkimustulokset antavat kuitenkin myös viitteitä siitä, että on mahdollista tunnistaa tiloja myös
eri herätesignaalien tapauksessa jos tilojen väliset akustiset erot ovat tarpeeksi suuret.
On mahdollista, että tunnistamme hyvin stereotyyppisiä ja meille jokapäiväisiä tiloja
ja puhe saattaa myös olla signaali, josta pystymme erottamaan huoneakustiikan vaikutuksen paremmin. Konserttisalit eivät välttämättä ole edes akustikoille niitä kaikkien
arkipäiväisimpiä tiloja, joka osaltaan saattaa vaikeuttaa akustisten erojen havaitsemista
eri heräteäänillä.
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Tiivistelmä
Ennen Sabinen kaavan tulemista tunnetuksi puhe- ja musiikkitilojen suunnittelu perustui hyviksi havaittujen ratkaisujen toistamiseen, geometriseen huoneakustiikkaan sekä suoran äänen ja heijastuneen äänen aikaeroa tarkastelevaan menetelmään. Tämän 1800-luvun kuluessa kehittyneen menetelmän, ns.
kaikuteorian, taustalla oli tieto äänen nopeudesta sekä havainnot ajasta, jonka
kuluessa korvaan saapunut ääni aistitaan samana äänenä. Menetelmä oli vuosikymmenten ajan käytössä rinnan Sabinen kaavan kanssa, ja ainakin vielä
1920-luvulla sitä käytettiin konserttisalien suunnittelussa. Suomessa menetelmää sovelsi käytännön suunnittelutyössä arkkitehti Josef Stenbäck (1854–
1929), joka suunnitteli kymmeniä kirkkoja eri puolille maata.

1

JOHDANTO

Akustiikkasuunnittelun alkupisteenä pidetään useimmiten W. C. Sabinen (1868–1919)
työtä ja vuonna 1900 valmistunutta Bostonin Symphony Hallin rakennushanketta, jossa
tieteellisen tutkimuksen tuloksia pystyttiin hyödyntämään käytännön suunnitteluongelman ratkaisemiseen. Aiemminkin esiintymistilojen suunnitteluun oli muodostunut vakiintuneita käytäntöjä sekä tieteelliseen tietoon pohjautuvia menetelmiä [1]. Historiallisten
rakennusten akustiikkaa on viime aikoina lähestytty mallintamalla niiden huoneakustiikkaa säilyneiden rakennuspiirustusten, valokuvien ja materiaalitietojen perusteella [esim.
2–6] tai selvittämällä niiden rakennusaikana akustiikasta käytettävissä ollutta tietoa alkuperäislähteistä, kuten tieteellisistä julkaisuista sekä suunnitteluoppaista [7–10].
Esiintymistilojen akustiikka muodostui 1800-luvun Suomessa aiheeksi, joka toisinaan
synnytti varsin vilkastakin keskustelua sanomalehtien palstoilla [2, 6]. Vaikka teatteritalojen ja muiden esiintymistilojen akustiikasta keskusteltiin, niitä rakennettiin verrattain
vähän: 1800-luvun loppuun mennessä rakennettu suurimpiin kaupunkeihin oli noussut
puolenkymmentä teatteritaloa, mutta ei vielä yhtään varsinaista konserttisalia. Useimmissa kaupungeissa paikkakunnan kulttuurielämän keskuksena toimivat seurahuoneet tai raatihuoneiden juhlasalit [11]. Kirkkoja rakennettiin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun
Suomessa monin verroin enemmän kuin teatteritaloja, sillä monilla paikkakunnilla vanhat
kirkot kävivät väestön kasvaessa pieniksi, kaupunkeihin rakennettiin uusia kirkkoja ja
© 2021 Mikko Kylliäinen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative
Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida,
levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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myös tulipalot tuhosivat kirkkorakennuksia. Kirkkojenkin akustiikka oli mielenkiinnon
kohteena. Esimerkiksi Hämeenlinnan 1798 valmistuneen kirkon akustiikasta kirjoitettiin
vuonna 1859 [12]: ”Altarilta lukewan Papin sanat kertoo kaiku niin selwästi ja lujasti että
harmiksi sitä kuultelee ja outo luulisi jonkun Jumalan pilkkaajan osottelewan pappia.”
Myös kirkkojen arkkitehtuurikilpailuissa tuomaristot arvioivat yhtenä tekijänä akustiikkaa, kuten Tampereen Johanneksen kirkon (nykyinen tuomiokirkko) arkkitehtuurikilpailutöiden arvioinnista vuonna 1901 käy ilmi [13].
Tuotteliain suomalainen kirkkoarkkitehti 1800-luvun loppuvuosina ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä oli Josef Stenbäck (1854–1929), mihin on voinut vaikuttaa se, että hän
kuului tunnettuun pohjalaiseen pappissukuun. Stenbäck opiskeli arkkitehdiksi Helsingin
polyteknillisessa koulussa ja täydensi opintojaan Stuttgartin polyteknillisessä korkeakoulussa vuosina 1878–1880. Hänen vilkkain kautensa kirkkoarkkitehtina alkoi 1890-luvulla
[14]. Kaikkiaan Stenbäck suunnitteli eri puolille maata yli 35 kirkkoa, esimerkiksi Joensuun (kuva 1), Kotkan, Raahen ja Forssan kirkot, sekä lähes saman verran kirkkojen korjaus- ja muutostöitä. Näissä tehtävissä hän tuli perehtyneeksi myös akustiikkaan.

Kuva 1. Arkkitehti Josef Stenbäck (1854–1929) ja hänen suunnittelemansa Joensuun kirkko (1903).
Kuvien lähde: Museoviraston valokuvakokoelmat. Joensuun kirkon kuvaaja: Pekka Kyytinen.

2

NIKOLAINKIRKON AKUSTIIKAN ONGELMAT

Helsingin ylle kohoava Nikolainkirkko, nykyinen Helsingin tuomiokirkko, rakennettiin
vuosina 1830–1852 Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkkitehdin ja intendentinkonttorin johtajan C. L. Engelin (1778–1840) suunnitelmien mukaisesti, joskin Engelin
kuoltua hänen seuraajansa E. B. Lohrmann (1803–1870) kehitti suunnitelmia edelleen.
Kirkon arkkitehtoniseksi perusratkaisuksi Engel oli valinnut symmetrisen tasavartisen
ristin muotoisen keskeiskirkon. Kirkkosalissa ristin keskikohdalla kohoaa kupoli.
Vuonna 1883 Helsingin seurakunnan kirkkoneuvosto oli keskustellut kokouksessaan Nikolainkirkon vähemmän tyydyttävästä akustiikasta ja asettanut komitean lähestymään
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vuonna 1880 perustettua Tekniska Föreningeniä akustisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Kokouksessaan kirkkoneuvosto oli kaavaillut akustiikan parantamista esimerkiksi holviin
ripustettavalla verkolla tai saarnastuolin paikan muuttamisella. Tekniska Förening asetti
ongelmaa pohtimaan valiokunnan, jonka jäseniksi tuli kaksi arkkitehtiä, pankinjohtaja,
professori ja johtaja [15]. Valiokunta esitti yhdistyksen kokouksessa 1885 lausuntonsa ja
joutui toteamaan, että tieteellistä tutkimusta asian ratkaisemiseksi ei ollut mahdollista
tehdä, mutta joihinkin akustiikan parannushankkeisiin julkisissa rakennushankkeissa oli
voitu tutustua – tosin parannustoimien todettiin useimmiten epäonnistuneen. Valiokunta
suositteli seurakunnalle tarkemman tutkimuksen teettämistä ja esitti kirkon käytävien
päällystämistä paksuilla matoilla kaiunnan vähentämiseksi [16].
Kirkkojen akustiikkakysymys oli Nikolainkirkon ongelmien myötä tullut ajankohtaiseksi
Tekniska Föreningenin piirissä. Samassa kokouksessa, jossa käsiteltiin Nikolainkirkon
akustiikkaa koskevaa lausuntoa, Josef Stenbäck esitelmöi kirkkojen suunnittelumääräysten tarpeellisuudesta. Hän viittasi kirkkojen akustiikan tärkeyteen ja totesi kokemuksen
osoittaneen, että kirkkojen kattomuotona holvi ja varsinkin kupoli ovat akustisesti ongelmallisia. Niiden sijasta hän suositteli kattojen rakentamista tasaisiksi. Hän otti kantaa
myös saarnastuolin sijoittamiseen sekä kirkkosalin muotoihin, joista pitkänomainen suorakaide hänen mukaansa sopi parhaiten evankelis-luterilaiselle kirkolle [17].

3

HÄMEENLINNAN KIRKON LAAJENTAMINEN

Hämeenlinnan kaupunki oli siirtynyt nykyiselle paikalleen Kustaa III:n käskystä vuonna
1777. Kaupungin kirkko jäi kuitenkin entiselle paikalleen linnan läheisyyteen, ja uudessa
asemakaavassa osoitettu kirkon tontti jäi aluksi tyhjäksi. Etsiessään liittolaisia kulttuurimatkaksi naamioidulla matkallaan eri puolille Eurooppaa vuonna 1783 Kustaa III tutustui
antiikin rakennusperintöön sekä uusklassismia edustaviin arkkitehteihin ja taiteilijoihin.
Kuninkaan vierailu Rooman Pantheonissa johti siihen, että Hämeenlinnan uuden kivirakenteisen kirkon kirkkosali rakennettiin täysin pyöreäksi siten, että alttari oli kirkon keskellä kupolin alla ja penkkirivistöt nousivat amfiteatterin tavoin sen ympärille (kuva 2).

Kuva 2. Hämeenlinnan kirkon suunnitelleen ranskalaisen arkkitehti Louis Jean Desprez’n (1743–
1804) piirros Pantheonista sekä valokuva Hämeenlinnan kirkosta noin vuonna 1890. Kuvalähteet: Nationalmuseum (Tukholma) ja Arkkitehti-lehti 5/1965.

Hämeenlinnan kirkosta tuli yksi merkittävimmistä kustavilaista arkkitehtuuria edustavista
rakennuksista Suomessa [18–19]. Kirkkosalin pyöreä muoto ja alttarin sijainti keskellä
kirkkosalia johtivat kuitenkin akustisiin ongelmiin, erikoisiin kaikuilmiöihin ja heikkoon
puheenerotettavuuteen [12]. Jo vuonna 1836 saarnan kuuluvuutta oli yritetty parantaa
rakentamalla saarnastuolin yläpuolelle ”himmeli” [20]. Hämeenlinnan kirkon ja Niko-
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lainkirkon akustisia ongelmia käytettiin 1880-luvulla perusteluna sille, että Helsingin Johanneksen kirkko tulisi rakentaa pitkäkirkoksi [21], kuten sitten tapahtuikin.
Hämeenlinnan kaupungin kasvaessa kirkko kävi ahtaaksi, ja 1860 tehtiin ehdotus sen laajentamiseksi. Toimeen hämäläiset tarttuivat 1890-luvun alussa, jolloin tilattiin suunnitelmat Josef Stenbäckiltä. Hänen esittämistään kahdesta uudisrakennusehdotuksesta ja laajennusehdotuksesta jälkimmäinen valittiin toteutettavaksi [22]. Suunnitelmat laajentaa
kirkko ristikirkoksi saivat kritiikkiä Muinaistieteellisen toimikunnan puheenjohtajalta,
professori C. G. Estlanderilta (1834–1910), joka nosti esiin kirkon arvon ainutlaatuisena
kirkkorakennuksena Suomessa [23]. Kirkon jo valmistuttua Stenbäck perusteli suunnitelmiaan muun muassa kirkkosalin akustiikalla, jonka hän määritteli ”epäsuotuisimmaksi,
mitä kuvitella voi”. Lattian muuttaminen tasaiseksi, alttarin siirto kirkkosalin yhteen reunaan, suorat penkkirivistöt ja ristisakaroiden sekä lehterien rakentaminen olivat hänen
mukaansa poistaneet kirkkoa vaivanneet akustiset ongelmat [24]. Tämä on voitu todentaa
myös kirkon eri rakennusvaiheiden huoneakustisella mallinnuksella [25].

4

EHDOTUS NIKOLAINKIRKON AKUSTIIKAN PARANTAMISEKSI

Nikolainkirkon akustiset ongelmat olivat jääneet ratkaisematta. Stenbäckille oli kirkkojen
rakennushankkeista kertynyt kokemusta paitsi kirkkojen arkkitehtisuunnittelusta, myös
joidenkin kirkkojen akustisten ongelmien parantamisesta. Esimerkiksi Pirkkalan (nykyisen Nokian) kirkon kupoliin hän oli vuoden 1904 korjauksessa suunnitellut kasettikaton,
jonka kasettien pohjalle oli sijoitettu pehmeää materiaalia. Vastaava korjaus oli tehty
myös Alavuden sittemmin palaneeseen kirkkoon, joka Pirkkalan kirkon tavoin oli alkujaan Engelin suunnittelema. Kummankin seurakunnan kirkkoherra oli kertonut kirkon
käyttöä aiemmin vaivanneiden kaikujen vähentyneen ja puheenerotettavuuden parantuneen [26].
Nähtävästi Stenbäck oli saanut mainetta akustisten kysymysten osaajana, ja hän sai
vuonna 1910 Helsingin pohjoiselta seurakunnalta toimeksiannon Nikolainkirkon akustiikan parantamiseksi. Nikolainkirkon ongelmien hän määritteli johtuvan kirkkosalin muodosta ja mittasuhteista sekä sen rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja pintakäsittelystä.
Esittämänsä korjaustavan perusteluksi hän esitti kuvauksen äänen etenemisestä ja heijastumisesta tilassa. Suoraan äänilähteestä tuleva ja tilan pinnasta heijastumalla saapunut
ääni kuultaisiin kahtena erillisenä äänenä, jos niiden havaitsemisen välissä olisi suurempi
aikaero kuin sekunnin yhdeksäsosa. Koska äänennopeuden tiedettiin olevan 340 m/s,
kaikuja havaittaisiin Stenbäckin mukaan, jos heijastavan pinnan etäisyys tarkastelupisteeseen olisi 19 m tai enemmän. Nikolainkirkon kirkkosalin dimensiot Stenbäck totesi sellaisiksi, että yli 19 m etäisyyksiä ja siten kaikuja esiintyy. Koska ääni voi heijastua suuressa tilassa lisäksi useita kertoja, yksittäisiä kaikuja syntyisi paljon.
Stenbäck kuvaili myös, mitä tapahtuu äänen heijastuessa pinnasta: jokaisen heijastuksen
yhteydessä syntyisi heijastushäviötä (reflexionsförlust), jonka suuruus riippuu heijastavan
pinnan ominaisuuksista. Siten kaikuihin voitaisiin vaikuttaa tilan pintamateriaalien valinnalla. Heijastushäviön arvo oli hänen mukaansa 5 % luokkaa sileillä puu-, kivi- ja metallipinnoilla, kun taas raskailla laskostetuilla verhoilla, plyyshillä tai muilla tekstiileillä voitaisiin saavuttaa 80 % heijastushäviö. Koska Nikolainkirkon pintojen heijastushäviöt olivat Stenbäckin mukaan 5 ja 20 % välillä, seurauksena oli, että ”saarnaajan sanat hukkuivat kirkkosalissa kertautuvien ääniaaltojen mereen”. Koska Nikolainkirkon tilavuuteen
tai kirkkosalin muotoon ei ollut mahdollista vaikuttaa, Stenbäck ehdotti akustiikan paran-
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tamiseksi kasettikaton rakentamista holvien ja kupolin pintaan pehmeine materiaaleineen,
raskaiden tekstiilitaideteosten ripustamista seinille sekä ornamentiikan ja veistosten lisäämistä kirkkosaliin. Näin kirkkosalin pintojen keskimääräinen heijastushäviö voitaisiin
saada nousemaan 60 %:iin. [26]
Tietojen käyttämistään akustiikan suunnittelukeinoista Stenbäck kertoi olevan peräisin
Berliinin kaupunginrakennusmestari Aurel Sturmhoefeliltä, jonka hän mainitsi tunnetuksi
asiantuntijaksi akustisissa kysymyksissä [26]. Sturmhoefel oli julkaissut vuosina 1889 ja
1898 kaksi kirjaa oppaiksi rakennusalan ammattilaisille akustisissa kysymyksissä [27–
28] eli kumpikin niistä on voinut olla Stenbäckin kirjastossa artikkelin ilmestymisen aikaan vuonna 1910. Stenbäckin kuvailu äänen käyttäytymisestä vastaa hänen aikalaistensa
käsitystä puheenerotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä [10]. Aikaisten heijastusten vaikutusta puheenerotettavuuteen oli arvioitu pitkään, ja sitä koskevasta ajattelusta on akustiikan historiaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa käytetty termiä kaikuteoria [10].
Stenbäckin artikkelin kuvauksessa myöhäisistä heijastuksista ja heijastushäviöstä havaitaan myös aavistus jälkikaiunnan käsitteestä. Sturmhoefelin menetelmiä Stenbäck kertoi
käyttäneensä kirkkojen uudisrakennushankkeissa, kuten Kotkan, Rantasalmen ja Koiviston kirkkojen suunnittelussa, joissa hän oli määritellyt kirkkojen mittasuhteet niin, että
kaikuraja ei ylittyisi. Samoin hän oli hyödyntänyt pintamateriaalien ominaisuuksia myöhäisten heijastusten vaimentamiseksi [26].
Stenbäckin ehdotusta Nikolainkirkon korjaamisesta ei vuonna 1910 toteutettu arkkitehtonisista syistä: Engelin arkkitehtuuria haluttiin suojella [29]. Stenbäckin kuvaukset akustiikan suunnittelusta osoittavat, että kaikuteoria on voinut olla käytössä laajemmin kuin
aiemmin on arvioitu, sillä tutkimuskirjallisuudessa on lueteltu joitakin kymmeniä kohteita, joissa sitä tiedetään sovelletun [7, 8, 10].
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Tiivistelmä
Yksi konserttisalien akustisista ilmiöistä on katsomovaimennus. Nimensä mukaisesti katsomoon pienessä kulmassa saapuva ääni, yleensä suora ääni sekä osa
varhaisista heijastuksista, vaimenee pienillä taajuuksilla. Viimeaikaiset tutkimukset
Aalto-yliopistossa laajentavat katsomovaimennuksen analysointia ja havaittavuuden
tutkimusta laaja-alaisin konserttisalimittauksen sekä pienoismallilla. Mittauksissa hyödynnettiin kaiutinorkesteria, jonka avulla katsomovaimennuksesta saadaan
kokonaiskuva yksittäisten lähdepisteiden sijaan. Tutkimuksessa huomattiin, että
katsomovaimennus on tyypillisesti joko syvä ja kapea notko noin 100 Hz alueella tai laajakaistainen epäsymmetrinen vaimennus, joka on suurimmillaan noin
200 Hz alueella. Vaimennustyyppi riippuu penkkien muodosta sekä lattian kaltevuudesta. Alkuvasteen katsomovaimennukset tasoittuminen ajan kanssa vaihtelee
konserttisalin geometrian mukaan. Penkit, joiden alla on ilmatilaa, jossa ääni pääsee kulkemaan, vahvistavat myös pieniä taajuuksia katsomovaimennustaajuuksien
alapuolella. Tutkimukset osoittavat, että katsomovaimennusta ei havaita saleissa,
joissa on riittävästi heijastuksia. Katsomovaimennuksen haittojen ehkäisyssä tulisi
siis katsomoalueen suunnittelun sijaan ensisijaisesti keskittyä riittävien varhaisten
heijastuksien varmistamiseen.

1

J OHDANTO

Akustiikkapäivillä on aiemmin esitelty muun muassa katsomon suunnitteluun vaikuttavia
tekijöitä [1] sekä mitattuja katsomovaimentumia suomalaisissa konserttisaleissa [2]. Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto viimeaikaisista tutkimuksista katsomovaimentumasta
konserttisaleissa [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Tutkimuksessa on käytetty kaiutinorkesterimittauksia
konserttisaleissa, pienoismallitutkimuksia, kuuntelukokeita sekä huoneimpulssivasteen
tila-aika-analyysimenetelmiä [10, 11].
Copyright ©2021 Henna Tahvanainen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää
julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Katsomovaimennus (engl. seat-dip effect) huomattiin ensi kertaa New York Philharmoniesalin avajaisten alla, kun sellojen ja kontrabassojen ääni vaikutti heikolta [12, 13]. Mittauksissa havaittiin noin 20 dB vaimentuma 100-200 Hz alueella ensimmäisen 20-ms
taajuusvasteessa [14, 15]. Tyypillisesti maksimivaimentuma on noin 80-300 Hz taajuusalueella jo 5-7 ms suoran äänen jälkeen, ja vaimentuma voi ulottua jopa noin 1 kHz
taajuusalueelle [16, 17, 18]. Lisäksi katsomovaimennukseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat
myös katsomovaimentuman maksimitaajuuden alapuolella.
Katsomovaimennus on seurausta äänen etenemisestä säännöllisen penkkirivistön yli.
Maksimivaimentuma syntyy, kun pienessä viistokulmassa katsomoon saapunut ääni ja
lavalta tuleva suora ääni yhdistyvät kuuntelupisteessä vastakkaisvaiheessa taajuudella,
joka riippuu näiden äänien reittien pituuserosta. Matkaero vastaa noin kaksi kertaa penkin
selkänojan efektiivistä korkeutta, eli penkin selkänoja vastaa vaimentuman neljännesaaltopituutta. Vastaavasti myös joillakin taajuuksilla ilmenee korostumia, koska äänet
ovatkin samassa vaiheessa kuuntelupisteessä. Katsomovaimennukseen kuuluu kuitenkin
myös muita ilmiöitä, kuten sironta penkkien istuinosan yläosasta, äänen taipuminen kohti
absorpoivaa pintaa, penkkien alla mahdollisesti etenevä pinta-aalto, sekä resonanssi-ilmiö
penkkirivien välissä. Näistä mekanismeista löytyy koottua tietoa [9].

2

P ENKKITYYPIN , LATTIAN KALTEVUUDEN JA SALIN MUODON
VAIKUTUS

Katsovaimennusta on tavallisesti tutkittu yhden lähdepisteen ja yhden vastaanottopisteen siirtofunktiona. Tämän tutkimuksen salimittauksissa käytettiin kaiutinorkesteria
ja kaikki lähdepisteet keskiarvoistettiin kuuntelupisteittäin. Näin saadaan tietoa katsomovaimennuksesta koko orkesterin ääntä ajatellen. Konserttisalista mitatuista huoneimpulssivasteista analysoitiin 20-ms taajuusvastetta sekä vaimennuksen kehittymistä
ajassa.
Näiden mittausten perusteella katsomovaimennus voitiin jakaa kahteen eri luokkaan,
joiden ominaisuudet riippuvat penkkityypistä, lattian kaltevuudesta ja salin muodosta
[3]. Näiden luokkien taajuusvasteita on havainnollistettu esimerkkisalein Kuvassa 1.
Kenkälaatikonmuotoisissa konserttisaleissa, joissa tyypillisesti on tasainen lattia ja penkit, joiden istuimien selkänoja ei yllä maahan asti (ns. avoimet penkit), vaimentuma oli
taajuudessa leveämpi, ja sen maksimi oli noin 200 Hz taajuusalueella. Viuhka- ja viinitarhanmuotoisissa saleissa, joissa tyypillisesti on nouseva katsomo ja penkkien selkänojat
ylettyvät maahan asti (ns. suljetut penkit), vaimentuma oli hyvin kapeakaistainen ja keskittynyt noin 100 Hz taajuusalueelle. Tämän lisäksi kenkälaatikon muotoisissa saleissa
varhaiset heijastukset noin 30-120 ms suoran äänen jälkeen korjasivat vaimentumaa,
eikä vaimennusta lopullisessa taajuusvasteessa juurikaan ollut havaittavissa. Tila-aikaanalyysi osoitti, että varhaisia heijastuksia tulisi saapua sekä sivusta että ylhäältä. Sen
sijaan muissa saleissa myös lopullisessa taajuusvasteessa oli yhä vaimentumaa maksimitaajuudella. Pienoimallilla tehtyjen mittausten perusteella todettiin, että penkkityyppi
vaikuttaa erityisesti vaimentuman maksimitaajuuteen, lattian kaltevuus vaimentuman
taajuuskaistan leveyteen ja konserttisalin muoto katsomovaimennuksen korjaantumiseen
ajassa [8].
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Kuva 1: Katsomovaimennuksen taajuusvasteen analysointi ajassa kenkälaatikon muotoisessa salissa (Berlin Konzerthaus, BK), jossa on tasainen lattia ja avoimet penkit, sekä
viinitarhan muotoisessa salissa (Berlin Philharmonie, BP), jossa on nouseva katsomo ja
suljetut penkit. Vasemmalla kuvassa 20-ms ja lopullinen taajuusvaste, johon on myös
merkitty vaimentuman maksimitaajuus ja leveys. Keskellä ja oikealla 10-ms aikaikkunan
välein kumuloituva taajuusvaste, josta voi havaita maksimivaimentuma korjaantuminen.
Lisäksi maksimitaajuuden alapuolella tasot olivat korkeammat avoimilla penkeillä kuin
suljetuilla penkeillä. Pienoismallimittauksissa erot olivat noin 3-4 dB 80 Hz taajuusalueella [8]. Tämän on arveltu johtuvan siitä, että ääni pääsee kulkemaan vapaasti penkkien
alta [8, 19].

3

Y LEISÖN VAIKUTUS

Osa aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta on huomannut eroja katsomovaimennuksessa
tyhjän salin ja yleisön välillä ja osa ei. Aikaisempien tutkimusten uudelleenanalysointi
kuitenkin osoitti, että tutkimustulos riippuu penkkien tyypistä (avoimet vai suljetut)
ja lattian kaltevuudesta [6]. Vajaalla yleisömäärällä tai suljetuilla penkeillä ei havaita
yleisön vaikutusta. Jos penkkien selkänojat ovat paljon matalammat kuin istuva yleisö,
katsomovaimentuman maksimitaajuus siirtyy matalammalle. Lisäksi avoimilla penkeillä
yleisön jalat tukkivat penkkien alla olevaa ilmatilaa ja bassotaajuuksien tasot laskevat.

4

H AVAITSEMINEN

Katsomovaimennuksen on arveltu heikentävän konserttisalin akustiikkaa, ja ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta löytyy useita eri ratkaisuja katsomovaimennuksen poistamiseksi,
esimerkiksi absorption lisääminen lattialle ja penkin selkänojan yläosiin, jälkikaiuntaajan lisääminen, sekä nouseva katsomo.
Maksimivaimentumalle on määritelty kuuntelukokeiden perusteella kynnysarvo −3.8 ±
0.2 dB 200 Hz oktaavikaistalla [20], vaikkakin tutkimuksessa käytetyt kaksi simuloitua
salia olivat verrattaen kuivia. Laajemmissa kuuntelukokeissa havaittavuutta tutkittiin vaihtamalla suoran äänen taajuusvastetta vastaamaan erilaisia katsomoasetelmia mitatuissa
saleissa [7]. Huomattiin, että mainittu havaintokynnys ei kuvasta katsomovaimennuksen havaittavuutta. Katsomovaimennus oli kuultavissa yhdessä salissa, jossa kuuntelijat
pitivät parhaimpana suoraa ääntä, josta katsomovaimennus oli poistettu. Tämän tarkoit-
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tanee siis, että salissa tulisi pyrkiä poistamaan katsomovaimennus silloin, kuin sali on
akustisesti liian kuiva.
Voimakas katsomovaimennus saleissa voi myös vaikuttaa salin dynamiikan havaitsemiseen, sillä erityisesti pienillä taajuuksilla bassosoitinten dynamiikka voi kaventua, kun
salin bassovaste on heikko [21]. Lisäksi katsomovaimennus voi muuttaa esimerkiksi
soitinten äänenväriä [4].

5

K ATSOMON SUUNNITTELU

Katsomovaimennuksen syntymekanismi ja havaittavuus luovat pohjaa katsomosuunnittelulle yhdessä katsomon materiaalien, ergonomian ja turvallisuuden kanssa. Akustisesta
näkökulmasta katsomovaimennus ei ole merkittävä, mikäli salissa on muuten riittävästi
varhaisia heijastuksia, eikä muita ongelmia bassovasteen kanssa. Konserttisalin suunnittelussa kannattaisi siis ensisijaisesti kiinnittää huomiota heijastusten suunnitteluun
sekä muiden akustisen ongelmien korjaamiseen pienillä taajuuksilla. Seuraavaksi paras
vaihtoehto katsomovaimennuksen kannalta olisi tasainen lattia ja avoimet penkit, jotta
maksimivaimentuma ei keskity liian pienelle taajuusalueelle, jolloin sen korjaantuminen
voi olla vaikeaa. Nousevan katsomon tapauksessa kannattaisi suosia portaiden sijaan
liukuvaa nousua, jotta penkit säilyisivät avoimina. Salimittauksissa katsomovaimennus
oli pientä erityisesti kevyillä irtopenkeillä.

6

Y HTEENVETO

Katsomovaimennus on joukko konserttisalin varhaisessa vasteessa olevia ilmiöitä, jotka
aiheutuvat äänen kulkiessa säännöllisen rakenteen eli katsomon läpi. Katsomovaimennuksen tunnuspiirteitä ovat vaimentuma noin 80-300 Hz taajuudella, mahdollinen korostuma
tätä pienemmillä taajuuksilla riippuen penkkityypistä sekä korostuma tai vaimentuma
suuremmilla taajuuksilla riippuen penkkityypistä ja lattian kaltevuudesta. Katsomovaimennus ei ole kuultavissa silloin, kun konserttisalissa on riittävästi varhaisia heijastuksia
ja siten myös myöhäistä energiaa. Katsomovaimennuksen haittojen vähentämiseksi konserttisalissa on varminta siis suunnitella riittävästi heijastuksia ja sen jälkeen miettiä
katsomoa.
Kiitokset: Tätä tutkimusta ovat rahoittaneet Emil Aaltosen säätiö, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö ja Antti-Jussi Kososen rahasto.
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Tiivistelmä
Elokuvien ääniraita viimeistellään miksaamossa, josta se siirtyy elokuvan
mukana teatteriin. Elokuvateatterin akustiikka ja äänentoistojärjestelmä voivat kuitenkin vääristää elokuvan äänimaiseman. Tässä artikkelissa kerromme
tutkimuksestamme, jossa kolmekymmentä elokuva-alan ammattilaista arvioi
kuuntelukokeissa, kuinka akustiikka ja äänentoistojärjestelmä muokkaavat
elokuvista poimittuja ääninäytteitä. Eroja tutkittiin tallentamalla eri huoneiden akustiikka tilaimpulssivasteilla, joiden avulla huoneiden äänikentät rekonstruoitiin jälkikäteen Aalto-yliopiston akustiikan laboratorion kaiuttomaan kuunteluhuoneeseen. Siellä eri huoneiden sointia pystyi vertailemaan
helposti ja erittäin tarkasti keskenään. Tulokset osoittivat muun muassa, että
salit on selvästi helpompi erottaa toisistaan puheen kuin musiikin perusteella.
Puheäänessä suurimmat erot salien välillä olivat kaiunnassa, musiikissa taas
äänen värissä ja kirkkaudessa. Siirryttäessä miksaamosta elokuvateatteriin,
elokuvan dialogi voi muuttua epäselvemmäksi ja musiikki tunkkaiseksi. Eroja oli myös äänen selkeydessä, äänikuvan leveydessä sekä havaitussa etäisyydessä. Ääniammattilaiset suosivat selkeän kuuloisia saleja, jotka eivät
kuitenkaan olleet täysin kaiuttomia tai turhan kirkkaita. Jonkinlainen tilantunne ja ympäröivyys saattaa helpottaa miksaamista. Näyttäisi siltä, että varsinkin isojen elokuvateatterien pitäisi olla suosituksia kuivempia. Myös taajuusvasteiden kalibrointitavat kaipaisivat päivitystä.

1

JOHDANTO

Suomalaiset elokuvaäänen ammattilaiset ovat kertoneet, että elokuvan äänikuva muuttuu
siirryttäessä miksaamoista elokuvateattereihin. Miksaajan, äänisuunnittelijan ja ohjaajan
viimeistelevä ääniraita kuulostaa elokuvateatterissa erilaiselta kuin miksaamossa oli tarkoitus. Ongelmista on puhuttu myös kirjallisuudessa [1–3]. Kun ääniraita ei siirry sellaisenaan eri kuunteluympäristöjen välillä, miksaaminen on vaikeaa. Tutkimuksemme tarkoituksena oli ymmärtää ongelmaa paremmin ja hakea parannusehdotuksia. Tutkimuk-
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sestamme on julkaistu kaksi artikkelia vuoden 2021 Journal of Audio Engineering Society -julkaisussa [4–5].

2

TAUSTA

Kuvan 1 mukaiset suositukset eri kokoisten elokuvateattereiden ja miksaamojen jälkikaiunta-ajalle on esitetty monissa suunnitteluohjeissa ja kirjallisissa lähteissä [6–10].
Suosituksen mukainen jälkikaiunta-aika pitenee kaksinkertaiseksi huoneen tilavuuden
kymmenkertaistuessa. Tämä vastaa suurin piirtein tilannetta, missä huoneen pintojen absorptiokerroin säilyy samana sen tilavuuden kasvaessa.
2.25
Yläraja
Alaraja

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Yläraja
Alaraja

2
1.75

Skaalaus (s)

T60 (s)

1.5

0.4
0.3

1.5
1.25
1
0.75

0.2

0.5
0.25

0.1
100

1000

0
31,5

10000

63

125

Huoneen tilavuus (m3)

250

500

1000

2K

4K

8K

16K

Taajuus (Hz)

Kuva 1. Vasemmalla suositus elokuvateatterien ja miksaamojen jälkikaiunta-ajalle 500 Hz:n
taajuudella huoneen tilavuuden mukaan. Oikealla jälkikaiunta-ajan pituuden vaihteluväli eri
taajuuksilla.

Elokuvateattereiden ja äänimiksaamojen elektroakustinen vaste kalibroidaan standardien
SMPTE 202:2010 tai ISO 2969:2015 mukaisesti [11–12] ja äänenpaine suosituksen
SMPTE 200:2012 tai ISO 22234:2005 mukaisesti [13–14]. Kuvassa 2 esitetty standardin
mukainen tavoite taajuusvasteelle eli ns. X-käyrä, jonka muoto riippuu teatterin koosta
sen paikkamäärästä mukaisesti. Standardin tavoite on varmistaa, että elokuvien äänenväri
toistuu samanlaisena erilaisissa huoneissa.
4

Suhteellinen vahvistus (dB)

2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
31,5

500 paikkaisen elokuvateatterin X-käyrä
Terssikaistamittauksen toleranssi
30-150 paikkaiset elokuvateatterit
1000-2000 paikkaiset elokuvateatterit
63

125

250

500

1000

2K

4K

8K

16K

Taajuus (Hz)

Kuva 2. 500 paikkaisen elokuvateatterin X-käyrä sekä sovitukset pienemmille ja suuremmille
teattereille standardin SMPTE 202:2010 mukaisesti [11].
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Taajuusvaste mitataan joko huoneen referenssipisteessä tai 4–6 mikrofonipisteessä referenssipisteen ympäristössä. Elokuvateatterin referenssipiste sijaitsee teatterin keskilinjalla
2/3 etäisyydellä valkokankaan ja takaseinän välissä, kun taas miksaamojen referenssipiste
on sama kuin miksauspiste. Perinteisesti taajuusvaste mitataan soittamalla vaaleanpunaista kohinaa jokaisesta kaiuttimesta kerrallaan ja säätämällä pallokuvioisilla mikrofoneilla
mitattu vaste X-käyrän mukaiseksi terssikaistaisen taajuusanalysaattorin avulla. Huonekoon mukaan muuttuva X-käyrä perustuu ajatukseen, että suurien taajuuksien jälkikaiunta vaimenee isommassa huoneessa pieniä enemmän.
Standardin mukainen mittaus sisältää suoran äänen, heijastukset sekä jälkikaiunnan eikä
se ota erikseen huomioon suoran äänen taajuusvastetta, varhaisen ja myöhäisen äänen
suhdetta, äänen tulosuuntaa tai huoneen akustisia ominaisuuksia. Muun muassa näistä
puutteista johtuen kritiikki X-käyrää ja sen mittaustapaa kohtaan on kasvanut [1,15–16].
Osa miksaajista onkin tottunut kompensoimaan X-käyrän muodon miksatessaan [15].
X-käyrän muodon ja kalibrointimetodin taustalla olevat psykoakustiset perustelut [11,17]
eivät ole kaikilta osin tieteellisesti validoituja ja standardin taustalla olevat muutamat tapaustutkimukset [17] eivät kritiikin mukaan riitä perustelemaan standardia [16]. On esitetty, että korva aistii äänensävyn etenkin suoran äänen taajuusvasteen perusteella ja ihminen osaa ”kuulla kaiunnan läpi” [1,16]. Jos näin on, elektroakustinen vaste pitäisi kalibroida mittamaalla suoraa ääntä eikä koko impulssivastetta.

3

TUTKIMUSMETODI

Tutkimuksemme koostui kahdesta erillisestä osasta, joissa kummassakin toteutimme
kuuntelukokeet. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa loimme kuuntelukokeiden pohjalta
listan attribuuteista, jotka kuvaavat merkityksellisimpiä äänellisiä eroja miksaamojen ja
elokuvateattereiden välillä. Toisessa osassa koehenkilöt arvioivat miksaamoja ja elokuvateattereita käyttäen näitä attribuutteja. Lopuksi arviointeja verrattiin huonesimulaatioista
tehtyihin akustisiin mittauksiin.
Testihuoneet
Valitsimme testihuoneiksi kolme erikoista elokuvateatteria ja kolme äänimiksaamoa, joiden koko ja akustiset parametrit on esitetty taulukossa 1.
Huone

A (m2)

V (m3)

H (m)

Paikkoja D (m)

Ääni

T30,mid (s) C50,mid (dB)

Miksaamo 1

19

40

2,4

…

1,6

5.1

0,14

26,9

Miksaamo 2

37

110

3

…

4,5

7.1

0,14

24,3

Miksaamo 3

120

400

3,4

…

7,0

7.1

0,26

15,1

Elokuvateatteri 1

110

750

6

50

7,0

7.1

0,28

17,7

Elokuvateatteri 1

250

1400

7,5

257

11,0

7.1

0,26

19,4

Elokuvateatteri 1

825

7000

12,5

635

20,0

7.1

0,71

6,8

Taulukko 1 Kuuntelukokeissa käytettyjen huoneiden pinta-ala (A), tilavuus (V), korkeus valkokankaalla (H), mittausetäisyys keskikaiuttimesta (D), paikkojen lukumäärä, äänijärjestelmä sekä jälkikaiunta-aika T30,mid ja selkeys C50,mid keskitaajuuksilla (500–1000 Hz oktaavikaistat).
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Huonesimulaatiot
Mittasimme tilaimpulssivasteet testihuoneiden referenssipisteessä äänijärjestelmän jokaisella kaiutinkanavalla käyttäen kolmesta pallomikrofoniparista koostuvaa GRASmikrofonianturia. Tämän jälkeen laskimme tilaimpulssivasteista äänen suuntainformaation SDM (Spatial Decomposition Method) -menetelmän avulla [18]. Käyttämällä suuntainformaatiota ja yhden mikrofonin monoauraalista impulssivastetta rekonstruoimme
testihuoneiden äänikentän Aalto-yliopiston akustiikanlaboratorion kaiuttomaan kuunteluhuoneeseen, jossa 45 kaiunta ja subwoofer oli aseteltu pallo-asetelmaan kuuntelijan ympärille. Lopuksi poimimme elokuvien ääniraidoilta ääninäytteitä, jotka auralisoimme
kuunteluhuoneeseen. Metodin avulla ääninäytteet kuulostivat kuunteluhuoneessa lähes
samanlaisilta kuin testihuoneissa soitettuna, jolloin huoneiden äänikenttiä voitiin vertailla
helposti keskenään.
Ääninäytteet
Poimimme ääninäytteet joko ulkomaisten elokuvien Blu-ray-levyiltä tai kotimaisten elokuvien loppumiksauksista. Ääninäytteiksi valikoitui 8–20 sekunnin mittaisia pätkiä, jotka
sisälsivät kaiutonta ja kaikuisaa dialogia, hidasta orkesterimusiikkia, nopeaa ja efektiivistä elokuvamusiikkia sekä atmosfääriääniä.
Kuuntelukokeet
Kuuntelukokeisiin osallistui 17 elokuvaäänen ammattilaista sekä 14 äänenkuunteluun
tottunutta tutkijaa tai opiskelijaa. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 17 ääniammattilaista arvioivat testihuoneita kahdella erilaisella kuuntelukoemenetelmällä: vapaasti kuuntelemalla sekä parivertailuna. Samalla he kirjoittivat ylös merkityksellisimmät erot huoneiden välillä. Vertailu tehtiin jokaisella ääninäytteellä erikseen.
Vapaan kuuntelun 825 kuvailua ja parivertailun 1145 yhden-kahden sanan arviointia lyhennettiin perusmuotoisiksi ja luokiteltiin erilaisiin kategorioihin joko seuraamalla ITUR BS.2399-0 standardin luokittelua [19] tai muodostamalla sanojen pohjalta uusia kategorioita. Vapaan kuuntelun pohjalta kokosimme taulukon, joka sisältää arvion jokaisen
huoneen ja ääninäytteen yhdistelmästä. Parivertailun lopputuotoksena syntyi lista merkityksellisimmistä eroista miksaamojen ja elokuvateattereiden välillä.
Tutkimuksen seuraavassa osassa koehenkilöt arvioivat kutakin huonetta ja kahta ääninäytettä (kuiva dialogi ja hidas musiikki) tutkimuksen ensimmäisen vaiheen sanaston avulla.

4

TULOKSET

Merkityksellisimmät erot
Parivertailun perustella koottu lista merkityksellisimmistä eroista miksaamojen ja elokuvateattereiden äänikenttien välillä eri ääninäytteillä on esitetty taulukossa 2.
Attribuutti
Tilan tuntu
Kirkkaus
Taajuusvaste
Leveys
Selkeys
Etäisyys

Hidas musiikki
9%
30 %
15 %
10 %
7%
2%

Nopea musiikki
20 %
13 %
11 %
10 %
9%
4%

Kuiva dialogi
53 %
4%
7%
8%
8%
5%
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Ambienssi
28 %
9%
11 %
8%
6%
6%

Kaikki
27 %
14 %
11 %
9%
7%
4%
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Keskialue
Surroundien taso
Lokalisaatio
Basso
Yläkeskialue
Ympäröivyys
Laatikkomaisuus
Honotus
Artikulaatio
Läsnäolo
Muhkeus
Vaiheisuus

4%
4%
2%
1%
2%
2%
2%
3%
0%
0%
1%
0%

4%
4%
3%
6%
3%
2%
1%
0%
3%
0%
1%
1%

3%
0%
3%
2%
2%
0%
0%
1%
0%
2%
0%
0%

RIIONHEIMO ET AL.

4%
5%
5%
1%
3%
5%
1%
1%
0%
1%
1%
1%

4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Taulukko 2 Merkityksellisimmät erot miksaamojen ja elokuvateattereiden välillä.

Taulukosta nähdään, että erot riippuvat voimakkaasti ääninäytteestä. Hitaalla musiikilla
taajuusvaste ja varsinkin äänen kirkkaus ovat merkityksellisimpiä. Musiikin muuttuessa
nopeammaksi tilan tunnun vaikutus kasvaa ja taajuusvasteen merkitys pienenee. Kuunneltaessa kuivaa dialogia merkityksellisin ero huoneiden välillä on tilan tuntu ja kaikuisuus. Vapaan kuuntelun perusteella (ei esitetty tässä artikkelissa) huomasimme myös, että
tilan tunnun merkitys pienenee kaikuisaa dialogia kuunneltaessa.
Tämän lisäksi huoneiden välillä on eroja myös äänikuvan leveydessä, selkeydessä sekä
aistitussa äänen etäisyydessä. Huoneet siis kuulostavat hyvin erilaisilta eri ääninäytteillä.
Osa koehenkilöistä ei uskonut kuuntelevan samaa huonetta vaihtaessaan hitaasta musiikista kuivaan dialogiin.
Huoneiden arvioinnit
Tutkimuksen toisessa osassa koehenkilöt arvioivat testihuoneita viiden merkityksellisimmän taulukossa 2 listattujen äänen eroja kuvaavan attribuutin avulla. Koehenkilöt
asettivat jokaiselle attribuutille sekä preferenssille arvon väliltä 0–100. Arviointi tehtiin
käyttöliittymässä näkyvällä liukusäätimellä. Kunkin attribuutin kohdalla koehenkilöt
asettivat jollekin huoneelle arvoksi nolla ja jollekin sata. Esimerkiksi tilan tuntua arvioitaessa koehenkilö antoi kaiuntaisimpana pitämälleen huoneelle arvon sata ja kuivimmalle
huoneelle arvon nolla. Preferenssin arviointi tehtiin viimeisenä. Koehenkilöiden aistinvaraisten arviointien keskiarvot kuudesta testihuoneesta on esitetty kuvassa 3.
Arvioinnit
Kaiuton

Kapea

Läheinen

Kirkas

Selkeä

Hyvä

100

0
90
80

20

Miksaamo 1
Miksaamo 2
Miksaamo 3
Elokuvateatteri 1
Elokuvateatteri 2
Elokuvateatteri 3

70
60

Arvo

40

50
60

40
30

80

20
10

100

Kaikuisa

Leveä

Etäinen

Tumma

Epäselvä

Tilan tuntu

Leveys

Etäisyys

Kirkkaus

Selkeys

Huono

0
Preferenssi

Kuva 3 Koehenkilöiden tekemien aistinvaraisten arviointien sekä preferenssien keskiarvot kuudesta testihuoneesta. Arvioinnit tehtiin käyttämällä skaalaa 0...100 kullekin attribuutille.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuvassa 4 on esitetty huonesimulaatioista mitattu jälkikaiunta T30 ja selkeys C50. Kuvassa
5 on esitetty huoneiden taajuusvasteet, X-käyrä toleransseineen sekä huoneiden jälkikaiunta-aika suhteessa kuvan 1 mukaiseen jälkikaiunta-aikasuositukseen.
T30

C50
35

1.4

30
25

1.2

20

0.8
0.6

15

C50 [dB]

T30 [s]

1

10
5

Miksaamo 1
Miksaamo 2
Miksaamo 3
Elokuvateatteri 1
Elokuvateatteri 2
Elokuvateatteri 3

0

0.4

-5
0.2
0

-10
-15
63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Taajuus (Hz)

Kuva 4 Huonesimulaatioista mitattu jälkikaiunta-aika T30 ja selkeys C50.

T60 (s)

1.5
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Yläraja
Alaraja
Ehdotus

Elokuvateatteri 3

0.4
0.3
Miksaamo 3

Elokuvateatteri 1
Elokuvateatteri 2

0.2
Miksaamo 1
Miksaamo 2
0.1
100

1000

10000

Huoneen tilavuus (m3)

Kuva 5 Vasemmalla huonesimulaatioista mitattu taajuusvaste, X-käyrän toleranssit sekä tarkennukset pienille ja suurille teattereille. Oikealla testihuoneiden jälkikaiunta-aika keskitaajuuksilla suhteessa suositukseen. Kuvassa on esitetty myös ehdotus jälkikaiuntaaikasuositukseksi.

Taulukon 2 ja tutkimusjulkaisuissa esitettyjen tarkempien arviointien avulla sekä vertaamalla kuvan 3 aistinvaraisia arviointeja huonesimulaatioista tehtyihin akustisiin mittauksiin kuvissa 4 ja 5 voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
• Huoneet kuulostavat erilaisilta kuunneltaessa musiikkia ja puhetta
o Huoneet on helpompi erottaa toisistaan puheella
• Kuunneltaessa puhetta, merkittävin ero huoneiden välillä on tilan tuntu ja kaikuisuus
o Pitkä jälkikaiunta voi tehdä dialogin epäselväksi
o Ero huoneiden välillä pienenee dialogin muuttuessa kaikuisammaksi
o Huoneen jälkikaiunta aistitaan osana hidasta musiikkia, jolloin huoneet
on vaikeampi erottaa toisistaan
o Nopea musiikki muuttuu kaikuisessa huoneessa epäselvemmäksi
• Kuunneltaessa musiikkia, merkittävin ero huoneiden välillä on äänensävyssä, erityisesti kirkkaudessa
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o Arvioitu kirkkaus ja mitatun taajuusvasteen taso yli 4 kHz:llä täsmäävät
yhteen
o Emme löytäneet tutkimuksessa tukea huonekoon mukaan muuttuvalle Xkäyrälle
• Arvioitu etäisyys, selkeys ja kaikuisuus täsmäävät yhteen mitatun selkeyden C50
kanssa
• Koehenkilöt suosivat selkeitä ja kuivahkoja huoneita kaikuisien ja etäisten kustannuksella. Kirkkaimman ja kuivimman huoneen kohdalla mielipiteet jakaantuivat
o Koehenkilöt suosivat suositeltua lyhyempää jälkikaiuntaa
o Elokuvateatterien lyhyempi jälkikaiunta parantaisi translaatiota miksaamosta teatteriin
o Tutkimuksen perusteella ehdotamme kuvan 5 mukaista suositusta jälkikaiunta-ajalle eri kokoisissa teattereissa
• Miksaamojen ja elokuvateattereiden huoneakustiikka ja äänijärjestelmä vaikuttaa
eri äänimateriaaliin eri tavoin. Lisäksi se vaihtelee huoneesta toiseen. Koska miksaaja ei tiedä minkälaisissa ympäristöissä elokuvaa tullaan katsomaan, on miksaaminen ongelmallista
o Elokuvateatterin akustinen simulointi miksausvaiheessa voisi helpottaa
miksaamista ja parantaa äänikuvan siirtymistä eri kuunteluympäristöjen
välillä.
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Tiivistelmä
Laivaston soittokunta muutti tammikuussa 2020 uusiin tiloihinsa Turun
Heikkilän kasarmialueelle aiemmin varusvarastona toimineeseen rakennukseen. Soittokunnan konsertti- ja paraatikokoonpanossa on 32 soittajaa, ja lisäksi tiloissa harjoittelevat kevyeen musiikkiin erikoistunut Laivaston pieni
viihdeorkesteri sekä pienyhtyeet, Laivaston vaskikvintetti, vaskiseitsikko ja
puhallinkvintetti. Myös varusmiesbändi harjoittelee tiloissa ahkerasti. Soittokunnan tarpeisiin suunniteltiin 16 kappaletta 2–3 hengen harjoitteluhuoneita
(16–30 m2), noin 250 m2 suuruinen koko orkesterille sopiva harjoitussali,
puhallinseitsikolle noin 50 m2 suuruinen kamarimusiikkisali, varusmiesbändille sopiva kevyen musiikin harjoittelutila, sekä koko orkesteria palveleva
äänityshuone. Varusvaraston rakennus on betonirakenteinen korkea tila, jonka sisälle sovitettiin musiikkitilat siten, että jokainen huone on omana kokonaisuutenaan irrotettu rakennuksen rungosta sekä viereisistä soittohuoneista
kaksinkertaisilla rakenteilla. Kaikkien tilojen ääneneristävyys suunniteltiin
täyttämään korkeat ilma- ja askelääneneristysvaatimukset. Jokaisen tilan
huoneakustiikka suunniteltiin kunkin musiikkityylin vaatimuksiin sopivaksi.
Harjoitushuoneisiin ja orkesterin harjoitussaliin toteutettiin muunneltava
akustiikka.

1

JOHDANTO

Merivoimien edustusorkesterina toimiva Laivaston soittokunta on perustettu vuonna
1919. Nykyisin se toimii Merivoimien esikunnan alaisuudessa Turussa. Soittokunnan
konsertti- ja paraatikokoonpanossa on 32 soittajaa, ja lisäksi siitä on muodostettu kevyeen musiikkiin erikoistunut Laivaston pieni viihdeorkesteri sekä pienyhtyeet, Laivaston
vaskikvintetti, vaskiseitsikko ja puhallinkvintetti. Soittokunnan varusmiehet myös muodostavat oman bändinsä. Laivaston soittokunta on lähes kaikille tuttu siitä, että se nähdään ja kuullaan Turun vanhalla suurtorilla sekä radio- ja televisiolähetyksissä, kun Suomen Turku julistaa joulurauhan.
Tammikuussa vuonna 2020 Turun Heikkilän kasarmialueelle valmistuivat laivaston soittokunnalle uudet harjoitustilat. Aiemmin soittokunta on toiminut tiloissa, joita ei alun perin ollut suunniteltu heidän käyttötarkoitustaan varten ja orkesteri on muuttanut useaan
kertaan väistäen muita toimijoita. Tässä hankkeessa soittokunta sai olla ensimmäistä ker© 2021 Joose Takala, Tuomas Pelli ja Mikko Kylliäinen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä
(CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa
luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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taa vaikuttamassa omien tilojensa suunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtana oli entinen
puolustusvoimain varusvarasto, jonka sisälle toteutettiin 16 kappaletta 2–3 hengen harjoitteluhuoneita, puhallinseitsikon tarpeisiin sopiva harjoitussali, koko orkesterille sopiva
suuri harjoitussali ja varusmiesbändille sopiva kevyen musiikin harjoittelutila. Näiden
lisäksi orkesterin äänitysten tarkkailua varten tarvittiin erillinen äänityshuone. Henkilöstölle rakennettiin myös toimistoita, taukotila sekä soittimien huoltotilat.

2

SUUNNITTELURATKAISUT

2.1

Suunnittelun lähtökohdat

Laivaston soittokunnan harjoitustilat suunniteltiin täyttämään Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 [1] asettamat vaatimukset, joita täydennettiin soveltuvin osin standardin
SFS 5907:2004 [2] mukaisesti. Näiden lisäksi hyödynnettiin norjalaista standardia NS
8178: 2014 [3], jossa annetaan ohjeita musiikinharjoitustilojen dimensioita ja akustisia
ominaisuuksia varten. Se on varsin vakiintunut musiikkitilojen suunnitteluohjeeksi kansainvälisesti.
Suunnittelua valmisteltiin ja lähtötietoja suunnittelulle hankittiin myös tutustumalla soittokunnan aiempiin harjoitustiloihin sekä keräämällä käyttäjäpalaverissa soittokunnan
henkilöstön toivomuksia tilojen akustiikalle. Muutoinkin koko hankkeen aikana yhteistyö
soittokunnan kanssa oli tiivistä ja toimivaa. Kohteen valmistuttua suoritettiin akustisia
mittauksia, joilla varmistettiin asetettujen ääneneristysvaatimusten täyttyminen.
Harjoitustilat suunniteltiin 1980-luvulla rakennettuun entiseen varusvarastoon, joka oli
jäänyt käyttämättömäksi. Rakennus on betonirakenteinen ja perustettu paalulaatalle. Yläpohjan kantavana rakenteena TT-laatasto. Huonekorkeutta varastolla oli noin 5 m. Koska
TT-laattojen pystysuuntaiset liikkeet voivat olla jopa 50 mm lumikuorman muuttuessa, ja
alapohjalaattaa ei paalujen takia voitu katkoa vierekkäisten tilojen ääneneristävyyden
edellyttämällä tavalla, päädyttiin ratkaisuun, jossa tehtiin jokainen tila suurta harjoitussalia lukuun ottamatta omaksi tilaksi rakennuksen sisälle. Tämä tarkoitti tilakohtaisia kelluvia lattioita, joiden päälle tehtiin jokainen harjoitushuone erilliseksi tilaksi katto- ja seinärakenteineen. Tällä menettelyllä mahdollistettiin jokaisen huoneen erilliset kaksinkertaiset rakenteet ja korkeiden ääneneristysvaatimusten täyttyminen. Ratkaisu oli liitosdetaljiikan kannalta varsin yksinkertainen toteuttaa ja siten myös kustannustehokas. Sen teki
mahdolliseksi rakennuksen riittävä huonekorkeus.
Suunnittelun alussa kohteesta tehtiin tilaajan puolesta inventointimalli, jossa rakennuksen
kolmiulotteinen geometria oli mallinnettu koordinaatistoon, ja sen komponenttien metatietoihin liitetty tietoa rakenteista, pintamateriaaleista yms. Jokainen suunnitteluala käytti
hyväkseen tätä lähtötietoaineistoa ja mallinsi omat komponenttinsa tämän mallin sisään,
jolloin yhteensovittaminen on perinteisiä 2D-piirustuksia tarkempaa ja helpompaa.
Huoneakustisten elementtien monimuotoisuuden ja lukumäärän vuoksi päädyttiin tekemään kohteesta huoneakustisen mallinnuksen ja huoneakustisten rakenteiden detaljipiirustusten lisäksi myös akustinen tietomalli (kuva 1). Tietomallin avulla akustisten komponenttien yhteensovittaminen muiden suunnittelualojen kanssa oli helppoa, ja akustiikkasuunnittelijan tarkkaan asettamat elementit menivät oikeille kohdilleen kohteen kaikkien suunnittelualojen suunnitelmiin.
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Kuva 1. Akustinen tietomalli kohteesta. Punertavalla sävyllä on esitetty ääntä vaimentavat pinnat ja
kellertävällä värillä ääntä heijastavat tai sirottavat pinnat sekä huoneakustiikan muunteluelementit.

2.2

Harjoitushuoneet

Kahden ja kolmen hengen harjoitushuoneiden ilmaääneneristävyysvaatimukseksi asetettiin täyttämään DnT,w ≥ 65 dB, jälkikaiunta-aika muunneltavaksi 0,5…0,7 s välillä, ja askelääneneristävyydeksi tilojen välillä vaadittiin L’nT,w + CI,50-2500 ≤ 43 dB.
Harjoitushuoneiden huoneakustiikka suunniteltiin muunneltavaksi seinille sijoitettavien
muunteluelementtien avulla. Muunteluelementtien pinnassa on rimoitusta, joka voidaan
liu’uttaa sivuun, jolloin näkyväksi pinnaksi tulee vaimentava mineraalivillalevy (kuva 2).
Näin tilan sointia saadaan muunneltua soittajien eri mieltymyksiin sopivaksi. Tilan katto
toteutettiin akustiikkamineraalivillalla, joka kallistettiin siksak-muotoon, ja tiloista saatiin
riittävän vaimea kuulonsuojelun näkökulmasta, joka on ammattimuusikoille tärkeää.

Kuva 2. Harjoitushuoneissa käytetty huoneakustiikan muunteluratkaisu: liukuvat muunteluelementit.

2.3

Kamarimusiikkisali

Kamarimusiikkisalin ääneneristysvaatimukset olivat yhtäläiset harjoitushuoneiden kanssa, mutta huoneakustiikka suunniteltiin kamarimusiikille soveltuvammaksi. Jälkikaiuntaajan suunnitteluarvona käytettiin 0,7…0,9 s. Kamarimusiikkisalin kattomateriaali suunniteltiin siten, että osa katon levyistä on vaimentavia, ja osa heijastavia. Kuten harjoitushuoneissa, salin kattolevyt ovat myös siksak-tyylillä kallistettuja. Salin seinille suunniteltiin pyramidin muotoisia ääntä sirottavia elementtejä.
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Orkesteriharjoitussali

Suuren harjoitussalin (pinta-ala 250 m2) suunnittelu erosi oleellisesti harjoitushuoneiden
rakenteista siten, että harjoitussalin kaikki rakenteet ovat varusvaraston vanhoja rakenteita. Koska kaikki muut tilat on tehty kaksinkertaisilla rakenteilla, orkesteriharjoitussali
voitiin jättää ilman kaksirunkoisia rakenteita ilmaääneneristävyysvaatimusten kuitenkin
täyttyessä. Tämä oli myös kustannustehokas ratkaisu, sillä harjoitushuoneet oli joka tapauksessa tehtävä kaksinkertaisin rakentein, mutta suuren harjoitussalin toteuttamisella
kaksinkertaisin rakentein olisi ollut rakennuskustannuksiin merkittävä vaikutus.
Orkesteriharjoitussalin jälkikaiunta-aika suunniteltiin muunneltavaksi 1,0…1,4 sekunnista 0,6…0,8 sekuntiin, jolloin tilassa voidaan harjoitella akustisesti perinteistä sotilasmusiikkiohjelmistoa sekä big band -musiikkia. Muunneltava akustiikka toteutettiin koko tilaa kiertävillä verhoilla, jolloin saatiin riittävä vaimennuspinta-ala näin suureen tilaan
mahdollistaen suuren jälkikaiunta-ajan vaihtelun. Tilan kattoon TT-laataston ripojen väliin sijoitettiin orkesterin alueelle orkesterin keskinäisen kuuluvuuden varmistamiseksi
kallistettuja 40 mm paksusta kertopuusta tehtyjä puulaatikoita. Kaikilla seinäpinnoilla on
vaakasuuntaan kallistettuja kertopuuelementtejä (kuva 3).

Kuva 3. Orkesteriharjoitussali huoneakustisine ratkaisuineen.

2.5

Lyömäsoitinluokka ja bänditila

Lyömäsoitinluokka ja bänditila suunniteltiin hieman paremmin ääntä eristäviksi kuin harjoitushuoneet yleensä: lyömäsoitinluokan ilmaääneneristävyysvaatimus asetettiin täyttämään DnT,w ≥ 70 dB, jälkikaiunta-aika muunneltavaksi 0,3…0,6 s välillä, ja askelääneneristävyys tilojen välillä L’nT,w + CI,50-2500 ≤ 43 dB.
Lyömäsoitinluokan suunnittelussa otettiin huomioon lyömäsoitinten vaihtelevat tarpeet:
marimban sointi kaipaa hieman kaiuntaa, mutta rumpusetin kanssa tarvitaan jo järeää
vaimennusta myös bassoäänille. Tilaan suunniteltiin verhoilla muunneltava akustiikka
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edellä mainituista syistä, ja bassovaimentimet tilaan suunniteltiin, jotta bassotaajuudet
eivät puurouttaisi tilan sointia. Seinärakenteet tilaan suunniteltiin raskaammiksi kuin harjoitustiloissa lyömäsoittimien suuren äänentuoton takia.
Bänditila suunniteltiin ääneneristävyydeltään kuten lyömäsoitinluokka, mutta sen huoneakustiikka tehtiin vaimeaksi, eikä muunneltavuutta tarvittu bändisoittimien luonteen
vuoksi. Jälkikaiunta-ajaksi määriteltiin 0,3… 0,4 s, joka toteutettiin seinille sijoitettavalla
rimoituksella ja koko katon alalla ripustetuilla mineraalivillalevyillä bassovaimentimia
unohtamatta.

3

AKUSTISET MITTAUKSET

Kohteessa suoritettiin akustisia laadunvalvontamittauksia ennen hankkeen luovutusta.
Harjoitussalien väliset pistokokein mitatut ilmaääneneristävyydet täyttivät asetetut vaatimukset ja äänitasoerolukujen DnT,w mitatut arvot olivat 67…72 dB (kuva 4). Askelääneneristävyyden mittauksissa askeläänitasoluvun L’nT,w + CI,50-2500 mittaustulokset vaihtelivat välillä 36… 46 dB. Yksi mittaus ei täyttänyt asetettua 43 dB vaatimustasoa ilmeisesti
rakennusvaiheessa erillisten harjoitushuoneiden välille muodostuneen kytkennän vuoksi.
Käyttäjä kuitenkin hyväksyi tämän tason, sillä sen ei koettu häiritsevän toimintaa tiloissa.
Orkesteriharjoitussalin jälkikaiunta-aika mitattiin muuntelun toimivuuden testaamiseksi
sekä verhot levitettyinä että verhot supussa. Mittaustulokset osoittavat, että tavoiteltu jälkikaiunta-ajan muunneltavuus ja harjoitussalien väliset ääneneristystavoitteet saavutettiin
(kuva 4).

Kuva 4. Orkesteriharjoitussalin mitatut jälkikaiunta-ajat verhot supussa ja verhot levitettynä (vas.) ja
harjoitteluhuoneiden välinen mitattu ääneneristävyys (oik.)

4

YHTEENVETO

Laivaston soittokunnan uudet tilat suunniteltiin Turun Heikkilän kasarmialueelle vanhaan
varusvarastoon. Soittokunnassa on 32 soittajaa, ja siitä muodostetaan erilaisia pienkokoonpanoja, joiden harjoittelu mahdollistettiin suunniteltuihin tiloihin. Varusvaraston
korkea tila mahdollisti tilojen suunnittelun kaksinkertaisia rakenteita käyttäen kuitenkin
riittävän huonekorkeuden säilyessä. Kaikkien tilojen ääneneristysvaatimukset olivat kor-
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keat, ja huoneakustisesti tilat suunniteltiin täyttämään vaativimmatkin soittajien toiveet.
Harjoitushuoneisiin ja orkesterin harjoitussaliin toteutettiin muunneltava akustiikka. Sekä
tehtyjen akustisten mittausten että saadun käyttäjäpalautteen perusteella Laivaston soittokunnan harjoitustilat ovat onnistuneet hyvin.

VIITTEET
[1] Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä.
[2] SFS 5907:2004. Rakennusten akustinen luokitus, 2004. Helsinki, Suomen Standardoimisliitto SFS ry.
[3] NS 8178: 2014. Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance. Lysaker, Standard Norge.

222

SOIVA-TALON AKUSTINEN SUUNNITTELU
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Tiivistelmä
Helsingin Arabianrannassa sijaitsee historiallinen tehdaskortteli Arabia 135,
jossa on toiminut niin Arabian keramiikkatehdas kuin Taideteollinen korkeakoulu. Keväällä 2021 korttelin yhteyteen valmistui uudisrakennus Soiva,
jonne muuttivat Metropolian Ammattikorkeakoulun sekä Pop & Jazz Konservatorion musiikin koulutusohjelmat. Talon kellariin rakennettiin isot äänitysstudiot ja ensimmäiseen kerrokseen kolme harjoitussalia. Ylempiin kerroksiin
valmistui yli 50 harjoitushuonetta eri yksilösoittimille ja yhtyesoittoa varten.
Suuri osa tiloista on rakennettu kelluviksi huone huoneessa -periaatteella.
Myös Soivan aulan akustiikka sopii matineoihin ja tapahtumille. Akustiikkasuunnittelun aluksi kartoitimme huolellisesti käyttäjien tarpeet ja vaatimukset
eri tiloille. Teimme käyttäjien vanhoissa tiloissa akustisia mittauksia, joiden
pohjalta määrittelimme uuden talon akustiset vaatimukset. Ehdotussuunnittelun jälkeen eri suunnittelualojen yhteensovitus ja toteutussuunnittelu tehtiin
pitkälti big room -työskentelynä, mikä osoittautui tehokkaaksi tavaksi viedä
akustisia yksityiskohtia suunnitelmiin. Valvoimme projektin etenemistä lähes
viikoittaisilla valvontakierroksilla ja rakentamisen aikaisilla mittauksilla. Kelluvien lattioiden toimivuus tarkastettiin valamisen jälkeen värähtelymittauksien avulla. Rakennuksen valmistumisen jälkeen teimme yli 200 akustista mittausta, joilla varmistettiin tilojen akustinen toimivuus. Käyttäjältä saadun palautteen mukaan talo on onnistunut kokonaisuus.

1 TAUSTA
Vuonna 2014 hankesuunnittelulla käynnistyneen projektin tarkoituksena oli tuoda Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion musiikinopetus saman katon alle Helsingin Arabianrantaan. Metropolian rytmimusiikki jakoi aikaisemmat opetustilat Pop & Jazz Konservatorion kanssa Arabianrannan kiinteistössä, jolle oli suunniteltu muuta käyttöä. Metropolian
klassinen musiikki sijaitsi Ruoholahdessa samoissa tiloissa Helsingin Konservatorion
kanssa. Taideteollisen korkeakoulun sulautuessa Aalto-yliopistoon ja muuttaessa pois Arabianrannasta vuonna 2016, päätettiin koulun vanhat tilat kunnostaa kokonaisuudessaan

© 2021 Janne Riionheimo, Nella Näveri ja Henrik Möller. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa
luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Metropolian opetusta varten. Lisäksi musiikinopetukselle päätettiin rakentaa uudisrakennus vanhan kiinteistön viereen. Uudisrakennuksen nimeksi tuli Soiva.

2 SUUNNITTELU
Akukon Oy kiinnitettiin projektin akustiikkasuunnittelijaksi hankesuunnitteluvaiheessa
2014 ja käyttäjän AV-suunnittelijaksi ehdotussuunnitteluvaiheessa 2017. Pidimme tärkeänä kartoittaa käyttäjän toiveet ja tarpeet perinpohjaisesti. Teimme käyttäjien vanhoissa
tiloissa akustisia mittauksia ja kävimme käyttäjien kanssa kohdekäynneillä eri oppilaitoksissa, harjoitussaleissa sekä äänitysstudioissa. Mittalukujen avulla oli helppo keskustella
tilojen akustisista vaatimuksista ja suunnittelusta: Onko mitattu tila liian soiva tai kuiva ja
toimiiko tilojen välinen äänieristys riittävän hyvin? Ovatko AV-tekniset asennukset käytännölliset ja kuinka kaiuttimet, äänipöytä ja oppilaat tulisi asemoida studiotiloissa?
Akustiset vaatimukset
Keskustelujen pohjalta määrittelimme akustiset vaatimukset jokaiselle tilalle. Jaoimme
luokka- ja harjoitushuoneet eri äänieristyskategorioihin riippuen niiden käyttötarkoituksesta ja harjoiteltavan instrumentin äänenvoimakkuudesta. Kuvan 1 kaltaiset bändisoiton
ja rumpujen harjoitustilat asetettiin äänieristävimpään kategoriaan 60dB, hiljaisemmat
instrumentit joko kategoriaan 57dB tai 52dB ja normaalit luokkahuoneet kategoriaan
48dB. Harjoitussalien ja äänitysstudioiden ilmaäänieristykseksi määriteltiin R’w = 65 dB,
erityishuomiona riittävä äänieristys bassotaajuuksilla.

Kuva 1 Bändisoittoa valmistuneen Soiva-talon kuivassa harjoitushuoneessa.

Luokka- ja harjoitushuoneet jaettiin kahteen huoneakustiseen kategoriaan, kuivat ja mehevät, joille määriteltiin jälkikaiunta-ajaksi T = 0,2…0,3 ja T = 0,4…0,5 sekuntia. Harjoitussalien ja äänitysstudioiden huoneakustiikka määriteltiin tilakohtaisesti. Käyttäjän toive
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klassisen musiikin harjoitusalin akustiikalle oli vähemmän hälyisä kuin vanha sali, jonka
jälkikaiunta-aika keskitaajuuksilla oli T =1,3 sekuntia, mutta soivempi kuin toisen oppilaitoksen harjoitusstudio, jonka jälkikaiunta-aika keskitaajuuksilla oli T = 0,8 sekuntia. Rytmimusiikin harjoitussalien jälkikaiunta-aika määriteltiin norjalaisstandardin NS
8178:2014 pohjalta T = 0,5 sekuntiin.
Äänitystarkkaamoiden vaatimusten pohjana olivat standardit ITU-R BS.1116-1 ja N 12-A
sekä käyttäjän toive kuivista tarkkaamoista. Käyttäjän vanhan soittotilan jälkikaiunta-aika
T = 0,4 sekuntia koettiin hyväksi, mutta akustiikasta haluttiin muunneltava.
Yhteensovitus
Rakennus toteutettiin projektinjohtourakkana, joten valittu urakoitsija otettiin mukaan
suunnitteluun ehdotussuunnittelun jälkeen. Ehdotussuunnittelun pohjalta tehdyn kustannuslaskennan mukaan projektissa kaivattiin kustannussäästöjä. Akustiikan osalta säästöjä
haettiin optimoimalla väliseinärakenteita vähentämällä joitain kipsilevykerroksia, yksinkertaistamalla monimutkaisimpia huoneakustiikkarakenteita ja parantamalla tilasijoittelua.
Kaikki kellutettavat huoneet sijoitettiin rakennuksen toiselle sivulle, mikä helpotti välipohjarakenteiden suunnittelua.
Projektissa hyödynnetiin big room -työskentelyä. Malli soveltui akustiikoille hyvin. Kun
eri alojen suunnittelijat, urakoitsija ja välillä myös käyttäjä vaihtoivat ajatuksia samassa
tilassa, saatiin realistiset toteutukset suunniteltua tehokkaasti (kuva 2). Akustisesti toimivat
periaatteet oli helppo hahmotella pienryhmissä valkotaululle tai paperille, minkä jälkeen
rakennesuunnittelija ja arkkitehti pystyivät viemään ratkaisuja eteenpäin. Käyttäjän ollessa
paikalla, pystyimme viimeistelemään pienet käytännölliset yksityiskohdat ja urakoitsijan
kommenttien avulla toteuttamaan kustannustehokkaat rakenteet.

Kuva 2 Big room -työskentelyn suunnitelmia ja dokumentteja.
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Akukonin akustiikkasuunnitelmista tilattiin rakennusvalvonnan vaatimuksesta lausunto
kolmannelta osapuolelta. Tämä käytäntö on yleistynyt viime aikoina ainakin pääkaupunkiseudulla ja koemme sen hyväksi tavaksi saada näkemystä myös suunnitteluryhmän ulkopuolelta.

3 TILAT
Kuvassa 3 on Soiva-talon leikkaus, johon on merkitty eri tilatyypit ja niiden äänieristyskategoriat äänieristysarvoineen. Talon kellariin on sijoitettu äänitysstudio sekä teknisiä
tiloja. Pääsisäänkäynti, kolme harjoitussalia sekä musiikkileikkikouluopetus (ei näy kuvassa) sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. 2–5. kerroksessa on sijoitettu luokka- ja
harjoitushuoneet sekä toimistotilat. IV-konehuone on talon kuudennessa kerroksessa.
Talon ensimmäisestä kerroksen aula jatkuu avonaisena rakennuksen kuudennen kerroksen
kattoikkunoihin asti. Aulatiloista haluttiin mahdollisimman rauhalliset, joten vaimennusmateriaalia lisättiin sekä kerrosten kattopinnoille että seinille. Aulatiloja on tarkoitus käyttää myös matineoihin ja tapahtumiin.

Kuva 3 Soiva-talon leikkauskuva. Kuviin on merkitty tilatyyppien äänieristyskategoriat sekä äänieristysarvot seuraavassa järjestyksessä: askeläänitasoluku L’n,w, ilmaäänieristysluku R’w, ilmaäänieristysluku käytävälle sekä ovien desibeliluokka.
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Kelluvat rakenteet
Suuri osa Soivan huoneista on rakennettu kelluviksi huone huoneessa -rakenteella. Kellarikerroksen studiotilojen lattialaatta valettiin kuvassa 4 esitetyn rakenteen mukaisesti sepelin päälle asennetun 120 mm EPS + 30 mm elastisodun EPSin päälle. Aikaisempien mittauksiemme mukaan rakenteen eristys olisi riittävä, vaikka usein pelkän EPS kerroksen
päällä kelluvan betonilaatan resonanssitaajuus voi asettua kuuloalueen bassotaajuuksille ja
heikentää eristystä näillä taajuuksilla. Ylemmissä kerroksissa kelluvat lattiat valettiin kuvan 4 mukaisesti Sylomer AFM33:n päälle. Kellutettujen huoneiden seinät rakennettiin
kelluvien lattioiden päälle ja katot roikutettiin välipohjista AK+Sylomer kannakkeilla.

1. Hierretty betonipinta
2. 80–120 mm betonilaatta
3. 16 mm Sylomer AFM33
4. Kantava betonilaatta

1. Hierretty betonipinta
2. 100 mm betonilaatta
3. 30 mm elastisoitu EPS
4. 120 mm EPS
5. Sepeli

Kuva 4 Soiva-talossa käytetyt kelluvat lattiat. Vasemmalla kellarin studion maavarainen lattia ja
oikealla ylemmissä kerroksissa käytetty kellutusperiaate.

Sisäilma
Jo alusta lähtien projektin kantavana ajatuksena oli rakentaa Soivasta sisäilmaturvallinen
talo. Ykkösprioriteetiksi noussut sisäilman laatu johti poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja
kompromisseihin myös akustiikan ja äänieristyksen suhteen. Mineraalivillaa ei käytetty
kuin väliseinien sisällä, kaikki seinien väliset ilmataskut varustettiin ilmanvaihdolla. Ilma
vaihtuu myös studiotilojen paksujen akustiikkaverhoilujen takaa.
Sisäilman takia lattioista haluttiin lähtökohtaisesti betonipintaisia, mikä asetti haasteita askeläänieristyksen ja huoneakustiikan suhteen. Kamarimusiikkisaliin asennettiin estetiikan
vuoksi parketti ja kelluttamattomiin harjoitushuoneisiin askelääniä vaimentava vinyylilankku. Muiden huoneiden ja käytävien betonilaatat hiottiin, kiillotettiin ja suojakäsiteltiin.
Harjoitussalien huoneakustiset rakenteet
Harjoitussalien huoneakustiikkaa pyrittiin hallitsemaan vekitetyillä, ääntä hajottavilla
suurmuodoilla. Vekityksen pinnan moduuleissa käytettiin tarpeen mukaan joko rei’itettyjä
tai sileitä levyjä. Verhouksissa käytettiin arkkitehdin toiveesta materiaalina OSB-levyä
(oriented strand board eli suunnattu suurlastulevy). Valmiit seinäverhoilut voi nähdä kuvassa 7. Rytmimusiikkisaleissa OSB-levyt värjättiin mustaksi ja kamarimusiikkisalissa levyt sävytettiin vahaamalla.
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OSB-levy ei ollut Akukonille pintaverhousmateriaalina tuttu, eikä sille ollut valmista ennalta testattua tuotteita. Huoneakustiikkamallinnuksessa materiaalin ominaisuuksia kuten
jäykkyyttä, paksuutta ja pinnan epätasaisuutta vertailtiin tunnettujen materiaalien ominaisuuksiin ja pyrittiin näin löytämään mahdollisimman totuudenmukaiset ominaisuudet mallia varten. Erikoisen materiaalin käyttö palkitsi lopulta: materiaali toimii visuaalisesti ja
akustisesti toivotulla tavalla.

4 RAKENTAMINEN JA VALVONTA
Akukon teki projektin aikana 25 valvonta- ja mittauskäyntiä Soivassa. Valvonta aloitettiin
samaan aikaan kun ensimmäiset äänitysstudioiden kelluvat lattiat valettiin kellariin. Halusimme varmistua kelluvien laattojen ja valudetaljien toimivuudesta heti toteutuksen jälkeen, jotta mahdolliset ongelmakohdat voitiin korjata ennen rakentamisen jatkamista. Mittasimme askeläänikojeen aiheuttaman värähtelyn vaimenemista laattojen välillä metrin välein (kuva 5). Menetelmä osoittautui toimivaksi, pystyimme paikallistamaan virheet helposti.

Kuva 5 Kelluvien laatojen toimivuus tarkastettiin heti valamisen jälkeen mittaamalla värähtelyn
vaimenemista laattojen välillä käyttäen askeläänikojetta herätteenä.

Valvontakäyntien huomiot kohdistuivat liikuntasaumoihin, valukaistoihin, Sylomer-kannakkeiden ja LVIS-osien joustavien liitoksien toimintaan sekä loppuvaiheessa huoneakustisien rakenteiden detaljeihin. Erikoistilojen yhteensovitus osoittautui myös monimutkaiseksi ja olimme usein mukana katselmuksissa, joissa detaljeja viimeisteltiin paikan
päällä.
IV-koneiden koeajon jälkeen mittasimme ilmanvaihdon aiheuttamaa melua Soivan tiloissa.
Mittauksissa selvisi, että yksi talon neljästä tuloilmakoneesta piti jyrisevää ääntä 82 hertsin
taajuudella, mikä paljastui koneen lapataajuudeksi. Erinäisten huoltotestiyritysten jälkeen,
tuloilmakoneen puhallin vaihdettiin 5 lapaisesta 7 lapaiseen malliin, minkä jälkeen jyrinä
vaimeni yli 15 desibeliä.
Akukon valvoi myös suunnittelemansa äänitysstudioiden ja salien AV-tekniikan asennukset.
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5 VALMIIT TILAT
Talon valmistuttua kävimme mittaamassa tilojen äänieristystä ja huoneakustiikka. Taulukossa 1 on esitetty eri huonetyyppien ilmaäänieristysluvun suunnittelutavoitteet ja mitatut
arvot. Taulukossa 2 on esitetty eri huonetyyppien askeläänitasoluvun suunnittelutavoitteet
ja toteutuneet arvot. Taulukossa 3 on esitetty eri huonetyyppien suunnittelutavoitteet jälkikaiunta-ajalle keskitaajuuksilla ja toteutuneet arvot.
Tila

R’w suunnittelutavoite (dB)

R’w mitattu (dB)

Huoneet 60dB

60

65…72

Huoneet 57dB

57

57…65

Huoneet 52dB

52

55…56

Kamarimusiikkisali

65

73

Rytmisalit

65

65

Studiotilat

65

70…83

Taulukko 1 Eri huonetyyppien ilmaäänieristysluvun R’w suunnittelutavoitteet ja toteutuneet arvot.
Tila

L’n,w suunnittelutavoite (dB)

L’n,w mitattu (dB)

60dB kategoria

49

(26) 47…50

57dB kategoria

53

47…52

52dB kategoria

53

47…52

Kamarimusiikkisali

49

31

Rytmisalit

49

35

Studiotilat

49

27…42

Taulukko 2 Eri huonetyyppien askeläänitasoluvun L'n,w suunnittelutavoitteet ja toteutuneet arvot.
Tila

Suunnittelutavoite (s)

Mitattu (s)

0,2…0,3

0,30…0,44

0,4…0,5

0,47…0,56

0,8…1,3

0,97

0,5

0,56

Iso tarkkaamo

0,25…0,35

0,26

Pieni tarkkaamo

0,2…0,3

0,24

Editit

Kuiva

0,14…0,16

Instrumentti- ja harjoitusluokat, kuiva
Instrumentti- ja harjoitusluokat, mehevä
Klassisen musiikin harjoitussali
Rytmimusiikin salit

Taulukko 3 Eri huonetyyppien jälkikaiunta-ajan T suunnittelutavoitteet ja toteutuneet arvot.

Huoneet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Hyvän sisäilman varmistamiseksi käytävien
lattiat jätettiin betonipintaisiksi. Mitattu askeläänitasoluku käytäviltä kelluttamattomiin
harjoitushuoneisiin (kategoriat 52dB ja 57dB) oli L'n,w = 63…69 dB. Vaikka betonipintaiset kelluvat lattiat täyttivät askeläänitasoluvun vaatimukseen L'n,w ≤ 49 lähes kaikissa huoneissa, oli vierekkäisten huoneiden välillä kuultavissa ”kilinää” 1–2 kHz:n taajuudella
(kuva 6). Tämä johtuu luultavasti siitä, että 80 mm paksu Sylomer-jousen päällä kelluva
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betonilaatta on melko häviötön ja askeläänikoje herättää laatan helposti soimaan. Laatan
ääni välittyy huoneiden välisen ilmavälin kautta naapurihuoneeseen. ”Kilinä” on selvästi
kuultavissa tuplaseinien ilmaväleissä. Kuvassa 6 on vasemmalla esitetty askeläänitaso kahden vierekkäisen kelluvan harjoitushuoneen välillä sekä suoraan betonipinnalta että rumpumaton päältä. Matto parantaa askeläänitasolukua 23 desibeliä. Mikäli kilinä muodostuu
harjoitushuoneissa ongelmaksi, on soittimet mahdollista eristää paikallisesti matoilla.

Kuva 6 Kelluvien huoneiden askeläänitason mittaus suoraan betonipinnalta (vasemmalla) ja betonipinnan päälle asetetun rumpumaton päältä (oikealla).

Kuvassa 7 on näkymä harjoitussaleihin ja studion soittotilaan. Studioiden soittotilan akustiikka on mahdollista säätää kuvassa näkyvillä verhoilla.

Kuva 7 Ylhäällä Soiva-talon rytmimusiikkisali vasemmalla ja kamarimusiikkisali oikealla. Alhaalla näkymä äänitysstudion soittotilasta.
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KULTTUURITALORAKENTAMISEN TOIMINNALLISTEN
LÄHTÖKOHTIEN EROAVAISUUDET POHJOISMAISSA
Henrik Möller1, Janne Auvinen 2
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) Akukon Oy ja Aalto Yliopisto, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
henrik.moller@akukon.com
2
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Tiivistelmä
1970-luvun loppupuolelta alkaen on Pohjoismaissa rakennettu paljon erilaisia
kulttuuritaloja niin Suomessa kuin naapurimaissa. Syntyneitä rakennuksia toiminnallisesti vertailtaessa on nähtävissä merkittäviä eroja niissä lähtökohdissa, joiden perusteella rakentamispäätökset on tehty. Tämä heijastuu suoraan
myös rakennusten käytettävyyteen ja siihen, miten ne vastaavat todellisiin alueellisiin tarpeisiin.
Ruotsissa syntyi jo 1900-luvun alussa ns. Folkets Hus -konsepti, paikallisen
kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan keskus, joka palveli juuri niitä tarpeita, joihin yhteisö niiitä kaipasi. Tanskassa vastaavalla tavalla syntyi lähinnä oli
maanomistajien vapaaehtoistoimin Forsamlings huseja (vrt. kotimaiset yhteisölliset ’seurantalot’. Konsepti jalostui ajan myöntää, ja 1980-luvun alkupuolelta lähtien alkoi kaikissa Pohjoismaissa rakentua kunnallisia kulttuuritaloja
korvaamaan näitä vanhoja perinteisiä kokoontumistiloja.
On kuitenkin silmiinpistävää, kuinka merkittävästi suomalaiset kulttuuritalot
eroavat pohjoismaisista vastineistaan, vaikka ne on rakennettu samoihin aikoihin, samankaltaisten yhteisöjen samansuuntaisiin tarpeisiin. Kun Suomessa talot määriteltiin (ja usein edelleen määritellään) yleisesti ”konserttitaloiksi”,
joiden primäärikäyttötarkoitus on nimenomaan akustisen musiikin konsertit,
on naapurimaissa vahvemmin lähestytty yhteisön tarpeita etsimällä mahdollisimman monipuolista monikäyttöisyyttä, ”kansan taloa”, priorisoiden muiden
käyttötarkoitusten tarpeita kuin akustisen konserttimusiikin.
Pohjoismainen lähtökohta onkin monikäyttöisyyden kannalta parempi, koska
laadukas akustisen musiikin sali harvoin palvelee edes kelvollisesti muita
käyttötarkoituksia. Ja kuten pohjoismaisia, aivan erityisesti norjalaisia, toteutuksia tutkiessa on helppo havaita, että päinvastainen lähestymistapa on kokonaistoiminnalisuuden ja yhteisön tarpeiden kannalta hedelmällisempi: monikäyttösali taipuu sopivin apuratkaisuin tarvittaessa vähintäänkin tyydyttävästi
myös akustisen musiikin tarpeisiin.

© 2021 Henrik Möller ja Janne Auvinen. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka
noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0).
Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Tässä esityksessämme kuvailemme muutamia erilaisia kulttuuritaloja eri aikakausilta Norjasta, Tanskasta ja Suomesta ja pohdimme niiden välisiä eroja
sekä niiden sekä syntyprosessissa että käytössä

1

HISTORIA

Historiallinen tausta
Ensimmäiset varta vasten rakennetut esitystilat syntyivät antiikin aikana, ensin Kreikassa
ja sen vaikutuspiirissä, myöhemmin Rooman valtakunnan alueella. Kaikille tuttuja ovat
amfiteatterit, kuten Rooman Colosseum tai Arena di Verona. Epidauroksen teatterin kaltaiset puolikkaat amfiteatterit ovat edelleen länsimaisen teatteritilan historiallisia esikuvia,
joiden perusratkaisuja esitystiloissa edelleen jäljitellään, varioidaan ja hienosäädetään. Järjestetäänpä noissa alkuperäisissäkin muinaisissa teattereissa jopa esityksiä edelleen, tuhansien vuosien päästä. Siinä oiva muistutus siitä, kuinka esittämisen tila säilyttää käyttötarkoituksensa läpi historian.
Esitystila on kuitenkin kehittynyt historian myötä monin tavoin, eikä perinteinen puoliamfi
enää palvele kovin hyvin kuin varta vasten juuri sellaiseen tilaan synnytettyjä esityksiä.
Pienten yhteisöjen rajallisilla resursseilla käyttämät esitystilat kaipaavat laajempaa monikäyttöisyyttä kuin nuo historialliset esikuvansa ja niiden modernit inkarnaatiot pystyvät
tarjoamaan. Elisabetin ajan courtyard-tyyppinen teatteritila muistuttaa paljon enemmän
modernin esitystradition monikäyttöistä huonetta. Siksi se taas hiljalleen yleistyy ja toivottavasti historian lehti pian kääntyy meilläkin, ja kuntien auditoriot alkavat muistuttaa
enemmän Shakespearen kuin Euripideen näyttämötaiteen temppeleitä.
Kulttuuritalojen pohjoismainen kehitys
Kulttuuritalojen historia on hieman erilainen eri pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa on
perinteisesti ollut lähes jokaisessa pienessäkin kylässä niin sanottu ’Seurojen talo’ jo
kauan, 1870-luvulta lähtien. Alkuun talot olivat maanomistajien omistamia, mutta 1900luvun alkupuolella talot alkoivat avautua kaikelle kansalle.
Suomessakin tyypilliset seuratalot alkoivat syntyä 1880-luvulla, ja yleistyivät läpi maan
1920–30-luvuilla. Seuratalosta rakensivat useimmiten talkoilla erilaiset yhdistykset, vapaapalokunnat ja seurat. Tavallista oli, että joku paikallinen vaikuttaja rahoitti talkootyön
pyrkien näin levittämään sivistystä ja kulttuuria kansan pariin. Seurataloilla järjestettiin
monenmoisia juhlia, tanssiaisia ja kokoontumisia.
1960- ja 70- luvun vaihteessa alkoi Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa alkoi rakentua kuntien
omistamien ja operoimien kulttuuritalojen verkosto. Niissä oli harvoin konserttisalia tai
muuta isompaa esitystilaa, tilat oli enemmän suunnattu kultuuriharrastuksille, esimerkiksi
kuvataiteen ja käden taitojen kursseille, ja esittävä taide, lähinnä kevyt musiikki, olivat
paljon nykyistä pienemmässä roolissa. Hiljalleen kuntien kulttuuritoiminnot alkoi keskittyä noille uusille kulttuuritaloille.
Tämä kehitys näkyi ehkä selvimmin Norjassa, jossa lähes kaikissa pienissäkin kunnissa oli
oma kulttuuritalo, ja suuremmissa useampia. Niihin yhdistettiin usein kirjasto, musiikinopetus, elokuvasali, ja toisinaan myös toinen vähän isompi kokoontumissali. Nämä salit
suunnitellaan yhteisön tarpeiden mukaisesti erityisesti kevyen musiikin, teatterin ja vastaavien toimintojen tarpeita varten. Usein pyritään akustiset olosuhteet suunnittelemaan
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sellaisiksi, että kyetään tarvittaessa täyttämään myös esimerkiksi kuorojen ja vaikka puhallinorkesterin harjoitus- ja esitystarpeisiin.
Suomen varsinaiset kulttuurisalit on rakennettu pääosin vasta vuoden 1980 jälkeen. Suurin
osa noista saleista sijaitsee paikallisessa kulttuurikeskuksessa, usein paikallisen kirjaston
ja musiikkiopiston kanssa. Suurin ero esimerkiksi Norjaan verrattuna on se, että nuo kaikki
salit on pyritty suunnittelemaan akustisen orkesterimusiikin tarpeista lähtien. Siitäkin huolimatta, ettei alueella, saati kunnassa, ole orkesteria, eikä edes orkesterien kiertueet käy
näissä saleissa.

2

ESITTÄMISEN TILAN OMINAISUUDET

Kun esittämisen tilaa ryhdytään suunnittelemaan, on keskeisiä lähtötietoja vain yksi: alueellisen yhteisön, jonka käyttöön tila rakennetaan, tulevat todelliset käyttötarpeet.
Niistä tarpeista johdetaan toiminnalliset ja sisällölliset vaatimukset, niiden tarvitsemat
akustiset lähtökohdat ja tarvittava henkilökapasiteetti. Tämä tarvehierarkia on ollut pohjoismaisissa hankkeissa erilainen, joten myös niihin vuosikymmenten myötä syntyneet salit poikkeavat toiminnallisesti toisistaan. Siinä, missä erityisesti Ruotsissa ja Norjassa on
määritelty selkeät tavoitteet, tasapainoiset ja yhteisön tarpeisiin sopivat toiminnalliset vaatimukset, on Suomessa rakennettu tiloja siten, että lähtötiedoissa on painottunut yksi sekundäärinen osa-alue. Useimmiten se on ollut konserttisaliakustiikka, riippumatta siitä,
minkälainen todellinen tarve alueella on ollut.
Yksi salien toiminnallisuuden keskeisimpiä lähtökohtia on tietenkin oikein – siis todellisiin
käyttötarpeisiin – valittu saliakustiikka. Monitoimisissa tiloissa järjestetään tapahtumia,
joiden akustiset vaatimukset ovat hyvin erilaisia, joten ihannetilanne olisi se, että salin
akustista ympäristönkin voitaisiin muokata vastaamaan erilaisia tarpeita. Se ei kuitenkaan
ole aina mahdollista, joten salien toiminnallisia lähtökohtia määriteltäessä on priorisoitava
todellisia käyttötarpeita, ja tyydyttävä siihen, että osa mahdollisista käyttötilanteista joutuu
tyytymään optimisti huonompaan työympäristöön, siis toimimaan tilan ehdoilla, ei päinvastoin, kuten parasta olisi. Jotta sali palvelisi sekä käyttäjiään että sitä ympäröivää yhteisöä parhaalla mahdollisella tavalla, on oikein suoritettu käyttötarkoitusten priorisointi välttämätöntä. Muuten syntyy sali, joka on hyvä ’väärässä’ käyttötarkoituksessa. Tästä on paljon surullisia esimerkkejä. Liian paljon.
Normaalistihan esiintymistilan tai -salin akustinen ympäristö on staattinen, eikä sitä voi
muunnella kuin erittäin rajallisesti. Äänelliset kompromissit on tehty valmiiksi jo rakennusvaiheessa ja salin sointi on hyväksyttävä sellaisenaan, hyvine ja huonoine puolineen.
Jos asian yksinkertaistaa äärimmilleen, on sali, joka soveltuu hyvin klassisen musiikin konsertteihin, kehno rock-sali. Sisällöt ovat kuitenkin paljon monipuolisempia kuin nämä musiikilliset ’ääripäät’. Erityisesti erilaisia puhetilaisuuksia, joissa informaation välittyminen
on ensisijainen tarve, voidaan pitää merkittävimpänä käyttötarkoituksensa useimmissa saleissa, vaikka ne eivät useimmiten talojen tapahtumakalentereissa näykään. Kokoukset,
kongressit, seminaarit, koulutukset, presentaatiot, tuotelanseeraukset ja toki myös puheeseen perustuvat esitykset, kuten standup ja muu spoken word -viihde/taide, muodostavat
usein valtaosan tilan käyttöasteesta.
Salien todellisia käyttötilanteita kartoitettaessa valtaosassa korostuu sähköisen äänentoiston tarve. Tilat ovat suuria, ja myös puhetilaisuudet, joiden informaationvälitystarve on
suuri, käyttävät lähes poikkeuksetta pienemmissäkin saleissa mikrofoneja varmistamaan
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puheäänen selkeys ja tasalaatuisuus. Kun salien esityskäytöstäkin pääosa kaipaa sähköistä
äänen toistamista, on sähköisen äänen tilaisuuksien osuus useimmissa 85–95 prosenttia.
On siis varsin luontevaa tehdä se johtopäätös, että etenkin monitoimisissa saleissa sähköiselle äänentoistolle optimoitu ympäristö on kokonaistoimivuuden kannalta paras vaihtoehto. Se on paitsi tilallisesti sopivampi, myös perusta käyttötarpeiden edellyttämän laadukkaan ja tasa-arvoisen äänentoiston toteuttamiselle. Harvoin tätä prioriteettijärjestystä kuitenkin on rakennushankkeissa käytetty. Jos vaikka sähköisen äänentoiston tarve tiedostetaankin, nousee suunnittelussa esiin useimmiten ajatus sellaisesta monitoimisuudesta, jossa
pyritään tarjoamaan kaikille keskinkertaista toimintaympäristöä, eikä sähköisen äänentoiston määräävää käyttötarvetta nosteta ensisijaiseksi kuin äärimmäisen harvoin.
Monikäyttöisyyden myötä salissa järjestetään hyvin erilaisia tapahtumia, eikä akustisesti
’rauhallinen’ ympäristö palvele pelkästään äänentoiston tarpeita, vaan ikään kuin pienentää
tiloja, tekee niistä intiimimmän tuntuisia ja helpommin lähestyttäviä. Tästä on etua esimerkiksi suurissa illalliskokoontumisissa, joiden tunnelma määritellään rauhaisaksi ja hallituksi, kun osallistujien ei tarvitse huutaa kilpaa toistensa ja yleisen hälyn yli.
Tällainen sali, jonka suunnittelun lähtökohtana on kompromissiton sähköinen äänentoisto,
on kuitenkin mahdollista muuntaa myös vähintäänkin kelvolliseksi akustiseksi konserttisaliympäristöksi. Käyttäjän kannalta vaivattomin väline on sähköisesti muunneltava akustinen ympäristö, mutta toimivia voivat olla myös fyysisesti muunneltavia rakenteita, kuten
siirrettäviä seiniä ja heijastinpintoja, (sähköisesti ohjattuja moottoroituja) verhokoneistoja,
kunhan käyttäjille on varmasti selvää, mitä ja miten kulloiseenkin tarpeeseen tarvitaan.
Käyttökoulutus ja laadukas dokumentointi eivät usein yksin riitä, vaikka tiloja käyttöönotettaessa paikalla olisi valveutunut henkilökunta. Tilojen muuntelun vaikutukset eivät saa
käyttäjien vaihtuessa vaihdella, vaan lopputuloksen on oltava aina käyttötarkoitukseen sopiva, eikä valtaosa salien käyttöhenkilökunnasta varsinkaan vuosien päästä enää pysty arvioimaan, mihin akustisesti olisi kulloinkin pyrittävä.
Kaiken suunnittelun olisi aina perustuttava tietoon todellisista tarpeista, ei kuvitelmiin, eikä
etenkään haaveisiin jostakin, joka ei koskaan toteudu. Sellaisiin varautuminen on väistämättä rahan ja resurssien hukkaa, ja johtaa pahimmassa tapauksessa vääriin toiminnallisiin
kompromisseihin. Siksi suunnittelua, myös akustista, on tehtävä kuunnellen tarkasti toiminnallisuuden erikoisasiantuntijoita ja sovitettava saliin kaikki ne lukuisat yksityiskohdat,
joita toimivassa esitystilassa tarvitaan. Ja silloin, kun suunnitellaan salia, jonka ensisijainen
tarve on sähköinen äänentoisto, on saliakustinen ympäristö optimoitava juuri sille. Keskinkertainen, saati juuri ja juuri kelvollinen ei riitä niillekään käyttäjäryhmille, jotka työkseen
äänentoistoa käyttävät. He tarvitsevat yhtä lailla optimaalista työympäristöä kuin akustisen
musiikin tarpeita priorisoimat käyttäjäryhmät laadukkaita ja kompromissittomia konserttisaleja.
On osattava priorisoida asioita siten, että palvellaan oikealla tavalla sitä yhteisöä, joka kulttuurin ja taiteen tilaa ympäröi.

2

ESIMERKKEJÄ HANKKEISTA

Maltfabrikken, Ebeltoft, Tanska
Talo on public-private -rahoituksella kunnan kirjaston ympärille rakennettu pikkukaupungin kulttuuri- ja monitoimikokonaisuus, jota operoidaan osittain vapaaehtoisvoimin.
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Tarjolla on pienen (maksimikapasiteetiltaan 150-200 pax) matalahkon tapahtumatilan lisäksi ravintola, toimistotilat ja pieniin kokouksiin soveltuvia tiloja.
Kunnassa on erikseen palloiluhalli, jossa perinteisesti järjestetään kaikki isommat tapahtumat ja kiertue-esitykset, joten pieni Maltfabrikken riittää hyvin täydentämään Ebeltoftin
kokoontumistilatarjontaa. Erinomainen esimerkki kokonaistarvekartoituksesta ja tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämisestä.

Kulturloftet, Maltfabrikkenin sali
Buen, Mandal, Norja
Kompleksi on rakennettu kirjaston ja paikallisen musiikkiopiston ympärille. Talossa on
kaksi salia, kaupallinen elokuvasali ja kunnan operoima Kultursal.

Buen, Kultursal
Kultursalissa on noin 500 katsojapaikkaa. Saliakustiikka on jonkin verran muunneltavissa
akustisilla pinnoilla, mutta käytännössä akustiset olosuhteet on optimoitu sähköisesti vahvistetulle musiikille.
Salissa on valtiollisen kiertueteatterin Riksteaterin tuotantotilamääritelmien spesifikaatioiden mukainen ripustus- ja teatteritekniikka. Salin tapahtumalogistiikka on pyritty tekemään
mahdollisimman toimivaksi, vaikka se ei ulkoisista syistä aivan ideaalinen olekaan.
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Kangasala-talo, Suomi
Myös Kangasala-talo on rakennettu kirjaston yhteyteen. Samassa rakennuksessa toimii taidemuseo.
Sali on noin 500-paikkainen ja toimii kevyen muuntelun myötä varsin monessa käyttötarkoituksessa. Suunnitteluprosessissa käytettiin laajalti tapahtumatoimintaan liittyvää osaamista, mukana oli esitystekniikan ja akustiikan erikoissuunnittelijoiden ohella koko hankkeen ajan myös rakennuttajan konsulttina paikallista pitkään tapahtuma-alalla työskennellyttä asiantuntijaa.
Porin Promenadikeskus
Promenadikeskuksen sali on erityisen erinomainen (ja surullinen) esimerkki siitä, kuinka
merkityksellistä on priorisoinnin onnistuminen suhteessa alueen ja toimijoiden todellisiin
tarpeisiin ja vaatimuksiin. Siis siihen, mihin salia lopulta reaalimaailmassa käytetään.

Promenadikeskuksen konserttisali
Salin käyttötarkoituksen priorisoinnissa ajauduttiin tunteiden ja toiveiden vietäväksi, realismin kustannuksella. Sen myötä sali suunnattiin ensisijaisesti akustiselle musiikille välittämättä siitä, että sen pääasiallinen tarve oli jotakin muuta. Korkeakulttuurinen paine ajoi
tilaajan sivuraiteelle, eikä yhteisö saanut tarvitsemaansa. Asiantuntijoita ei kuunneltu,
koska tarjottu näkemys erosi liikaa siitä haavekuvasta, jolle suunittelu haluttiin perustaa.
Tehdystä priorisointipäätöksestä pidettiin tiukasti kiinni, ja (projekteihin aina väistämättä
liittyvän) kustannuskriisivaiheen myötä tuo valittu linja vaikutti voimakkaasti myös kaikkiin toiminnallisiin ratkaisuihin. Näin ollen sali ei sovellu kovin hyvin mihinkään muuhun
kuin pääkäyttötarkoitukseensa. Tämähän olisi varsin hyväksyttävä skenaario, mikäli pääkäyttötarkoitus olisi alun perin valittu oikein, ja valmis sali vastaisi alueen todellisiin tarpeisiin. Silloin muut käyttötilanteet toimisivat pääkäytön ehdoilla ja tyytyisivät tilanteeseen. Nyt on päin vastoin.
Onko tästä virheestä sitten opittu? Valitettavasti ei ole. Vastaavanlaiset priorisointivirheet
toistuvat edelleen.
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Verkatehdas ja Logomo
Aina ei kuitenkaan erityisasiantuntijoiden näkemyksiä sivuuteta. Merkittävä askel tällä polulla otettiin 2000-luvun alussa, kun Hämeenlinnan kaupunki alkoi kehittää tyhjillään tai
väliaikaiskäytössä olevia Verkatehtaan tiloja. Oli päätetty rakentaa alueelle uudisosa, joka
täyttäisi monenlaiset tapahtumatarpeet, jotka kaupungista puuttuivat.
Hankkeen lähtökohtia luotaessa tehtiin muun muassa laaja musiikkitapahtumatutkimus,
jonka avulla selvitettiin akustisen ja ei-akustisen musiikin tapahtumamäärien suhdetta.
Laajat paikallishaastattelut ja taustakeskustelut antoivat todenmukaisia lähtötietoja niistä
tarpeista, joita alueella on lähitulevaisuudessa. Jalat pidettiin tukevasti maassa, ja päätettiin
priorisoida sähköisen äänen tapahtumien vaatimukset akustisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa, ja etsiä luovia ratkaisuja, joilla mahdollistettaisiin myös akustinen musiikki mahdollisimman laadukkaasti, mutta kuitenkin siten, ettei tehtäisi kompromisseja pääkäytön
tarpeita täytettäessä.
Akustisen suunnittelun lähtökohta ikään kuin käännettiin nurin päin, klassinen musiikki sai
kyllä huomionsa, mutta vasta toissijaisena käyttönä.
Akustinen muuntelu toteutettiin siirrettävän rakentein, joita liikutellaan sekä ihmis- että
konevoimin. Variaatiot ovat suoraviivaisia ja selkeitä, eikä käyttäjille ole epäselvää, minkälaisia asetuksia milloinkin tarvitaan. Muuntelu onnistuu luotettavasti, aikataulullisesti
riittävän nopeasti ja ilman tarvetta henkilötyövoiman lisäämiseen tai lisäkustannuksiin.
Nämä ovat olennaisia reunaehtoja sille, että muutoksia todella tehdään ja uskalletaan luvata
jopa rajoitettuja tapahtumien aikana tehtäviä muutostoimenpiteitä.
Tuloksena oli monipuolinen ja myös akustisen musiikin kannalta hyvin toimiva sali, joka
vastasi – ja vastaa edelleen 13 vuoden käytön jälkeen – niihin todellisiin tarpeisiin, joita
sen käyttäjillä on ollut. Kallis investointi palveli näin mahdollisimman suurta osaa kuntalaisista, ja Verkatehdas onkin muodostunut todelliseksi koko kansan olohuoneeksi, ja jopa
toistuvasti määritelty ympäröivässä yhteisössä (tätä mieltä oli 73 % vastaajista vuonna
2019) järkeväksi kohteeksi käyttää verovaroja.
Logomon syntyhistorian takana on Verkatehtaan onnistuminen. Turussa rakennusliike
Hartela halusi muuntaa vanhan VR:n konepajarakennuksen luovan talouden keskukseksi
pitkälti samoin hyviksi havaituin periaattein kuin esikuvansa. Oli siksi luontevaa, että sama
toiminnallinen ja akustinen suunnitteluryhmä jatkoi tämän uuden monitoimirakennuksen
parissa.
Logomo oli rakennuksena monella tavalla Verkatehdasta haastavampi jo siksi, että sali rakennettiin olemassa olevaan halliin, jonka ulkomittoihin ei voitu vaikuttaa. Jo Verkatehtaan suunnittelussa keskeisenä toiminnallisena lähtökohtana ollut tilan skaalattavuus vietiin Logomossa vielä pidemmälle. Kun Verkatehtaan Vanaja-salin yleisökapasiteettia voidaan säätää välillä 150-1200 pax, Logomo-salissa vaihteluväli on 750-3500 pax. Logomossa salin fyysistä kokoa voidaan muuttaa kolmella eri katsomosijoituksella.
Logomon akustiselle suunnittelulle asetettiin tiukat vaatimukset, salin oli toimittava samalla tavalla tasaisesti vaimennettuna ’studiotilana’ kaikissa eri käyttötilanteissa.
Akustisen musiikin tarpeet vaativat erityisratkaisuja, koska Verkatehdasta jäljitteleviä hyviksi havaittuja keinoja ei valmiissa rakennuksessa voitu hyödyntää. Salin muuttamattomat
korkeus, muoto, mitat ja mittasuhteet eivät antaneet mahdollisuutta luonnolliseen
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akustiseen ympäristöön, joka mahdollistaisi orkesterimusiikin esittämisen. Myös salikoon
muuntelu ja asetti rajoitteita.
Näistä syistä päädyttiin sähköisesti muunneltavaan akustiseen ratkaisuun. Meyer Soundin
Constellation -järjestelmällä luodaan akustisia ympäristöjä erilaisiin saliasetelmiin, ja käytännössä salissa on kaikkiaan 64 erilaista helposti valittavaa konfiguraatiota.
Koska järjestelmää ohjataan iPad-sovelluksella, voidaan akustisia tiloja vaihdella helposti
jopa tapahtuman aikana, esimerkiksi kokouksen aikana esiintyvän jousikvartetin esityksen
ajaksi voidaan siirtyä kamarimusiikkisaliin, ja palata taas takaisin vaimennettuun kokousympäristöön. Järjestelmän luova käyttö mahdollistaa monenlaiset hybriditapahtumat,
joissa yhdistellään erilaisia ääniympäristöjä.
Sekä Verkatehtaan että Logomon kävijä- ja tapahtumamäärät kertovat, että tinkimätön monikäyttökonsepti on ollut viisas valinta. Vierailevat käyttäjät ovat tyytyväisiä ja tiloihin
pystytään tuomaan lähes minkälaisia tahansa tuotantoja tai kokoontumisia ilman kompromisseja. Toiminnallisuus vähentää myös käyttökustannuksia niin talojen sisällä kuin ulkopuolisille vierailutuotannoille.

4

JOHTOPÄÄTÖKSET

Mistä sitten johtuu se, että naapurimaiden vanhat kulttuuritalot palvelevat omia yhteisöjään
paremmin, kuin meidän vastaavat talomme ja tilamme?
Siihen on yksinkertainen syy. Suomessa ei kulttuuritalojen suunnittelu ole perustunut samalla tavalla toiminnalliseen kartoitukseen ja yhteisön selvitettyihin tarpeisiin, kuin naapureissa. Eikä meillä kulttuurirakentamisen tueksi ole ollut perinteitä etsiä vastaavanlaista
kiertuetoimintaa harjoittavien tahojen kevyttä ohjeistusta, vaikka sellaistakin voisi olla saatavilla. Jossakin on ehkä haettu satunnaista ulkopuolista neuvontaa, joka kuitenkin harvoin
kykenee kokonaisvaltaiseen apuun, koska avunpyyntö useimmiten esitetään kokonaishankkeen kannalta liian myöhään. Tällaiset vähäiset ohjeet eivät siksi juurikaan vaikuta rakennusten ja tilojen suunnitteluun, pelkästään niiden teknisten laitteistojen jälkikäteiseen paranteluun.
Suomalaiset kulttuuritalot on lähes poikkeuksetta nähty enemmän kunnallisina ja alueellisina monumentteina kuin sen työn välineinä, jota niiden seinien sisällä tehdään. Usein arkkitehtuuri ja vääristä lähtökohdista ilman syvempää asiantuntemusta tehdyt suunnittelu- ja
toteutusvalinnat ovat johdatelleet hankkeita, ja taloista on tullut ennemminkin sen työn sujuvan suorittamisen esteitä.
Talot ovat kuitenkin edelleen aktiivisessa käytössä, joten tarve niille epäilemättä edelleen
on. Mutta on selvää, että jos niiden rinnalle rakentuisi toiminnallisesti parempia tiloja, jotka
keventäisivät sitä ylimääräistä kuormaa, jota väärät suunnitteluratkaisut aiheuttavat ja samalla parantaisivat yleisöille tarjottuja lopputuloksia, nuo vanhat, huonosti käyttöönsä soveltuvat, rakennukset hylättäisiin ilman muuta.
Kun kulttuuritiloja ja -taloja suunnitellaan, toimitaan edelleen usein näiden vanhojen tapojen ja lähtökohtien mukaisesti, eikä esittämisen, saati kokonaistoiminnallisuuden erikoisasiantuntijaa osata tilata ohjaamaan jo alkusuunnittelua. On suuri vaara, että tuossa vaiheessa tehdyt päätökset ja linjanvedot vievät hankkeen väärään suuntaan siis jo heti alussa,
eikä virheellisiä lähtökohtia pystytä enää myöhemmin kokonaan korjaamaan.
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Akustisen suunnittelijan tarve sen sijaan helpommin ymmärretään, ja voikin käydä niin,
että tämä erikoissuunnittelija on ainoa, joka on aiemmin ollut tekemisissä esitystilahankkeiden kanssa, ainoa, jolla on vähintäänkin perustiedot siitä, mikä kaikki tulisi huomioida
jo ennen, kuin hanke varsinaisesti käynnistyy. Akustikko on siis paljon vartijana. Hanke
on kyettävä jo oman erikoisosaamisenkin oikein käyttämiseksi kääntämään oikeaan suuntaan.
Kulttuurikeskuksen kaltainen tila on useimmiten erittäin merkittävä kunnallinen investointi, etenkin pienemmille kunnille. On siksi tärkeää, että talot ja tilat suunnitellaan sellaisiksi, että ne aidosti palvelevat käyttäjiään ja tuovat lisäarvoa ja elinvoimaa alueelle mahdollistamalla kulttuurin, taiteen ja viihteenkin tarjonnan antaen niille mahdollisuuden syntyä kivuttomasti ja yleisön kokea niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Taloa käytetään vuosikymmeniä, ellei vuosisatoja, eikä huonosti toimiva ja käyttötarkoituksia tai toimintamahdollisuuksia rajaava rakennus ole pidemmän päälle kenenkään etu.
Korea julkisivu ei vielä taloa tee.
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M ITTAHUONEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS KAIUTTIMIEN MITTAAMISEEN
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Tiivistelmä
Tavoitteena oli suunnitella mittahuone kaiutintuotannon akustisia mittauksia
varten. Mittahuoneessa mitataan lukuisia kaiutinmalleja, joiden tilavuudet ovat 30
ja 400 litran väliltä. Mittahuoneen pitää olla siirrettävä, jotta tuotannon sijoittelua
voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Seinä- ja lattiarakenteet suunniteltiin kelluviksi. Pinnat vaimennettiin melamiinivaahdosta leikatuilla kiiloilla. Kiiloitus vastaa
kaiuttoman huoneen rakenteita. Yhdelle seinälle mitoitettiin levyresonaattori vaimentamaan alimpia huonemoodeja. Taajuusvastemittaukset osoittavat, että huoneen
aiheuttamat värittymät ovat laajakaistaisia ja amplitudiltaan kohtuullisia. Näin ne
voidaan korjauskäyrällä kompensoida kaiutinmallikohtaisesti.

1

J OHDANTO

Kaiutinvalmistuksen laatua voidaan parantaa mittaamalla jokainen valmistettava kaiutin.
Akustista mittausta voidaan käyttää kaiuttimen yksilölliseen kalibrointiin, laadunvarmistukseen ja tilastojen muodostamiseen. Mittaus vaatii vakioidun mittajärjestelmän, jotta
tulokset pysyvät vertailukelpoisina. Toistettavuutta voidaan parantaa mittaamalla osittain
tai kokonaan suljetussa laatikossa tai huoneessa. Mittahuoneen pitää vaimentaa ympäristön ääniä ja mittauksen pitää olla toistettava. Mitattavina suureina voivat olla esimerkiksi
taajuusvaste, vaihevaste (sisältäen viiveen ja polariteetin tarkistuksen), harmoniset säröt
ja epäharmoniset säröt.

2

M ITTAHUONEEN SUUNNITTELU

Mittahuoneen pitää olla siirrettävä, jotta tuotannon sijoittelua voidaan muuttaa tarpeen
mukaan. Aiempi ratkaisu perustui suureen huoneeseen, jolloin heijastavat pinnat olivat
kaukana kaiuttimesta. Näin heijastukset saatiin ikkunoitua pois impulssivasteesta. Huonona puolena tässä ratkaisussa on suuri tarvittava tila, joka ei ole siirrettävissä. Huoneen
vaikutus taajuusvasteeseen pitää olla mahdollisimman pieni. Näin huoneen vaikutuksen
kompensoimiseksi tarvittava korjauskäyrä on lievempi ja vähemmän altis ympäristön
muutoksille. Etenkin kapeakaistaiset korostukset tai vaimentumat aihettavat ongelmia,
koska pieni keskitaajuuden muutos aiheuttaa ison eron korjaukseen. Huone on tuotannon
Copyright ©2021 Juha Holm. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons
NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää
julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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akustista loppumittausta varten. Siinä mitataan suurimmat kaiutinmallit, tilavuudeltaan
45 - 740 litraa. Yhteensä mitattavia kaiutinmalleja on 17 kappaletta.
Olemassaolevat kaiuttimien mittauskammiot ovat olleet pitkäikäisiä. Niitä on käytetty 20
vuotta ja loppua ei näy. Tästä syystä huone suunniteltiin ja rakennettiin sillä mentaliteetilla, että se on käytössä vielä tekijöiden eläköityessä.
Huoneen rakenteet suunniteltiin eristämään melua. Aiemmasta kokemuksesta pumppukärryn pyörien jyrinän tiedettiin aiheuttavan ongelmia. Huoneen kantavat rakenteet
tehtiin kertopuusta ja vanerista. Seinä- ja lattiarakenteet toteuttiin niin, että ne johtaisivat
huonosti ääntä runkosiirtymän kautta. Seinien ja katon sisälevytys rakennettin kelluvaksi.
Huone seisoo värinänvaimennuskumien päällä.
Huoneen alimpien seisovien taajuuksien vaimentamiseksi mitoitettin ja rakennettiin
levyresonaattori [1]. Levy on kooltaan 1.8 x 1.8 metriä. Resonaattori viritettiin kiihtyvyysja äänenpainemittausten perusteella. Viritystaajuudeksi muodostui 50 Hz.
Huoneen sisäpintojen vaimennus toteutettiin melamiinivaahdosta leikatuilla kiiloilla.
Melamiinivaahto on joiltain ominaisuuksiltaan vaahtomuovia parempaa. Melamiini on
kevyempää kuin vaahtomuovi (10 kg/m3 ja 50 kg/m3 ) ja se on huonosti palavaa [2].
Vaimennusaineen kokonaistilavuus on 8 m3 . Kevyet kiilat mahdollistavat kevyemmät
kantavat rakenteet. Kevyttä huonetta on helpompi siirtää. Melamiinivaahdon huonona
puolena on herkkyys repeytymiselle. Kulutukselle alttiit kohdat voi suojata esimerkiksi
reikäpellillä. Optimaalinen kiilan muoto löytyi valmiina kirjasta [1]. Melamiinivaahto
toimitetaan isoina paaleina, joista on hyödynnettävissä 2450 x 1200 x 450 mm. Paalin
leikkauksesta kiiloiksi ja kiilojen sijoittelusta huoneeseen piirrettiin kuvat. Lopputulos
on ehkä tarpeettoman hyvä käyttötarkoitukseen nähden. Toisaalta kustannusero yksinkertaisempaan rakenteeseen ei ollut iso.
Akustisen mittauksen lisäksi huoneessa kuunnellaan vuotoja ja muita sivuääniä ja tehdään
elektroniikalle sähköturvallisuustesti.

Kuva 1: Mittahuone ennen sisäseinien levytystä. Sisätilat kiilat asennettu.

3

A KUSTISET MITTAUKSET

Kaiuttoman huoneen ja mittahuoneen vasteiden erotuksesta voidaan laskea korjauskäyrä
(Kuva 2). Erot ovat laajakaistaisia, jolloin korjauskäyrän toimivuus ei ole niin herkkä mit-

241

A KUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25.

MARRASKUUTA ,

T URKU

Holm

tausympäristön muutoksille. Mittahuoneen taajuusvasteen lasku yli 10 kHz taajuuksilla
johtuu vapaakenttämikrofonin käytöstä.
Korjauskäyrä toimii silloin kun kaiuttimen säteily ja mittausympäristö pysyvät muuttumattomana. Kaiuttimen paikka on vakioitu korkeussäädettävällä mittauskärryllä. Kaiuttimen säteilemän äänen paikka vaihtelee taajuuden funktiona. Jos esimerkiksi jakotaajuus
vaihtuu, korjaus ei enää toimi. Ääritapauksessa lämpötila ja ilmanpaineen vaihtelut
muuttavat äänennopeutta niin paljon, ettei korjaus enää toimi.
100

Äänenpainetaso (dB SPL)

Mittahuone
Kaiuton huone

95

90

85

80

75

100

1k
Taajuus (Hz)

10k

Kuva 2: Taajuusvaste - kaiuton huone ja mittahuone
Voimakkain aikainen heijastus saapuu 7.8 ms kuluttua (Kuva 3).. Taso on -29.3 dB alle
impulssin huipun. 7.8 ms aikana ääni kulkee 2.6 metriä. Heijastus on luultavasti mikrofoniseinän ja kaiuttimien pintojen välillä. Heijastuksen tasoa voisi pienentää kasvattamalla
mittausetäisyyttä.
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Kuva 3: Impulssivaste - ensimmäiset heijastukset
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Taulukko 1: Jälkikaiunta-aika
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Kuva 4: Impulssivasteen verhokäyrä oktaavikaistoittain. Taustemelu 45 dB SPL Apainotettu
Jälkikaiunta-aika on noin 0.05 s yli 350 Hz taajuuksilla JA 0.12 s 100 - 300 Hz taajuusalueella (Taulukko 1). Jälkikaiunta-aika on lyhyt, jolloin sen vaikutus taajuusvasteeseen
on pieni.
32 Hz
63 Hz
126 Hz
251 Hz
501 Hz
1000 Hz
1995 Hz
3981 Hz
7943 Hz
15849 Hz

0

Magnitudi (dB)

−20
−40
−60
−80
−100
0

200

400

600

800

1000
1200
Aika (ms)

1400

1600

1800

2000

Kuva 5: Impulssivasteen verhokäyrä oktaavikaistoittain. Taustamelu 65 dB SPL Apainotettu
Impulssin efektiivinen dynamiikka. Kaiuttimen tuottama sinipyyhkäisy nauhoitetaan ja
siitä lasketaan impulssivaste Farinan metodilla [[3]]. Impulssin signaali-kohinasuhdetta
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Kaistan keskitaajuus (Hz)
SNR, 45 dB taustamelu (dB)
SNR, 65 dB taustamelu (dB)

32
43
37

MARRASKUUTA ,

63
52
43

125
63
54

T URKU

250 500
75
83
57
65

1000
87
73

Holm

2000 4000
99
108
86
95

8000 16000
121
119
106
107

Taulukko 2: Signaali-kohinasuhde
voidaan parantaa käyttämällä pidempää sinipyyhkäisyä tai keskiarvoistamalla useampaa
mittausta. Toisaalta tuotantokäytössä mittausaika pitäisi olla lyhyt. Esitetyissä mittauksissa on käytetty 2.7 sekunnin pituista sinipyyhkäisyä.
Saavutetaanko tuotantoympäristössä riittävän hyvä signaali-kohinasuhde? Kysymykseen
voi vastata tarkastelemalla oktaavikaistoittain suodatetun impulssivasteen verhokäyrää.
Impulssivastetta suodatettiin oktaavikaistoittain. Magnitudi skaalattiin siten, että suodatettujen impulssien piikki on 0 dB tasolla. Impulsseista laskettiin verhokäyrät, joista
otettiin 10 ms liukuva keskiarvo. Keskiarvoistuksesta johtuen huippuarvo ei ole enää 0
dB kohdalla. Käyrien tasaisesta osuudesta voi nähdä millä aika-alueella impulssivasteen
taso painuu taustakohinaan (Kuva 4 ja 5).
Ensimmäinen mittaus on tyypillisellä tuotannon taustamelulla. Keskiäänitaso LAeq huoneen sisältä ovi auki mitattuna on 45 dB. Remontin takia tilassa oli puhaltimia, jolloin
oli mahdollista tutkia kohonneen taustamelun vaikutusta impulssivasteen dynamiikkaan.
Puhallin päällä taso oli 65 dB.
Laskennalliset signaali-kohinasuhteet laskettiin keskiarvona 0.5 ja 1.0 sekuntin väliltä
(Taulukko 2). Tällä välillä amplitudi on melko tasainen, jonka perusteella sen voi olettaa
olevan taustamelun aiheuttamaa ääntä.
Sekä taulukkoa 2 ja verhokäyriä (Kuva 4 ja 5) vertaamalla voidaan havaita, että korkeampi
taustamelu näkyy selvästi impulssivasteen verhokäyrässä. Ero on 6 - 15 dB, taajuudesta
riippuen.

4

Y HTEENVETO

Mittaustulokset olivat odotettuja. Jälkikaiunta-aika oli hyvin lyhyt. Erot taajuusvasteessa
kaiuttomaan huoneeseen verrattuna olivat laajakaistaisia. Aikaiset heijastukset olivat
tasoltaan matalia. Huone on ollut tuotantokäytössä puolitoista vuotta. Mittaukset ovat
osoittautuneet luotettaviksi. Se kertoo toistettavuudesta. Huone on osoittaunut riittävän
eristetyksi. Mittausäänet eivät häiritse tuotantoa ja mittaukset ovat riittävän immuuneja
ulkopuoliselle melulle. Projekti täytti sille asetetut tavoitteet.
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files/pdf/Basotect_Brochure.pdf.
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2

Tiivistelmä
Esittelemme tässä artikkelissa vaihtoehtoisen tavan mitata äänen absorptioominaisuuksia 2D-goniometrillä. Laitteistolla voidaan mitata materiaalin äänen
absorptiokerroin äänen eri tulo- ja heijastuskulmilla. Menetelmä perustuu ensimmäisten heijastusten erotteluun muista häiritsevistä heijastuksista aikaikkunoinnilla.
Menetelmän etuna on helppo näytteen valmistus, suhteellisen pieni näytekoko ja
mahdollisuus mitata helposti perforoituja näytteitä. Menetelmällä saadut tulokset
korreloivat hyvin jälkikaiuntahuone- ja impedanssiputkimittauksista saatuihin tuloksiin ja auttavat ymmärtämään materiaalien äänen absorptiota entistä laajemmin.

1

J OHDANTO

Materiaalien äänen absorptio-ominaisuuksien mittaukseen käytetään yleisimmin ns.
jälkikaiuntahuone- ja impedanssiputkimenetelmiä. Kaiuntahuoneessa jälkikaiuntamittaus
suoritetaan diffuusiksi oletetussa kentässä ja impedanssiputkimittaus tapahtuu kohtisuoraan näytettä vastaan suunnatulla herätteellä. On kuitenkin hyvin yleisesti tiedossa, että
absorptio-ominaisuuksien on myös havaittu riippuvan äänen tulokulmasta. Esittelemme
tässä artikkelissa tavan mitata äänen absorptiota äänen eri tulo- ja heijastuskulmilla ja
osa tuloksistamme on raportoitu jo aiemmin [1].

2

L AITTEISTO JA MITTAUSMENETELMÄ

Materiaalien kulmariippuvaiset äänen absorptiokertoimet määritettiin heräteäänen ensimmäisestä heijatuksesta 2D-goniometrillä, esitettynä kuvassa 1a. Laitteisto koostui
kahdesta puolikaaresta, joista äänilähteen puolelle asennettiin vapaasti 0◦ - 85◦ kulmissa liikuteltava kaiutin (YAMAHA HS5), ja vastaanottopuolelle 5◦ välein tärähdyksiä
vaimentaviin pidikkeisiin asennetuista 14 pallokuvioisista mikrofoneista (1/4-tuuma,
malli Superlux ECM-999). Äänilähde- ja vastaanottopuoli koostuivat erillisistä osista
rakenteellisten resonanssien välttämiseksi. Laitteiston dimensiot ovat esitetty kuvassa
2a. Mitattavan näytteen koko on 50 cm x 50 cm ja näytteen pinnan keskipisteen etäisyys
puolikaaresta 2 m ja lattiasta 1.5 m. Näytteen koko määrittää mitattavan taajuusalueen.
Copyright ©2021 Jose Cucharero, Tuomas Hänninen ja Tapio Lokki. Tämä on avoimesti julkaistu
teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa
kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja
lähde mainitaan asianmukaisesti.
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Näytteen koon kasvaessa mittaustarkkuus matalilla taajuuksilla paranee näytteen reunoista syntyvän diffraktion vähentyessä [2]. Mitatut akustiset rakenteet ovat esitetty
Taulukossa 1 ja Kuvassa 1c.
Taulukko 1: Tutkitut materiaalit.
Rakenteen kuvaus

Kokonaisrakenteen paksuus

Rei’itetty kipsilevy + 20 mm ilmaväli
Rei’itetty kipsilevy + 20 mm lasivilla
Rei’itetty kipsilevy + 40 mm ilmaväli
Rei’itetty kipsilevy + 40 mm lasivilla

33 mm
33 mm
53 mm
53 mm

20 mm lasivilla
2x20 mm lasivilla

20 mm
40 mm

40 mm Bioboard

40 mm

Rei’itetyn kipsilevyn reiän halkasijä on 8 mm, reikäala 15.5 % ja valmistaja Gyproc
Saint-Gobain. Lasivillan tiheys on 93 kg/m3 ja valmistaja Ecophon Saint-Gobain. Bioboardin
tiheys on 60 kg/m3 ja valmistaja Lumir Oy.

Tutkittava näyte asennettaan 0.5 cm teräslevystä ja kahdesta kipsi-levystä koostuvan
mittaustelineen päälle 1b. Näytteen reunoja ympäröi puinen kehikko (korkeus 11 cm
ja paksuus 1 cm). Esitetyn laitteiston mitoilla ensimmäinen häiritsevä heijastus, itse
näytteestä saapuvan heijastusten jälkeen, tulee lattiasta ja se voidaan helposti ikkunoida
pois.

a)

b)

c)

Kuva 1: 2D-goniometri (a), korkeudeltaan säädeltävä näytepidike (b) sekä tutkitut materiaalit (c).
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b)

Kuva 2: Laitteiston dimensiot (a), sekä esimerkki signaalinkäsittelyn prosesseista impulssivasteen h3 laskemiseen. Mitattu pinta oli näyteteline, joka koostuu 0.5 cm paksusta
teräslevystä ja 2 kipsilevystä; vastaanottokulma oli 65◦ ja äänen tulokulma 75◦ (b).
2.1

Ensimmäisten heijastusten määrittäminen ja terssikaistoittaisen äänienergian
laskenta

Ensimmäiset heijastukset (ja reunoilta syntyvä diffraktio) määritettiin eri vastaanottopisteistä lasketuista impulssivasteista, jotka mitattiin näytteen suhteen eri kulmiin säädetyn
äänilähteen ja mikrofonien avulla. Ensimmäisten heijastusten signaali erotettiin suoran
äänen ja muiden pintojen heijastusten signaaleista ikkunoimalla. Impulssivasteet mitattiin
20 Hz – 20 kHz taajuusalueen logaritmisella taajuuspyyhkäisysignaalilla [3] Matlabin
ITA-työkalulla [4] ja näytetaajuudella 44100 kHz. Impulssivaste määritettiin eri äänilähteen ja vastaanottopisteiden kulmissa sekä näytteen kanssa (h1) että ilman (h2), kts. Kuva
2b. Taustamelutaso on pidettävä matalana mittausten aikana, jotta saadaan tarpeeksi suuri
signaali-kohinasuhde impulssivasteissa.
Impulssivasteiden alkupisteet tasattiin ajallisesti ISO 3382-1 standardin mukaisesti. Impulssivaste h3 saatiin suoran äänen ja häiritsevien heijastusten (h2) ja näytteen (h1) impulssivasteiden erotuksesta (h3 = h1 – h2). Mitattaessa on huomattava huoneen kosteus
ja lämpötila, koska äänen nopeuden vaihtelu voi pienentää h2:n ja h1:n erotusta. Ensimmäisten heijastusten impulssivasteet ikkunoitiin suorakulmaisesti Hamming-ikkunan
reunoilla. Hamming-ikkunan reunoja käyttämällä vältetään korkeiden taajuuksien oskillaatio, joka syntyy ikkunan suoraa reunaa käyttäessä. Ikkunan pituus määritellään
häiritsevien heijastusten aikaerosta näytteestä lähteviin ensimmäisiin heijastuksiin. Mittauslaitteiston dimensioiden mukaan 250 näyteen ikkuna (n. 5,6 ms) on riittävä. Ikkunan
pituus rajoittaa tulosten taajuusalueen matalilla taajuuksilla noin 250 Hz:iin.
Ensimmäisten heijastusten ikkunoidulle äänelle lasketaan spektri käyttäen diskreettiä
Fourier-muunnosta. Spektri tasoitetaan terssikaistoittain. Tasoitetusta spektristä lasketaan magnitudivaste terssikaistoittain laskemalla spektripisteiden keskiarvo. Lopuksi
magnitudivaste muutettiin terssikaistoittain desibeleiksi ja sitä käytetään äänen absorptiokertoimien laskelmissa. Kuvassa 2b on esimerkki signaalinkäsittelyn prosesseista
impulssivasteen h3 laskemiseen.
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Absorptiokertoimien laskenta

Absorptiokertoimet lasketaan kaavalla (1), joka ilmaisee kuinka suuri osuus materiaaliin
osuvasta äänienergiasta absorboituu:
α=

Ii − Ir
Ir
=1− ,
Ii
Ii

(1)

missä Ii ja Ir ovat saapuva ja heijastunut äänienergia. Referenssinäytteen asennustapa ja
dimensiot ovat samat kuin tutkittavan näytteen, josta seuraa:


IPR
IS




=
atReceiver

IiS
IrS


,

(2)

atSpecimen

missä IPR ja IS ovat täydellisesti heijastavasta levystä sekä näytteestä mitatut äänienergiat
vastaanottopisteessä. IiS ja IrS ovat tutkittavaan näytteeseen osuva ja siitä heijastuva
äänienergia. Menetelmässämme käytettävän 0,5 cm paksusta teräslevystä ja kahdesta
kipsilevystä koostuva näyteteline oletetaan täydelliseksi heijastuslevyksi 250 Hz:stä
ylöspäin ja sitä käytetään referenssinä mittauksille.
Mittausmenetelmä voidaan olettaa vapaan kentän mittaukseksi, koska näytteestä lähtevien
heijastusten signaali eristetään suorasta äänestä ja muista pinnoista syntyvien heijastusten
signaalista. Tämän vuoksi äänen intensiteetti voidaan ilmaista äänenpaineen funktiona,
2
I = ρcIp ref , jolloin yhtälö (1) voidaan kirjoittaa muodossa:
α=1−

Ir
IPR
p2
=1−
= 1 − PR
Ii
IS
p2S

(3)

Vastaavasti sama äänenpainetasona eli desibeleinä:
10log10 (1 − α) = LpPR − LpS

(4)

missä LpPR − LpS on tutkittavan näytteen äänienergian vaimennus, D, verrattuna täydelliseen heijastuslevyyn. Tutkittavan näytteen äänienergian vaimennus voidaan kirjoittaa
seuraavassa muodossa:
n
P

D=

20log10 (h3i )REF −

i=1

n
P

20log10 (h3i )S

i=1

n

,

(5)

missä n on spekulaarisen heijastusalueen vastaanottopisteiden määrä, ja h3 ikkunoidut
impulssivasteet kyseisistä pisteistä. Spekulaarinen heijastusalue on määritelty standardissa [5]. Lopulta tulokulmasta riippuva äänen absorptiokerroin saadaan yhtälöstä:
α = 1 − 10(D/10)
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T ULOKSET JA POHDINTOJA

Kuvissa 3 ja 4 on esitettynä terssikaistoittaiset absorptiokertoimet useasta vaimennusmateriaalista erilaisilla äänen tulokulmalla. Huokosilla materiaaleilla absorptiokertoimien havaittiin kasvavan matalilla taajuuksilla äänen tulokulman pienentyessä (Kuva
3). Matalien taajuuksien tuloksiin vaikuttavat mahdollisesti näytepidikkeen reunoista
syntyvät diffraktiot sekä suoran äänen ja ensimmäisten heijastusten impulssivasteiden
osittainen päällekäisyys. Myös käytetyt puiset reunat voivat vaikuttaa tuloksiin matalilla,
<500 Hz taajuuksilla. Villapaneelin paksuuden kaksinkertaistuessa 20 mm:sta 40 mm:iin
lisäämällä toinen paneeli absorptiokäyrän ensimmäinen huippupiste siirtyy noin oktaavin verran matalammille taajuuksille. Sama ilmiö on havaittavissa impedanssiputki- ja
kaiuntahuone-menetelmillä [6]. 40 mm Bioboardin ja 40 mm villan äänen absorption ero
johtuu materiaalien erilaisista tiheyksistä sekä niiden huokoisista rakenteista. Bioboardin
ja lasivillan tiheydet ovat 60 kg/m3 ja 93 kg/m3 . Erot villan ja bioboardin huokoisissa
rakenteissa johtuvat erilaisten kuitujen ominaisuuksista, lasikuitu lasivillassa ja puukuitu
bioboardissa sekä siitä, että Bioboardissa on suurempia huokosia. Samanlaisia tuloksia
saadaan myös impedanssiputken sekä kaiuntahuoneen menetelmällä [7].
Teorian mukaan ääniaallot taittuvat väliaineiden rajapinnassa Snellin taittumislain mukaan kohti ainetta, jossa äänen nopeus on pienempi [6]. On esitetty, että huokoisissa
materiaaleissa ääni taittuu kohtisuoraan pintaan nähden tulokulmasta riippumatta [6].
Tällaisia materiaaleja kutsutaan paikallisesti reagoiviksi materiaaleiksi. Usein materiaalien anisotrooppisuudesta johtuen materiaalien äänen absorptio muuttuu tulokulman
funktiona.

Kuva 3: Huokoisten materiaalien terssikaistoittaiset absorptiokertoimet, jotka mitattiin
neljällä erilaisella äänen tulokulmalla 30◦ , 45◦ , 60◦ , ja 75◦ . Mitatut materiaalit olivat 20
mm lasivilla, 40 mm BioBoard, ja 2x20 mm lasivilla.
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Kuva 4: Rei’itetyn kipsilevyn terssikaistoittaiset absorptiokertoimet, jotka mitattiin kahdella erilaisella ilmavälillä lasivillan kanssa ja ilman neljällä erilaisella äänen tulokulmalla 30◦ , 45◦ , 60◦ , ja 75◦ .
Kuvassa 4 esitetään rei’itetyn kipsilevyn terssikaistoittaiset absorptiokertoimet, jotka mitattiin kolmella erilaisella ilmavälillä sekä lasivillan kanssa että ilman. Tyhjän ilmavälin
kasvaessa absorptioresonanssi siirtyy matalammille taajuuksille, mutta kun ilmaväliin
lisätään villaa se levittää absorptioresonanssin taajuusaluetta. Tulokset korreloivat hyvin
kaiuntahuoneessa ja impedanssiputkella yleisesti mitattujen äänen absorptiokertoimien
kanssa [1]. Ilmavälin sisältäessä villaa äänen tulokulman pienentyminen kasvattaa absorptioresonanssin maksimia kun taas ilman villaa rakenne toimii päinvastaisesti. Tämä
ilmiö poikkeaa huokoisten materiaalien tuloksista (Kuva 3).
Teorian mukaan rei’itetyn kipsilevyn takana olevassa villassa ääniaallot kääntyvät kohtisuoraan pintaan nähden riippumatta äänen tulokulmasta. Kun levyn takana on pelkkä
ilmaväli, sivuttaissuuntaiset ääniaallot etenevät vapaasti ilmavälissä ja voivat muuttaa
rakenteen impedanssia, jolloin rakenteen äänen absorptio muuttuu äänen tulokulman
mukaan [8].
Kuvassa 5 esitetään Bioboardin absorptiokertoimet terssikaistoilla 500 Hz, 1000 Hz,
2000 Hz ja 4000 Hz mitattuna yksittäisistä vastaanottopisteistä neljällä äänen tulokulmalla. Spekulaarisen alueen ulkopuolelta mitatuissa tuloksissa on nähtävissä paljon
hajontaa korkeilla taajuuksilla. Näillä taajuuksilla spekulaarisen alueen ulkopuolisissa
mittapisteissä signaali-kohinasuhde pienenee, mikä aiheuttaa mittausepätarkkuutta.
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Kuva 5: Bioboardin absorptiokertoimet terssikaistoilla 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ja
4000 Hz mitattuna yksittäisistä vastaanottopisteistä neljällä äänen tulokulmalla. Kuvien
alapuolella on merkitty spekulaarisen heijastusalueeseen sijoittuvat vastaanottopisteet
jokaisella äänen tulokulmalla.

4

Y HTEENVETO

Tässä työssä esitettiin mittausmenetelmä, jolla voidaan tutkia rakenteiden absorptioominaisuuksia äänen tulokulman funktiona. Äänen absorptiomittaukset erilaisista absorptiorakenteista osoittavat, että menetelmällä on saatavissa samankaltaisia tuloksia
kuin kaiuntahuone- ja impedanssiputki-menetelmillä. Mittauslaitteiston dimensiot ja
tutkittavan näytteen koko osoittivat, että saadut tulokset ovat luotettavia 250 Hz terssikaistasta ylöspäin. Menetelmällä on useita etuja verrattuna aiempiin menetelmiin, koska
sillä voidaan mitata äänen absorptio äänen tulokulman funktiona. Lisäksi se soveltuu
melko pienille näytteille ja näytteen valmistus sekä asennus on todella helppoa. Menetelmä helpottaa merkittävästi impedanssiputkinäytteiksi vaikeasti työstettävien kovien ja
huokoisten materiaalien sekä rei’itettyjen levyjen mittausta.
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Tiivistelmä
AAC:n Turun uudessa akustisessa mittaustilassa kokeiltiin perinteistä jäykkäseinäistä,
kiilapintaista kaiutonta huonetta huomattavasti kevyempää ja edullisempaa ratkaisua, jossa seinät toteutettiin pelkkinä rungon varaan asennettuina absorbenttilevyinä. Tässä ratkaisussa tingittiin tietoisesti tilan ääneneristävyydestä, mutta mittausten kannalta tärkeät
keskitaajuuksien absorptio-ominaisuudet vastaavat tavanomaisia kaiuttomia huoneita, ja
pienillä taajuuksilla ei esiinny tavanomaisille kaiuttomille huoneille tyypillistä pintojen
heijastuskertoimen kasvua.

1

JOHDANTO

Kaiuttomien huoneiden kehittämisen aloitti toisen maailmansodan aikaan Leo L. Beranekin johtama tutkimusryhmä Yhdysvaltojen maavoimille, joka tarvitsi mittaustilaa suurtehokaiuttimien testaamiseen. Lähes tuhannesta tutkitusta rakenteesta parhaaksi osoittautui
kiilarakenne, jonka takana oli ilmatila [1]. Ensimmäinen tämän tyyppinen laboratorio rakennettiin Harvardin yliopistoon 1942, ja toinen suorituskyvyltään suunnilleen vastaava
toteutettiin Bell Labsin Murray Hillin laboratorioon 1947 [2]. Kiilarakenne on ollut näistä
lähtien yleisin tapa toteuttaa kaiuton huone, vaikka muitakin rakenteita tunnetaan. Kun
tilaa on käytettävissä riittävästi, tämä lähestymistapa on kiistatta erinomainen, sillä näin
saavutetaan hyvä absorptio suurella osalla audioaluetta ja absorptiomateriaalin ja jäykän,
massiivisen seinärakenteen yhteisvaikutuksesta tyypillisesti hyvin alhainen melutaso.
Suunnitellessamme AAC:n Turun laboratoriossa käytettävissämme oli laboratoriotila,
johon oli jo sijoitettu muita mittausjärjestelmiä, jotka rajoittivat akustisen mittaustilan
sijoittelua. Perinteinen yleiskäyttöisen kaiuttoman huoneen toteutus olisi ollut käytännössä mahdotonta, sillä tilaa oli korkeussuunnassa käytettävissä vain 2,55 m, joten pienten
taajuuksien kannalta riittävä kiilarakenne olisi jättänyt tilaan liian pienen vapaan alueen.
Materiaalivalintoja puolestaan ohjasivat palokuorman välttäminen ja työsuojelunäkökohdat (kivi- tai mineraalivilla olisi pitänyt suojata).
Nämä rajoitteet tarkoittavat käytännössä sitä, että tilan akustisessa toiminnassa sallittavat
kompromissit ovat määriteltävä tarkemmin tilan aiotun käyttötarkoituksen mukaan. Tärkeimmät sovellutukset ovat pienoiskaiuttimien mittaus, jossa mittausetäisyys on tyypillisesti 10 – 30 cm, ja riittävä taajuusalue on 200 – 300 Hz ylöspäin, ja äänikentän tuotta© 2021 Juha Backman, Lauri Veko ja Reino Jaakkola. Tämä on avoimesti julkaistu
teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC
BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda
johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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minen mikrofonien testaukseen tilaan asennettavalla kaiutinryhmällä, jossa taas etäisyys
äänilähteestä on kaiutinmittauksia suurempi (80 cm), mutta jossa voidaan sallia jonkin
verran suurempia värittymiä. Tilassa ei tehdä kuuntelukokeita, ja sekä äänikentän tuottamisessa että lähietäisyydeltä tehtävissä kaiutinmittauksissa äänipaineet (myös särökomponenttien äänipaineet) ovat riittävän suuria jotta normaalin toimistotilan luokkaa oleva
taustamelu on hyväksyttävissä.
Näiden tarkentuneiden vaatimusten mukaan päädyttiin lähteä tutkimaan rakennetta, joka
poikkeaa oleellisesti tavanomaisista laboratorioista: käytettävissä olevan tilan sisään tehdään mittaustila, jonka seininä käytetään pelkästään mahdollisimman kevyen runkorakenteen varaan asennettuja sileäpintaisia akustiikkalevyjä.

2

TILAN MALLINTAMINEN

Tilan suunnittelu aloitettiin käyttäen mahdollisimman yksinkertaista COMSOLilla toteutettua akustista FE-mallia. Kuituisen absorbentin toiminnan tarvittavia parametrejä ei ollut saatavilla, vaan mallinnukseen oli käytettävä tyypillisiä materaaliarvoja. Mallinnuksessa oli yksityiskohtaisen suunnittelun sijaan siis tyydyttävä etsimään yleisellä tasolla
vastausta kysymyksiin siitä, miltä taajuuksilta alkaen pelkkä absorbentti erottaa sisä- ja
ulkopuolen akustisesti, ja toimiiko mittaustila samalla tehokkaana ympäröivän tilan kannalta tehokkaana pientaajuusabsorbenttina. Samalla arvioitiin mikä olisi tarvittava materiaalivahvuus (100 vaiko 200 mm). Tilaa approksimoitiin kovaseinäisellä suorakulmaisella laatikolla, jonka sisällä oli yksinkertainen absorptiomateriaalikuutio, jonka sisällä olevaan tyhjään tilaan sijoitettiin tarkasteltavat aiottuja mittauspisteitä vastaavat lähde- ja
vastaanotinpisteet.
Kuva 1. Simulaation geometria, osa pinnoista poistettu.

Eri lähdepisteistä (mustat pisteet pienemmän kuution sisällä) vastaanottopisteeseen (sininen) osoittaa, että 200 mm materiaalivahvuudella yli 200 Hz taajuuksilla eri pisteiden
vasteiden väliset erot pienenevät, kun taas alle 200 Hz absorbenttikerros ei riitä äänikentän kontrollointiin.
Kuva 2. Simuloitu taajuusvaste eri lähteen sijainneilla.
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a)

b)

Kuva 3. Kenttäjakauma (äänipainetaso) a) pienillä taajuuksilla (80 Hz), joilla seinärakenne ei erota sisä- ja ulkopuolta riittävästi, ja b) keskitaajuuksilla (315 Hz), joilla sisä- ja
ulkopuoliset kentät alkavat erottua toisistaan.

3

KÄYTÄNNÖN RAKENNERATKAISUT

Tilan toteutus on esitetty pääpiirteissään kuvassa 4. Mittaustilan sisälattia korotettiin irti
laboratoriotilan omasta lattiasta tärinänvaimennusjalkojen avulla (spesifikaatioita ei saatavilla). Lattian koolausten väliin laitettiin vaimennusmateriaalikaistaleet ja vaahtomuovinauha koolauksen ja vanereiden (2*18 mm) väliin, kuva 4a. Tämän varaan koottiin
50*100 mm2 puutavarasta runko, jonka väleihin asennettiin 100 mm keinokuitulevy
(Ewona) kiinteitä seiniä lähimpiin tilan seiniin, ja joka puolelle tilaa (kaikki seinät, katto)
koolausten sisäpuolelle toinen 100 mm levy, eli materiaalin kokonaispaksuus lattialla jakiinteiden seinien lähellä on 200 mm ja vapaan tilan puolella ja katossa 100 mm.
Ohuemmista levyistä vapailla seinillä ja katossa oli vielä se hieman ennakoimaton lisäetu, että tilaan ei tarvittu erillistä valaistusta. (Alun perin ajatuksena oli sijoittaa levyjen
väleihin LED-valot.) Kiinteän seinän ja mittaustilan väliin jätettiin noin 40 cm väli, joka
sekä parantaa absorptiota pienillä taajuuksilla että mahdollistaa tarvittaessa liikkumisen
tilan ympäri esimerkiksi johtojen vetämiseksi. Koolausten sisäpuoleiset akustiikkalevyt
ruuvattiin paikalleen käyttäen apuna valkoisiksi maalattuja muovisia mineraalivillan
kiinnityslevyjä. Ovi toteutettiin kevyenä kehyksenä, joka jäykistettiin poikkituella, diagonaalituella ja kulmiin asennetuilla vaneripaloilla (kuva 4d).

a)

b)

© 2021 Juha Backman, Lauri Veko ja Reino Jaakkola. Tämä on avoimesti julkaistu
teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC
BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda
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Kuva 4. a) lattian koolaus ja vaimennus, b) runkorakenne, c) asennetut absorbenttilevyt,
d) valmis rakenne.

4

MITATTU SUORITUSKYKY

Kaiuttoman tilan toimintaa arvioidaan yleensä mittaamalla kuinka tarkasti isotrooppisen
äänilähteen tuottaman äänikentän vaimeneminen etäisyyden funktiona noudattaa 1/r-lakia
[3] [4] [5]. Tässä tapauksessa verifiointimittaukset tehtiin ARTA-ohjelmalla käyttäen
pientä kaksitiekaiutinta (Genelec 8020), jolla saatiin tuotettua riittävä äänipaine 50 Hz
ylöspäin, mutta jonka ongelmana on (kaksitierefleksikaiuttimille yleisenä piirteenä, ei
tähän tiettyyn malliin liittyvänä ominaisuutena) se, että akustinen keskipiste siirtyy taajuuden funktiona, ja lähietäisyyksillä myös mikrofonin ja kaiutinelementtien välinen
kulma muuttuu. Toisena, enemmän pistemäistä lähdettä muistuttavana mittausäänilähteenä käytettiin 2” laajakaistakaiutinta (Tymphany). Tälläkin kaiuttimella on havaittavissa
diffraktiosta johtuvasta akustisen keskipisteen siirtymästä aiheutuvaa poikkeamaa 1/rlaista pienillä taajuuksilla [6], mutta suurilla taajuuksilla käyttäytyminen on kaksitiekaiutinta tasaisempaa. Molemmat testikaiuttimet ovat ISO-standardin oletuksia suuntaavampia, mutta toisaalta tämä vastaa tilan todellista käyttöä. Lisäksi tässä testissä käytännön syistä etäisyyspisteiden määrä oli ISO-stanardia pienempi.
Tilan toimintaa koko kuuloalueella voidaan tarkastella oktaavikaistoittain mitattuna etäisyysvaimennuksena, jonka nähdään käyttäytyvän kaiuttoman tyyppisesti alkaen 125 Hz
kaistasta (kuva 5).
Kuva 5. Oktaavikaistoittain mitattu etäisyysvaimennus.

Tarkempi kuva saadaan tarkastelemalla poikkeamaa 1/r-laista terssikaistoittain. Suunnittelun tavoitteena olleelle 80 cm etäisyydelle asti poikkeama on 1 desibelin rajoissa lukuun ottamatta 200 Hz kaistaa. 160 cm etäisyys mitattiin jotta ymmärrettäisiin kuinka
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suuri virhe tehdään siirryttäessä suunnittelualueen ulkopuolelle, sillä mikrofonipiste oli jo
hyvin lähellä rajapintaa.
Kuva 6. Poikkema 1/r-laista 200 Hz –
20 kHz terssikaistoilla.

Tilan mitattu ääneneristävyys pienillä taajuuksilla on, kuten oletettiin, käytännössä merkityksetön, mutta toisaalta tilan mitattu taustamelu ei vaikuta suurella osalla taajuuskaistaa olevan oleellisesti tavanomaisen ½” mikrofonin kohinaa korkeampi. Seinät kuitenkin
riittävät vaimentamaan yli 200 Hz taajuuksilla näkyviä kapeakaistaisia, ilmeisesti tilan
ilmanvaihdosta aiheutuvia, spektripiikkejä (kuva 7).
Kuva 7. Taustamelun ja mikrofonikohinan spektri tilan sisä- ja ulkopuolella.

Äänentoistolaitteiden mittauksissa on usein tarpeen pystyä tunnistamaan luotettavasti kapeakaistaisia ilmiöitä (resonanssit, seisovien aaltojen vaikutus), jolloin ISO-normin mukaisten terssikaistamittausten ohella on tarpeen varmentaa toiminta myös kapeakaistaisilla mittauksilla (kuva 8).

a)

b)

Kuva 8. Kaksitiekaiuttimen (a) ja laajakaistakaiuttimen (b) 40 cm etäisyydelle normeeratut vasteet.
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Tällaisen voimakkaasti vaimennetun tilan jälkikaiunta-aika ei ole kovin mielekkäästi
määritelty, mutta mielenkiinnon vuoksi voimme tarkastella sekä jälkikaiuntaa (T30) ja
laajakaistaista energia-aika-funktiota (ETC), kuva 9. Mittausjärjestelmän kohina vaikuttaa tällaisen hyvin nopean vaimenemisprosessin mittaustarkkuuteen, joten todellinen
vaimeneminen on mitattua jälkikaiunta-aikaa nopeampaa, mutta oleellinen havainto on,
että tilan tavanomaisesta poikkeava seinäratkaisu tuottaa hyvin nopean vaimenemisen
myös pienimmillä mitatuilla taajuuksilla.

a)

b)

Kuva 9. Jälkikaiunta-aika (T30) ja laajakaistainen energia-aikafunktio.
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Tiivistelmä
Tässä artikkelissa esitellään algoritmi, joka tuottaa hienovaraisia muutoksia
iskuääniin. Tavoitteena on parantaa sämpläyksen laatua, missä yksittäisen äänitteen
peräkkäinen toisto kuulostaa epäaidolta ja toistuvalta. Äänten spektrien eroja tutkittiin kahdessa äänitteessä, joista ensimmäisessä lyötiin toistuvasti virvelirumpua
ja toisessa koputettiin ovea. Spektrianalyysia hyödynnettiin algoritmin kalibroimisessa eri äänilähteille. Kehittämämme algoritmi hyödyntää lyhyttä ja harvaa
samettikohinasuodinta ja bassohyllykorjainta satunnaisilla parametreilla, ja tuottaa
loputtoman määrän uusia realistisia muunnelmia yhdestä äänitteestä. Muokattujen äänten realistisuutta tutkittiin kuuntelukokeen avulla, jossa verrattiin ehdottamaamme menetelmää aiempaan. Tulokset osoittavat esitetyn algoritmin tuottavan
vähintään yhtä realistisen lopputuloksen kuin aiempi menetelmä. Ehdottamamme
menetelmä on kuitenkin tehokkaampi, koska se käyttää 77% vähemmän laskuoperaatioita. Uusi menetelmä soveltuu videopelien äänitehosteiden ja tietokonemusiikin
elävöittämiseen.

1

J OHDANTO

Sämpläys (engl. sampling) on yleinen äänisynteesitekniikka, jota käytetään syntetisaattoreissa, rumpukoneissa ja videopelien äänitehosteissa [1]. Sämpläys perustuu äänitteiden
soittamiseen ja mahdollistaa luonnollisen äänenlaadun. Yksittäisen äänitteen peräkkäinen
toisto kuulostaa kuitenkin epäaidolta ja toistuvalta. Tätä ilmiötä kutsutaan konekivääriefektiksi (engl. “machine-gun effect”) [2]. Monilla signaalinkäsittelymenetelmillä voidaan
muokata ääniä dramaattisesti [1, 3]. Hienovaraisten äänenvärin muutosten tuottamiseen
sämplättyyn ääneen ei ole kuitenkaan esitetty helppoa ratkaisua.
Videopelin ääniefekteihin luodaan vaihtelua usein kiertovuorottelulla (engl. round-robin
playback). Siinä jokaisesta äänitehosteesta talletetaan useita esimerkkejä, joita toistetaan
vuorotellen satunnaisessa järjestyksessä. Tämä tehdään kaikkia tarvittavia äänilähteitä
varten [4]. Erilaisia morfaus- eli muodonmuutostekniikoita (engl. morphing) voidaan
käyttää hienovaraisten muutosten tuottamiseen, kun käytettävissä on vähintään kaksi
esimerkkiäänitettä. [5, 6]. Myös kahden tai useamman sämplen ristisynteesillä, joka
Copyright ©2021 Jon Fagerström et al. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää
julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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hyödyntää lineaariennustusta, voidaan tuottaa variaatioita [7]. Edellä mainitut menetelmät
eivät kuitenkaan takaa realististen muutosten koko kirjoa.
Korkea-asteista lineaariennustusta (N = 1000) voidaan hyödyntää variaatioiden tuottamiseen laskemalla yksittäisen äänitteen käänteissuodin ja korvaamalla jäännössignaali
jokaista variaatioita kohden satunnaiskohinalla. [8]. Lloyd ym. hyödynsivät kuoppasuotimia satunnaisilla parametreilla tuottaakseen uskottavia muutoksia iskuääniin [9]. Heidän
algoritminsä käyttää kymmentä toisen asteen suodinta satunnaisella keskitaajuudella, vahvistuksella ja Q-arvolla (vrt. kaistanleveys). Vaihteluvälejä satunnaisparametrien arvoille
ei raportoitu.
Tässä artikkelissa esitellään uusi ratkaisu ongelmaan, jolloin saatavilla on vain yksi
esimerkkiäänite, josta halutaan tuottaa realistisia variaatioita tehokkaasti ja tosiaikaisesti.
Uusi menetelmä hyödyntää lyhyttä samettikohinasuodinta [10, 11] ja bassohyllysuodinta
spektrimuutosten tuottamiseksi. Sammettikohina- ja bassohyllysuodattimen parametrit
määritetään esimerkkiäänitteiden spektrijakauman perusteella. Äänenlaatu varmistetaan
kuuntelukokeen avulla. Tämän tutkimuksen tuloksia on esitelty aiemmin DAFX21konferenssissa [12].

2

U USI MENETELMÄ

Ehdotetun variaatiosuotimen lohkokaavio esitetään kuvassa 1. Se koostuu suorasta ja
suodatetusta signaalireitistä, missä signaali käsitellään sarjaankytketyillä ensimmäisen
asteen bassohyllysuotimella H(z) ja samettikohinasuotimella S(z). Lisäksi vahvistuskerroin gw mahdollistaa variaation voimakkuuden säädön. Tutkimuksessa käytetyt suodatin
parametrit on ilmoitettu taulukossa 1.
Samettikohinasuodattimen impulssivaste on lyhyt (2 ≤ Ls ≤ 4 ms) ja sisältää vain
kahdeksan impulssia (M = 8). Loput impulssivasteen näytteet ovat nollia. Suotimen
impulssivaste vaimenee loppua kohti ja parametri LdB ilmoittaa kokonaisvaimennuksen
desibeleinä. Bassohyllysuodin mahdollistaa matalien taajuuksien vaimentamisen valitun
rajataajuuden alapuolella, jolloin samettikohinasuotimen tuottamat variaatiot saadaan
kohdistettua suurille taajuuksille. Rajataajuuden Fc kohdalla bassohyllysuodin saavuttaa
puolet valitusta maksimivaimennuksesta Glo desibeleinä.
Kuvissa 2(a) ja 2(b) näytetään esimerkki variaatiosuodattimen impulssivasteesta ja Barktasoitetusta magnitudivasteesta. Suoran reitin osuus nähdään impulssivasteessa hetkellä
0 ja sitä seuraa bassohyllysuodatettu samettikohinasuotimen vaste.

gw
x(n)

H(z)

S(z)

y(n)

Kuva 1: Ehdotetun variaatiosuotimen lohkokaavio, jossa bassohyllysuodin on H(z) ja
samettikohinasuodin on S(z) [12].
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0

Magnitudi [dB]

Magnitudi [dB]

Taulukko 1: Vertailussa käytetyt uuden menetelmän suodatinparametrit.
Äänilähde
Fc
Glo
Ls M LdB
gw
Virvelirumpu 100 Hz −5 dB 4 ms 8 20 dB 0.2
Koputus
50 Hz −25 dB 2 ms 8 20 dB 0.4

-20
-40
-60
0

0.5

1

1.5

2

15
10
5
0
-5
-10
-15
50 100

250 500 1k

2k

4k

8k 16k

Taajuus [Hz]

Aika [ms]

(a)

(b)

Kuva 2: (a) Esimerkki variaatiosuodattimen impulssivasteesta ja (b) sitä vastaavasta
Bark-tasoitetusta magnitudivasteesta.

3

T ULOKSET

Tässä kappaleessa esitetään objektiivisen spektrianalyysin ja subjektiivisen kuuntelukokeen tulokset. Näissä analyyseissä vertailtiin uuden menetelmän äänenlaatua aiempaan
satunnaissuodatusmenetelmään [9]. Alkuperäistoteutuksesta poiketen pelkästään vahvistuskertoimet satunnaistettiin aiemmassa menetelmässä. Näin vältettiin useampien suodattimien keskittyminen päällekkäisille taajuusalueille. Lisäksi verrataan menetelmien
laskentakuormia.
3.1

Spektrianalyysi

Uuden ja aiemman menetelmän [9] tuottamia magnitudivasteen muutoksia verrattiin
muutoksiin, joita havaittiin äänitteissä (virvelirumpu ja koputus). Tässä analyysissä
30 sämplen magnitudivasteen erotukset laskettiin pareittain kaikilla mahdollisilla permutaatioilla ja niistä laskettiin tilastolliset arvot, ks. kuva 3. Jokainen magnitudivaste
Bark-tasoitettiin, jotta magnitudivasteiden resoluutio vastaisi ihmisen kuuloa.
Kuvissa 3 (a), (b) ja (c) näytetään spektrianalyysin tulokset koputusäänelle. Uusi menetelmä (kuva 3(b)) tuottaa aiempaa menetelmää (kuva 3(c)) yksityiskohtaisempia muutoksia
magnitudivasteeseen aiemman menetelmän seuratessa äänitteissä havaittavien variaatioiden tasoitettua muotoa. Sama ilmiö toistuu tarkasteltaessa virvelirummun spektrianalyysin tuloksia kuvassa 3 (d), (e) ja (f). Virvelirummun tapauksessa aiempi menetelmä
(kuva 3(f)) vastaa paremmin äänitteissä havaittavien muutosten (kuva 3(d)) suuruutta
korkeilla taajuuksilla verrattaessa uuden menetelmän tuottamiin muutoksiin (kuva 3(e).
Koputusääniä ja virvelirummun ääniä vertailtaessa on myös selvästi havaittavissa, että
koputusäänet sisältävät huomattavasti suurempia spektrivaihteluita.
3.2

Laskentamäärä

Laskutoimitusten lukumäärät näytettä kohti on esitetty taulukossa 2. GEQ viittaa aiempaan satunnaissuodatusmenetelmään, joka käyttää kymmentä toisen asteen suodinta [9].
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Kuva 3: Spektrivaihtelun jakaumat koputukselle ja virvelirummulle (a), (d) äänitteissä,
(b), (e) uudella menetelmällä suodatettuna ja (c), (f) aiemmalla menetelmällä [9]. [12].
Kukin kymmenestä toisen asteen suotimesta tarvitsee neljä yhteen- ja viisi kertolaskua
eli yhteensä 90 laskuoperaatiota. Uudessa menetelmässä samettikohinasuodin vaatii kahdeksan yhteen- ja kahdeksan kertolaskua ja hyllykorjain lisäksi kaksi yhteen- ja kolme
kertolaskua eli yhteensä 21 operaatiota. Uusi menetelmä käyttää siis 77% vähemmän
laskutoimituksia kuin aiempi menetelmä.
3.3

Kuuntelukoe

Suodatettujen sämplejen realistisuutta tutkittiin MUSHRA-kuuntelukokeessa (engl. Multiple Stimuli with Hidden Reference and Anchor). Kokeeseen osallistui 21 henkilöä, joilla
oli normaali kuulo. Heistä 20 oli osallistunut aiemmin kuuntelukokeeseen. Kuuntelukoe
ohjelmoitiin webMUSHRA-sovelluksella [13] ja toteutettiin Aalto-yliopiston akustiikan
laboratorion äänieristetyissä kuuntelukopeissa Sennheiser HD-650 -kuulokkeilla.
Kokeessa osallistujien tuli arvioida testisignaalien äänenvärin variaatioiden realistisuutta
verrattuna, referenssisignaaliin. Testisignaalit kuvataan taulukossa 3, jossa “VNF” viittaa
samettikohinasuodatukseen ilman bassohyllysuodinta ja suoraa signaalireittiä. Jokainen
testisignaali oli 20 sämplen aikakvantisoitu sekvenssi, joissa yksittäisten äänten kokonaisenergia oli normalisoitu. Ajallisen kvantisoinnin ja energianormalisoinnin tarkoituksena
oli poistaa ajoituksen (rytmin) ja äänekkyyden vaihtelut, jotta koe keskittyi pelkästään
äänenväriin. Kokeen arviointiasteikko oli 0–100. Arviointiasteikon ylintä väliä 80–100
vastasi “realistinen”, jota seurasivat “lähes realistinen” (60–80), “hieman realistinen”
(40–60), “epärealistinen” (20–40) ja viimeisenä “erittäin epärealistinen” (0–20).

Taulukko 2: Uuden ja aiemman GEQ menetelmän laskentakuormien vertailu.
Menetelmä Yhteenlaskut Kertolaskut Yhteensä
Säästö
GEQ [9]
40
50
90
Vertailuarvo
Uusi
10
11
21
77%
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(b)

Kuva 4: Kuuntelukokeen tulokset (a) koputus- ja (b) virvelirumpuäänille [12].
Kuuntelukokeen tulokset esitetään koputusäänelle kuvassa 4(a) ja virvelirummulle kuvassa 4(b). Osallistujat tunnistivat molemmista äänistä keskimäärin täydellisesti niin
ankkurin (mediaani 0) kuin myös piilotetun referenssin Ref1 (mediaani 100). Myös
referenssin sekoitettu versio (Ref2) arvioitiin keskimäärin realistiseksi. Kaikki vertaillut
suodatusmenetelmät pärjäsivät keskimääräisesti paremmin koputusäänen kohdalla, mutta
koputusäänten pisteiden jakauma oli laajempi kuin rumpuäänten. Uusi menetelmä oli
tilastollisesti parempi kuin ankkurisignaali (luottamusvälit eivät kohtaa kuvassa 4) ja
vähintään yhtä hyvä kuin aiempi menetelmä (jakaumat menevät päällekkäin).

4

Y HTEENVETO

Tässä artikkelissa esiteltiin uusi menetelmä hienovaraisten muutosten tuottamiseksi
sämplättyihin iskuääniin [12]. Uusi menetelmä hyödyntää lyhyttä ja harvaa samettikohinasuodinta satunnaisten spektrimuutosten tuottamiseen. Lisäksi menetelmä vaatii
ensimmäisen asteen bassohyllysuotimen, jolla tuotetut muutokset kohdistetaan korkeille
taajuuksille, missä vaihteluita esiintyy eniten myös äänitteissä.
Uuden menetelmän osoitettiin tuottavan yksityiskohtaisia ja realistisia spektrimuutoksia,
vaikkakin aiempi menetelmä seurasi äänitteistä analysoitujen muutosten laajuutta tarkem-

Testisignaali
Ref1
Ref2
Ankkuri
VNF
GEQ
Uusi

Taulukko 3: Kuuntelukokeen testisignaalit.
Kuvaus
Referenssisekvenssi, jossa soitetaan peräkkäin 20 äänitettyä sämpleä
Ref1-sekvenssin 20 sämpleä satunnaisessa järjestyksessä
Ref1:n ensimmäinen sämple toistetaan 20 kertaa
20 yksinkertaistetulla menetelmällä suodatettua sämpleä
20 GEQ-menetelmällä [9] suodatettua sämpleä
20 uudella menetelmällämme suodatettuna sämpleä
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min. Kuuntelukokeen perusteella uusi menetelmä paransi selvästi realismia verrattuna
yksittäisen äänitteen peräkkäiseen toistoon. Lisäksi uusi menetelmä oli kuuntelukokeessa
yhtä hyvä tai niukasti parempi aiempaan menetelmään verrattuna, vaikka uusi menetelmä
käyttää 77% vähemmän laskuoperaatioita.
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Tiivistelmä
Akustikon päivittäin kohtaama haaste on saada selitettyä maallikolle akustiikkaan liittyviä monimutkaisia käsitteitä ja mittalukuja. Suunnitteluratkaisujen perusteet voi tuntua vaikealta ymmärtää, jos asioita ei pystytä kokemaan
etukäteen, tai ei löydy suoraa kokemusperäistä vertailukohtaa. Auralisaatio
antaa mahdollisuuden kuunnella ja vertailla akustisia ilmiöitä ja suunnitteluratkaisujen vaikutuksia etukäteen.
Tässä paperissa esitellään auralisaatiohuoneen toteutus toimistohuoneiston
olemassa olevaan neuvottelutilaan. Tavoitteena oli saada toteutettua 3–5
henkilön yhtäaikaiseen kuunteluun soveltuva huone, jossa pystytään kuuntelemaan demoja yleisistä akustiikkasuunnittelussa vastaan tulevista kysymyksistä. Lisäksi huoneen on tarkoitus toimia myös normaalina (video)neuvotteluhuoneena.
Tilan huoneakustointi toteutettiin pääosin seinille ja osittain kattoon. Tilaäänentoistojärjestelmä koostuu 14 pääkaiuttimesta ja kahdesta subwooferista.
Tärinädemoja varten osa olemassa olevasta asennuslattiasta muunnettiin tärinälattiaksi.
Toteutuksen kannalta suurin, joskin tiedostettu haaste, oli käytettävissä olevan tilan rajallinen koko. Tämä pakotti kompromisseihin sekä äänieristävyydessä että huoneakustiikassa. Tietoisena valintana päädyttiin panostamaan
enemmän huoneakustiikkaan äänieristyksen kustannuksella. Kokonaisuus
palvelee suunniteltua käyttötarkoitustaan tietyin rajoituksin. [4]
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Johdanto

Auralisaatioita voidaan toteuttaa kuulokkeilla, mutta laadukkaan kuulokeauralisaation
tekeminen on teknisesti haastavaa ja työlästä [2]. Kirjoittajan kokemuksen mukaan kuulokeauralisaatiot ja niiden vaatimat järjestelyt koetaan helposti epämiellyttäviksi ja epärealistisiksi, joskin VR-teknologiaa hyödyntämällä kokemusta voidaan parantaa [3]. Mikäli auralisaatioita esitetään ryhmälle, kuulokkeilla kuuntelua ei koeta yhteiseksi kokemukseksi [1].
Jotta tyypillisen rakennusprojektin osapuolet voisivat kokea auralisaation yhdessä, tarvitaan kuunteluhuone, jossa sama äänikenttä pystytään luomaan usealle kuulijalle yhtä aikaa käyttäen kaiuttimia. Käyttötarkoitus edellyttää tyypillisesti noin 3–5 henkilön kuuntelualuetta.
Tässä paperissa esitellään auralisaatiohuoneen toteutus toimiston olemassa olevaan neuvotteluhuoneeseen. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet käydään läpi luvussa 2. Käytännön toteutus äänieristyksen, taustamelutason, huoneakustiikan ja kaiutinjärjestelmän
kannalta esitellään luvussa 3. Lopuksi luvussa 4 pohditaan toteutuksen onnistumista ja
tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia.

2

AKUKON DEMOLAB SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Tavoitteena Akukonin DemoLab -projektissa oli toteuttaa auralisaatioiden kuunteluun ja
esittämiseen soveltuva tila olemassa olevaan toimiston neuvotteluhuoneeseen. Jotta projektin budjetti voitiin pitää maltillisena, pyrittiin välttämään suuria muutoksia olemassa
oleviin väliseinä-, lattia- ja ovirakenteisiin.
Auralisaatiokäytössä huoneen ja kaiutinjärjestelmän tulisi soveltua 3 – 5 henkilön yhtäaikaiseen kuunteluun. Auralisaatiokäytön lisäksi huoneen tulisi toimia myös normaalina
(video)neuvotteluhuoneena 2 - 6 henkilön käytössä.

3

DEMOLAB KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Äänieristys
Koska huone sijaitsee osana toimistotilaa joka on saman yrityksen käytössä, huoneen äänieristykselle ei tehty parannuksia. Äänieristys ympäröiviin tiloihin on normaalin neuvotteluhuoneen luokkaa, tai jopa alle (DnT,w 44–48 dB) ja ovena yksi Rw 37 dB puuovi.
Äänieristystä ei parannettu, koska toimintaa ympäröivissä tiloissa pystytään tarvittaessa
kontrolloimaan huoneen käytön aikana, ja koska seinärakenteiden äänieristyksen parantaminen olisi aiheuttanut lisähaasteita huoneen pienten taajuuksien jälkikaiuntaan ja edelleen äänentoistojärjestelmän kalibrointiin pienillä taajuuksilla.
Huomionarvoista on myös, että huoneen seinät on rakennettu koko toimistokerroksen
kattavan asennuslattian päältä. Tämä osaltaan rajoittaa äänieristyksen parantamisen mahdollisuuksia, koska asennuslattiaa ei haluttu purkaa.
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Huoneakustiikka
DemoLabin huoneakustiikan tavoitteena oli luoda akustiikaltaan neutraali ja riittävän
kaiuton tila, jotta suunniteltavien tilojen huoneakustiikkaa pystytään kuuntelemaan [4].
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että DemoLabin jälkikaiunta-ajan tulee olla jonkin verran lyhyempi kuin auralisoitavan tilan jälkikaiunta-ajan, jotta auralisaatiosta saadaan realistinen. Huoneakustointi toteutettiin Kuvassa 1 esitetyillä rakenteilla.
Katossa 400 mm
alas laskulla 50
mm mineraalivilla + ruiskute

200 mm Ewona + 40 mm mineraalivilla
Verhot yläikkunoiden edessä

Tekstiilimatto

100 mm Ewona
Kuva 1. DemoLabin huoneakustiikan toteutus.

Kuvassa 2. on esitetty DemoLabin mitattu jälkikaiunta-aika terssikaistoittain, ja verrattu
sitä tyypillisesti auralisoitaviin tiloihin.

Kuva 2. DemoLabin jälkikaiunta-aika verrattuna eräisiin akustikon usein kohtaamiin
tilatyyppeihin.
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Taustaäänitaso
Tavoitteena oli saada ilmanvaihdon
taustaäänitaso mahdollisimman alhaiseksi toteuttamatta huoneeseen
erillistä
ilmanvaihtojärjestelmää.
Huoneen tuloilma syötetään jäähdytyspaneelien kautta, ja poistoilma
on kanavoitu KSO-venttiilin kautta.
KSO-venttiiliin asennettiin vaimennuspatruuna. Sekä tulo, että
poisto ovat osana talon keskitettyä
ilmastointijärjestelmää, ja säädettävyyttä on rajallisesti. Taustaäänitasoksi saatiin LAeq 25 dB, joka on
riittävä useimpiin auralisointitarkoituksiin. Jäähdytyspaneelien virtausäänen kontrolloimiseksi paneelien
Kuva 3. DemoLabin mitattu taustaäänitaso.
vesiputkiin toteutettiin etäohjattava
sulkuventtiili. Kuvassa 3 on esitetty DemoLabin taustamelutaso oktaavikaistoittain.
Kaiutinjärjestelmä
Tilaäänen toistamiseksi huoneeseen toteutettiin 14 pääkaiuttimen ja kahden subwooferin
äänentoistojärjestelmä. Kaiuttimiksi valittiin Genelecin Smart IP -sarjan kaiuttimet
(4430A), joille sekä audiosignaali että virta syötetään CAT-kaapelia pitkin. Kaiuttimia
kontrolloidaan Smart IP -verkon kautta ohjelmallisesti.
Tärinälattia
Tärinän demoamiseksi DemoLabiin toteutettiin lattiaelementti, joka kostuu kahdesta
alumiiniprofiilirungosta ja 22 mm koivuvanerista. Sisäpuolinen runko on eristetty
ulkorungosta Sylomer-kaistalla ja betonilattiasta Rosta ESL 15 tärinävaimenttimella.
Tärinäheräte toteutetaan Fischer ButtKicker LFE täristimellä, joka on asennettu suoraan
sisärungon vaneriin. Täristimen signaali vahvistetaan Fischer Amps Shaker 400
vahvistimella. Vahvistimen tasot on kalibroitu siten, että tärinätaso voidaan säätää
suoraan ohjelmallisesti tietokoneelta. Tärinälattian rakenne esitetty kuvissa 4 ja 5.

Kuva 4. Tärinälattian runko.

Kuva 5. Tärinälattia valmiissa huoneessa.

268

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.–25. MARRASKUUTA, TURKU

4

LAUKKANEN ET AL.

LOPPUTULOS JA KEHITYSIDEAT

DemoLabin toteutuksen kannalta suurin, joskin tiedostettu haaste, oli käytettävissä olevan tilan rajallinen koko. Tämä pakotti tekemään kompromisseja sekä äänieristävyyteen,
että huoneakustiikkaan. Tietoisena valintana päädyttiin panostamaan enemmän huoneakustiikkaan äänieristyksen kustannuksella. Ilma- ja askeläänieristyksen kanssa pystytään toimimaan, sillä ympäröivien tilojen toimintaa pystytään kontrolloimaan huoneen
käytön aikana.
Huoneakustiikan sekä kaiutinjärjestelmän toteutukset onnistuivat hyvin, joskin kaiutinjärjestelmän kalibroinnin yhteydessä jouduttiin vielä tekemään pieniä viilauksia huoneakustisiin rakenteisiin, jotta kaiutinten taajuusvasteet saatiin riittävän tasaisiksi.
Saavutettu ilmanvaihdon taustamelutaso LAeq 25 dB on riittävä useimpiin käyttötarkoituksiin, mutta ilmanvaihdon ääntä on suunniteltu edelleen vaimennettavan lisäämällä
poistokanavaan tehokkaampi äänenvaimennin huoneen puolelle. Tällä päästään arviolta
noin LAeq 22 dB taustaäänitasoon, josta on hyötyä kriittisimpiä auralisaatiotarpeita varten.
Nykyisen toiminnallisuuden lisäksi tulevaisuuden suunnitelmana on varustaa tila reaaliaikaisesti toimivalla keinoakustiikalla. Keinoakustiikan avulla mallinnetun tai mitatun
huoneakustiikan kokeminen ja auralisointi olisi entistäkin todentuntuisempaa. Keinoakustiikalla jokaista sessiota varten pystyttäisiin luomaan haluttu lähtötilanne.
Kuvassa 6 on esitetty Akukon DemoLab valmiina.

Kuva 6. Akukon DemoLab valmiina käyttöön.
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Tiivistelmä
Tämä artikkeli keskittyy samettikohinan uusiin laajennuksiin ja sovelluksiin,
joita on julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä ja -konferensseissa. Huoneen impulssivaste voidaan mallintaa samettikohinan avulla kahdella menetelmällä, joista
ensimmäisessä impulssivaste jaetaan lyhyiksi eripituisiksi pätkiksi, joita approksimoidaan suodatetuilla samettikohinasekvensseillä. Toinen tapa on uudenlainen
rekursiivinen kaikualgoritmi, jossa useita samettikohinasekvenssejä limitetään keskenään. Samettikohinan avulla lyhyttä äänitettä voidaan myös pidentää loputtomasti.
Lyhyt samettikohinasekvenssi sopii äänisignaalien dekorrelointiin, jota tarvitaan
pseudostereosignaalin tai ympäröivän äänikentän luomiseen monosignaalista. Dekorrelaattorin taajuusvaste voidaan valkaista optimoimalla impulssien paikat ja
korkeudet, jottei se aiheuta värittymää. Kurt James Werner on esitellyt loimusamettikohinan (engl. crushed velvet noise), joka kuulostaa ylipäästösuodatetulta. Hideki
Kawahara on määritellyt taajuusalueen samettikohinan, joka soveltuu puhesynteesiin ja akustisiin mittauksiin.

1

J OHDANTO

Samettikohina on Matti Karjalaisen ja Hanna Järveläisen vuonna 2007 esittelemä harva
satunnaisasignaali, joka kuulostaa piirteettömältä valkoiselta kohinalta [1, 2]. Tämä
artikkeli kertoo samettikohinan uusista sovelluksista ja laajennuksista, joita on julkaistu
lähivuosina kansainvälisissä tiedelehdissä ja -konferensseissa.

2

U UDET SAMETTIKOHINAAN PERUSTUVAT KAIKUALGORITMIT

Huonekaiun mallintaminen oli samettikohinan alkuperäinen sovellus, ja ensimmäiset
menetelmät perustuivat yhteen takaisinkytkentäsilmukkaan [1, 3]. Uusissa julkaisuissa
on esitelty kaksi muutakin ideaa, joista ensimmäisessä impulssivaste jaetaan lyhyiksi
eripituisiksi pätkiksi, jotka mallinnetaan suodatettuna samettikohinana [4, 5]. Tämä
periaate esitetään kuvassa 1. Etuja ovat laskennallinen tehokkuus ja parametrinen esitys,
joka mahdollistaa vasteen muokkauksen, kuten venyttämisen ajassa.
Copyright ©2021 Vesa Välimäki, Jon Fagerström. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa
Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää,
näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan
asianmukaisesti.
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Kuva 1: (a) Konserttisalin impulssivaste jaetaan eripituisiin osiin 0.1 sekunnista alkaen.
(b) Mallinnetun impulssivasteessa alkuosa on lainattu alkuperäisestä ja muut osat on
korvattu suodatetulla samettikohinalla.
Toinen uusi tapa huonevasteen mallintamiseen samettikohinan avulla on rinnakkainen
kaikualgoritmi, jossa useita samettikohinasekvenssejä limitetään keskenään [6]. Tähän
käytetään laajennettuja samettikohinasekvenssejä [3], joita toistetaan periodisesti. Jokaiseen sekvenssiin jätetään tyhjiä aikavälejä, joissa ei esiinny impulsseja [3]. Kuvassa 2
nähdään esimerkki neljän sekvenssin limittämisestä. Kaikualgoritmissa kaikki rinnakkaiset sekvenssit vaimenevat saman T60-profiilin mukaisesti, ja lopputuloksen impulssivaste
on samettikohinaa, jossa ei kuulla toisteisuutta eikä karheutta. Algoritmin lohkokaavio
esitetään kuvassa 3. Tämäkin menetelmä on laskennallisesti tehokas ja parametrinen.
Samettikohinaa on myös hyödynnetty takaisinkytketyn viiveverkon (engl. feedback delay
network, FDN) kaikutiheyden parantamiseksi [7]. Kun harvoja samettikohinasuotimia
kytkettiin FDN-rakenteen tuloihin ja lähtöihin, algoritmin kaikutiheys kasvoi huomattavasti tavalliseen FDN-algoritmiin verrattuna. Tämän ansiosta riittävä kaikutiheys saavutetaan nyt entistä pienemmällä FDN-verkolla, jolloin tarvittavan laskennan määrä saadaan
puolitettua.

3

Ä ÄNEN PIDENTÄMINEN SAMETTIKOHINALLA

Samettikohinan avulla ääntä voi jatkaa loputtomiin [8, 9]. Alkuperäisestä äänestä valitaan
haluttu kohta, joka voi olla alle sekunnin mittainen. Valitulla signaalilla suodatetaan samettikohinasekvenssiä. Lopputuloksena saatavalla signaalilla on samankaltainen spektri
kuin alkuperäisellä signaalilla, mutta se on satunnaisvaiheinen, kuten kohinasignaali.
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Näyteindeksi
Kuva 2: Esimerkki neljän laajennetun samettikohinasekvenssin limityksestä [6], jonka
lopputulos nähdään alimmassa kuvassa. Impulssit asetellaan satunnaisesti värillisiin
aikaväleihin. Valkoiset kohdat sisältävät vain nollanäytteitä, joita ei ole piirretty näkyviin.

Tulo

G1(z)

S1(z)

Lähtö
z–D

G2(z)

S2(z)
z–D

G3(z)

S3(z)
z–D

G4(z)

S4(z)

Kuva 3: Limitetyn samettikohinakaikualgoritmin lohkokaavio, jossa lohkot Gk (z) ovat
kampasuodattimia ja lohkot Sk (z) laajennettuja samettikohinasuodattimia [6]. Viivelinjat z −D auttavat limittämään haarojen lähdöt kuvan 2 periaatteen mukaisesti.
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Käytännössä riittää kun signaalista tuotetaan 4 s mittainen pidennetty ääni. Kun sitä
toistetaan, kuulijat eivät huomaa toistoa, vaan ääni vaikuttaa jatkuvan loputtomasti.
Samettikohinalla pidennetyssä signaalissa esiintyy spektrivaihteluita, jotka aiheuttavat
myös äänekkyyden muutoksia [8, 9]. Tämä saa pidennetyn äänen kuulostamaan hämmästyttävän aidolta eikä lainkaan keinotekoiselta. Vaihtelut voivat silti olla häiritseviä,
ja siksi D’Angelo ja Gabrielli esittivät, että äänekkyyden muutoksia voidaan tasoittaa
dynaamisen kompressorin avulla [9].

4

D EKORRELOINTI SAMETTIKOHINAN AVULLA

Benoit Alary ym. keksivät, että lyhyt samettikohinasekvenssi sopii äänisignaalin dekorrelointiin, jota tarvitaan pseudostereosignaalin tai monikanavaisen ympäröivän äänikentän
luomiseen monosignaalista [10]. Dekorrelointi toteutetaan tuottamalla samettikohinasta
lyhyt FIR-suodatin (engl. finite impulse response filter), jonka avulla alkuperäisestä signaalista luodaan versio, joka kuulostaa oleellisesti alkuperäiseltä, mutta joka ei vaiheen
muokkauksen ansiosta korreloi alkuperäisen kanssa. Samettikohinadekorrelaattorin vaste
voidaan valkaista optimoimalla, jottei se aiheuta ääneen värittymää [11].

5

S AMETTIKOHINAN UUDET LAAJENNUKSET

Tässä kappaleessa esitetään tuoreimpia samettikohinan laajennuksia. Kurt James Werner
[12] esitteli tietokonemusiikkia varten loimusamettikohinan (engl. crushed velvet noise),
jonka impulssijakauma on epäsymmetrinen. Siinä voi olla esimerkiksi suurempi määrä
impulsseista positiivisia kuin negatiivisia. Loimusamettikohina kuulostaa ylipäästösuodatetulta. Kuvassa 4(b) nähdään ääriesimerkki loimusamettikohinan impulssijakaumasta,
jossa jokainen impulssi on pakotettu positiiviseksi. Vastaava Bark-tasoitettu spektri, joka
on laskettu yhden sekunnin mittaisesta sekvenssistä, nähdään kuvassa 4(d). Spektri muistuttaa bassohyllysuodatettua valkoisen kohinan spektriä. Kuvissa 4(a) ja 4(c) nähdään
tavallisen sametikohinan impulssi- ja magnitudivasteet.
Masanori Morise muokkasi samettikohinaa käytettäväksi puhesynteesissä jaksottomien
äänteiden tuottamiseen [13]. Perinteinen valkoinen kohina ei takaa etenkään lyhyellä aikavälillä tasavirratonta signaalia. Tasavirraton samettikohina saadaan aikaan varmistamalla,
että tuotettu lyhyt sekvenssi sisältää yhtä monta positiivista ja negatiivista impulssia.
Näin voidaan varmistaa että sekvenssin energia nollataajuudella (0 Hz) on nolla. Pidempi,
myös lyhyellä aikavälillä tasavirraton signaali, saadaan Morisen mukaan ketjuttamalla
useita lyhyitä muokattuja sekvenssejä [13].
Hideki Kawahara yhteistyökumppaneineen on määritellyt taajuusalueen samettikohinan
[14], joka puolestaan sopii puhesynteesiin [14] ja akustisiin mittauksiin [15, 16]. Sen
kuuntelemisesta seuraa jälki-ilmiö, jonka vaikutuksesta kaikki äänet kuulostavat minuuttien ajan siltä kuin ne soitettaisiin flanger-pedaalin kautta [17]. Taajuusalueen samettikohina tuotetaan nimensä mukaisesti diskreetissä taajuusalueessa mukaillen tavallisen
samettikohinan synteesiä diskreetissä ajassa. Impulssien paikkojen sijaan satunnaistetaan
spektripiikkien taajuudet. Sitten vaihetta manipuloidaan näiden keskitaajuuksien kohdalla ikkunointifunktiolla. Lopulta käänteisellä Fourier-muunnoksella saadaan tuotettua
aika-alueen sekvenssi.
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Kuva 4: (a) Tavallinen samettikohinasekvenssi ja (c) sen Bark-tasoitettu magnitudispektri
sekä (b) loimusamettikohina ja (d) sen Bark-tasoitettu magnitudispektri, josta ilmenee
pienten taajuuksien vaimentuminen. Molemmat kohinasignaalit ovat 1 s mittaisia, mutta
niistä näytetään ensimmäiset 20 ms.

6

Y HTEENVETO

Tässä artikkelissa esiteltiin tieteellisiä uutuuksia, jotka liittyvät suomalaiseen harvaan
satunnaissignaaliin, samettikohinaan. Alun perin samettikohinaa käytettiin kaikualgoritmeissa, joita kehitetään edelleen. Lisäksi samettikohinaa voidaan käyttää äänisignaalien
pidentämiseen ja dekorrelointiin, ja siitä on kehitetty muunnelmia, kuten loimusamettikohina ja taajuusalueen samettikohina.
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Tiivistelmä
Hälypuhetestit, kuten kansainvälinen lausematriisitesti, mittaavat ihmisen kykyä
ymmärtää puhetta hälyssä. Tavanomaisesti testissä käytetään peittoäänenä tasaista
kohinaa, jonka keskimääräinen taajuusrakenne vastaa kuunneltavan puheen spektriä.
Spektrisovitetun kohinan lisäksi peiteääninä voidaan käyttää myös erilaisia hälinöitä,
ja virtuaaliakustiikan avulla hälypuhetesteihin voidaan tuoda monimuotoisuutta esimerkiksi lisäämällä testiääniin kaiuntaa. Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä
peiteäänityyppejä ja esitämme myös uuden tavan muodostaa hälypuhetta käyttäen
hyväksi jo olemassa olevia lausematriisitestin puheääniä ja Fourier-muunnoksen
perusominasuuksia. Esitämme myös kuuntelukoetuloksia kaiunnan vaikutuksesta
hälypuhetestin tuloksiin eri peiteäänityypeillä normaalikuuloisilla kuuntelijoilla.

1

J OHDANTO

Hälypuhetestit ovat tärkeä osa nykyistä kuulontutkimusta ja kuulo-ongelmien diagnostiikkaa [1, 2]. Hälypuhetesteissä kuuntelijalle esitetään kohdepuhetta jonkin peiteäänen
kanssa. Muuttamalla adaptiivisesti puheen ja peiteäänen signaali-kohinasuhdetta voidaan
mitata esimerkiksi 50 prosentin puheentunnistuksen kynnystaso. Peiteäänen ominaisuuksilla on oleellinen merkitys kokeen tuloksiin, kynnystasoihin ja luotettavuuteen. Vaikka
puheen ja kuulon tutkimuksissa käytetään monenlaisia peiteääniä ja tutkimuksissa niitä
räätälöidään tutkimuskysymyksien perusteella, ei kliinisessä diagnostiikassa peiteääninä pääsääntöisesti käytetä muuta kuin tasaista puheen spektriin sovitettua kohinaa.
Mahdollisia peiteääniä on kuitenkin monia ja tässä artikkelissa tarkastellaan lyhyesti
erilaisia kohinoita ja hälinöitä sekä kaiunnan vaikutusta testituloksiin. Lisäksi esitämme myös yhden uuden tavan muodostaa hälypuhetta jo olemassa olevista suomalaisen
lausematriisitestin testimateriaaleista [3].

2

KOHINAT

Hälypuhetestien tyypillisin peiteääni on tasainen kohina, jonka spektri vastaa kuunneltavan puheen pitkäaikaisspektriä. Tälläinen kohina voidaan tuottaa esim. summaamalla
Copyright ©2021 Antti Kuusinen, Tapio Lokki. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons BY 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida, levittää,
näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan
asianmukaisesti.
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ja satunnaisesti limittämällä suuri määrä kuunneltavia puhesignaaleja. Vaihtoehtoisesti
spektrisovitettu kohina voidaan tuottaa käyttäen hyväksi Fourier-muunnosta ja satunnaistamalla puhesignaalin vaiheet taajuutasossa ja kääntämällä vaihesatunnaistettu signaali
takaisin aika-tasoon [4]. Eri kielien pitkäaikaisspektrien ollessa hyvin samankaltaisia, on
ehdotettu käytettäväksi myös ”universaalia” spektrisovitettua kohinaa [5], joka voisi helpottaa esim. kuulokojeiden sovitusta sekä tulosten vertailua eri kielillä. Jossain tilanteissa
voidaan peiteäänenä käyttää myös valkoista tai pinkkiä kohinaa, mutta hälypuhetesteissä
näitä käytetään nykyään hyvin harvoin.
Spektrisovitetun kohinan etuja ovat sen ennustettavuus, johdonmukaisuus ja toistettavuus. Psykometriset kynnyskäyrät signaali-kohinasuhteen muuttuessa ovat jyrkkiä,
jolloin hälypuhetestin tuloksena saadaan tarkat estimaatit puheenymmärrettävyyden kynnystasoista [6]. Spektrisovitetun kohinan energeettisen peiteprofiilin voidaan ajatella
olevan maksimaalinen suhteessa kuunneltavaan puheeseen, eikä kohinassa ole myöskään
ajallisia muutoksia. Yleisesti ajatellaan, että ajallisesti tasainen kohina aiheuttaa vain ns.
energeettistä maskausta, mutta tasaisen kohinan peittoefekti ei itseasiassa olekaan niin
yksinkertainen [7, 8]. Jopa tasaisessa kohinassa on mukana (satunnaisia) modulaatioita,
jotka aiheuttavat jonkin verran myös ns. modulaatiomaskausta [7, 8]. Tyypillisemmin
modulaatiomaskausta tapahtuu ajallisesti vaihtelevien peiteäänien vaikutuksesta, jolloin
puheen ymmärrettävyyden kannalta tärkeät modulaatiokomponentit peittyvät tai sotkeutuvat peiteäänen modulaatioiden kanssa. Seuraavassa kappaleessa käsitellään ajallisesti
vaihtelevia peiteääniä, joita tässä artikkelissa kutsutaan termillä "hälinät".

3

H ÄLINÄT

Hälinänä voidaan pitää peiteääntä, joka enemmän tai vähemmän vaihtelee ajallisesti. Tutkimuskirjallisuudesta löytyy paljon erilaisia peiteäänihälinöitä, jotka usein räätälöidään
tutkimuskysymyksien perusteella aiheuttamaan tietynlaisia peittovaikutuksia. Esimerkiksi amplitudimoduloidulla kohinalla voidaan kartoittaa kuulijan kykyä käyttää hyväksi
hiljaisempia kohtia peittoäänessä. Verrattuna tasaisiin peittoääniin, amplitudimodulaatio helpottaa puheen ymmärrettävyyttä normaalikuuloisilla henkilöillä, mutta kuulon
alenema tai ikäkuulo voi merkittävästi vähentää tätä hyötyä [9]. Varsinkin ikäkuulo voi
vähentää kuulon herkkyyttä äänien ajallisille vaihteluille.
Amplitudimodulaatio voidaan toteuttaa monella tapaa, mm. sinifunktioiden avulla. Tyypillinen tapa on kuitenkin käyttää hyväksi jonkin puhesignaalin verhokäyrää, jolloin modulaatio mukailee oikean puheen ajallista vaihtelua. Tällaisia hälinäpeiteääniä ovat muun
muassa ”ICRA” -hälinät [10], jotka kuulostavat hieman puheelta, mutta ovat käytännössä
kuitenkin täysin käsittämättömiä. Vaikka ICRA-äänet akustisilta ominaisuuksiltaan ovat
samankaltaisia oikean puheen kanssa, niistä puuttuu puheen tonaaliset ja harmoniset rakenteet, jotka määrittävät erityisesti vokaaleja. ICRA-hälinöitä on muutamaa eri tyyppiä,
joissa puhujien määrä ja sukupuoli vaihtelee signaalien välillä.
Kansainvälinen hälypuhesignaali (eng. The international speech test signal, ISTS) [11] on
myös kiinnostava hälypuhepeiteääni. Se on muodostettu segmentoimalla ja yhdistämällä
puhetta kuudesta eri kielestä (englanti, arabia, kiina, ranska, saksa, espanja). ISTS on
täysin puheen kaltaista, mutta käytännössä täyttä siansaksaa.
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Ehkä yksinkertaisin ja yleisin tapa muodostaa hälypuhetta (eng. babble talk) on summata
limitäin N -kappaletta puhesignaaleja toistensa kanssa. Lisäämällä puhujien lukumäärää,
hälypuheesta tulee tiheämpää ja lopulta tasaista kohinaa. Hälypuhenäytteiden voidaan
ajatella muodostavan hälypuhejatkumon yhdestä puhujasta äärettömään moneen puhujaan. Hälypuheen ollessa ymmärrettävää, esim. yhden tai vain muutaman puhujan
tapauksessa, puhutaan usein ns. informatiivisesta maskauksesta, jossa peiteäänen informatiivinen luonne vaikeuttaa kuulijan tarkkaavaisuutta ja keskittymistä kohdepuheeseen.
Tutkimukset ovat todenneet, että hälypuhe on häiritsevintä, kun siinä on noin neljästä
kuuteen puhujaa [12, 13]. Usein jokapäiväiset taustahälinät tuottavat enemmän tai vähemmän sekä energeettistä että informatiivista maskausta ja usein niitä on vaikea erottaa
toisistaan. Informatiivistä maskausta voi tapahtua myös muilla kuin puheäänillä [14].
Seuraavassa kappaleessa esitetään yksi vaihtoehtoinen tapa muodostaa hälypuhetta käyttäen hyväksi Fourier-muunnoksen perusominaisuuksia.
3.1

Hälypuheen tuottaminen vaiheviiveen vaihtelulla

Vaiheviiven vaihtelulla (eng. phase jitter) voidaan hajoittaa signaalin aikatason rakenne
siten, että signaalin magnitudivaste pysyy koskemattomana. Fourier-muunnoksen aikatason siirto-ominaisuuden mukaan signaalin siirtäminen aikatasossa vastaa vaiheiden
yhteenlaskua taajuustasossa [15]:
F{x(n − k)} = X(ω)e−jωk
= |X(ω)|ej(∢X(ω)−ωk)

(1)
(2)

Jos parametri k muuttuu eri taajuuskomponenttien välillä, siirtyvät komponentit myös
ajassa eri tavoin, jolloin signaali vääristyy riippuen k arvoista. Käyttämällä täysin satunnaisia k:n arvoja eli toisin sanoen satunnaistamalla signaalin vaiheet, voidaankin
tuottaa vaikka loppumattomia kohinasignaaleja [4]. Tämänlaista vaiheviiven vaihtelua
on jo aikaisemmin käytetty puheen ymmärtämisen tutkimuksessa monella eri tavoin
[16, 17], mutta pääasiassa prosessointi on tehty lyhyissä aikaikkunoissa (eng. short-time
FT, STFT). Tekemällä vaiheviiven vaihtelua lyhyissä aikaikkunoissa voidaan esimerkiksi
tuottaa signaaleja, joilla on sama verhokäyrä kuin alkuperäisellä puhesignaalilla, mutta
joiden ajallinen hienorakenne (eng. temporal fine structure) on muuttunut. On selvää, että
puheen ymmärrettävyyden kannalta vaiheinformaatiolla on olennainen merkitys [18].
Tässä työssä ehdotamme, että vaiheviiveen vaihtelua / aikatason siirto-ominaisuutta
voidaan käyttää hyväksi myös pitkäaikaisen Fourier-muunnoksen kautta, jolloin taajuustason vaiheinformaatio vastaa koko käsiteltävää signaalia. Vaiheiden yhteenlaskun tai
satunnaistamisen sijasta hälypuhetta voidaan tuottaa kertomalla puhesignaalin vaiheet
kertoimella c:
y(n) = F −1 {|X(ω)|ej(c∢X(ω)) }

(3)

Kertolasku tekee vaiheviiveen vaihtelusta riippuvaisen alkuperäisen signaalin vaiheinformaatiosta, jolloin riippuen kertoimen c arvosta ja alkuperäisten vaiheiden suhteista,
enemmän samassa vaiheessa olevat taajuukomponentit siirtyvät ajassa enemmän samankaltaisesti kuin eri vaiheissa olevat komponentit. Diskreetin Fourier-muunnoksen epävarmuusperiaatteen mukaisesti muunnoksen taajuusresoluutio riippuu signaalin pituudesta,
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Kuva 1: Vaihekerrotun puheen ymmärrettävyys kertoimen c eri arvoilla. Psykometrisen funktion 50 prosentin kynnysarvo: 1.8; kulmakerroin (/0.1): -0.77. Pystysuora viiva
merkitsee kertoimen arvoa kaksi, koska sitä käytettiin tuottamaan hälypuhetta hälypuhetestiin, jonka tuloksia on esitetty kuvassa 3.
jolloin oleellinen vaatimus vaihekerrotun hälypuheen tuottamiselle on, että prosessoitava
puhesignaali on riittävän pitkä. Tällöin vaiheviiveen vaihtelu toimii tarpeeksi tiheällä
taajuusresoluutiolla ja lopputulos kuulostaa hälypuheelta.
Kun prosessia sovelletaan suomalaisessa lausematriisitestissä [2], riittävän pitkä puhesignaali saadaan aikaiseksi esimerkiksi siten, että poimitaan lausemateriaalista satunnaisesti
kolme lausetta ja liitetään ne peräkkäin ennen vaiheenkertomisprosessia.
Koska signaali vääristyy sitä enemmän mitä suurempi c:n arvo on, myös vaihekerrotun
puhesignaalin ymmärrettävyys muuttuu. Lausematriisitestissä peittoäänenä käytettävän
hälypuheen tulisi olla puheenkaltaista, mutta mahdollisimman vähän ymmärrettävää,
jotta lausematriisitestin tulokset pysyvät yksiselitteisinä.
Muutosta puheen ymmärrettävyydessä eri c arvoilla on tutkittu kuuntelukokeella, jossa
lausematriisitestin testiprotokolla adaptoitiin mittaamaan hälypuheen ymmärrettävyyttä.
Kuva 1 esittää vaihekerrotun hälypuheen ymmärrettävyyttä kertoimen c eri arvoilla. (Tästä kuuntelukokeesta ja tutkimuksesta voi lukea lisää tulevasta vertaisarvioidusta artikkelista [3].) Kuvassa 2 on esitetty aika-amplitudi ja spektrogrammi-kuvaajat suomenkielisestä
puhesignaalista (a), jonka vaiheet on joko tuplattu (b) tai kokonaan satunnaistettu (c). Vaihetuplatun signaalin kuvaajissa on havaittavissa puheenkaltaisia aika-taajuusvaihteluita,
vaikka tästä puhehälystä ei enää tunnista yksittäisiä sanoja. Vaihesatunnaistettu signaali
on tasaista kohinaa.

4

K AIUNNAT

Kaiunnan tiedetään vaikeuttavan puheen ymmärrettävyyttä kun äänien jälkikaiuntahännät
peittävät korviin seuraavaksi saapuvia ääniä riippuen suoran äänen ja kaiunnan välisestä
suhteesta. Jos puhuja on hyvin lähellä kuuntelijaa, suora ääni on voimakas suhteessa
kaiuntaan, eikä kaiunnan kestolla tai määrällä ole juurikaan vaikutusta puheen ymmärrettävyyteen [19]. Kun äänilähteen ja kuuntelijan etäisyys kasvaa, kaiunnalla (ml. varhaiset
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Kuva 2: Aika-amplitudi ja spektrogrammikuvaajat suomenkielisestä lauseesta, joka on
vaihetuplattu ja vaihesatunnaistettu. a) Alkuperäinen puhe signaali; b) Vaihetuplattu; c)
Vaihesatunnaistettu.
heijastukset) on myös lisääntyvä merkitys puheen ymmärrettävyyden kannalta. Vaikka
jälkikaiuntahännät eivät suoraan peittäisikään seuraavia ääniä, kaiunta tasoittaa puheen
amplitudimodulaatioita, jolloin puheen ymmärrettävyys heikkenee. Kaiunta myös dekorreloi ääniä korvien välillä, jolloin kuulojärjestelmän on vaikeampi saada kiinni ei
toivotusta melun piirteistä ja kyky erottaa kohdeäänet ja melu toisistaan heikkenee [20].
Kaiunnan tiedetään häiritsevän enemmän kuulon alenemasta tai vaurioista kärsiviä kuuntelijoita kuin normaalikuuloisia verrokkeja [21]. Kuulontutkijat ja erityisesti kuulolaitteiden valmistajat ovatkin yhä enemmän kiinnostuneita realististen ääniympäristöjen
tuomista mahdollisuuksista kuulolaitteiden kehitystyössä ja sovituksien parantamisessa
[22].
Omissa tutkimuksissamme [19] olemme auralisoineet oikeita tiloja kuvalähdehajotelmalla (eng. Spatial Decomposition Method, SDM [23]). Kuvassa 3 on esitetty 50 prosentin
puheentunnistuksen kynnystasoja mitattuna normaalikuuloisilta henkilöiltä käyttämällä
joko spektrisovitettua (ssn)- tai vaihetuplattuakohinaa (2pb) peiteäänenä [24]. Hälypuhetestinä näissä mittauksissa käytettiin suomalaista lausematriisitestiä ja kynnysarvot mitattiin kaiuttomassa tilanteessa ilman auralisaatiota sekä kahdessa kaiuntaisessa tilanteessa,
jotka auralisoitiin käyttämällä mitattuja huoneimpulssivasteita akustiikan laboratorion
muunneltavan akustiikan huoneesta. Kaiuntaiset olosuhteet vastaavat keskitaajuuksilla
noin 0,6 sekunnin (rt06) ja noin 1,5 sekunnin (rt15) jälkikaiunta-aikoja. Kohdepuhuja auralisoitiin kahden metrin etäisyydelle kuulijan eteen ja peiteäänilähteet auralisoitiin joko
puhujan kanssa samaan paikkaan (0◦ ) tai kahden metrin etäisyydelle kuulijan vasemmalle ja oikealle puolelle (±90◦ ). Kuuntelukoe suoritettiin kuulokkeilla, ja koe suoritettiin
siten, että koehenkilöt antoivat vastauksensa merkitsemällä tunnistetut sanat graafisen
käyttöliittymän avulla (ns. ”suljetun setin”, ”closed-set” asetelma). Kokeeseen osallistui
11 suomalaista henkilöä, joilla kaikilla oli normaalikuulo äänesaudiometrialla mitattuna.
Referenssituloksena voidaan pitää kaiutonta ssn-rt00-(0◦ ) tulosta (ka: −12.7 dB SNR).
Verrattuna tähän referenssitulokseen näyttää siltä, että kaiuttomassa tilanteessa 2pbkohina aiheuttaa n. 3 dB:ä huonomman tuloksen, kun peiteääni tulee samasta paikasta
kohdepuheen kanssa. Tämä ero kuitenkin häviää, kun 2pb esitetään dikoottisesti (±90◦ ) ja
2pb-peiteäänellä kaiuttomassa tilanteessa kuulijalle on etua, jos peiteääni on dekorreloitu
korvien välillä. Kaiuntaisissa tilanteissa tämä etu 2pb-hälinän kohdalla häviää ja kaiuntaisissa tilanteissa n. 3 dB:n ero peiteäänien välillä on havaittavissa myös ±90◦ -tilanteessa.
Huomion arvoista on myös, että lisäämällä referenssitestiin puolitoista sekuntia jälki-
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Kuva 3: Puheentunnnistuskynnystasoja mitattuna kahdella eri peiteäänellä (spektrisovitettu kohina (ssn), vaihetuplattuhälypuhe (2pb)), kolmessa eri kaiunnassa (ei kaiuntaa
(rt00), n. 0,6 sekunnin jälkikaunta (rt06) ja n. 1,5 sekunnin jälkikaiunta (rt15)), ja kahdessa eri peittotilanteessa (puhe ja peiteääni samassa paikassa kuuntelijan edessä (0◦ ),
puhe edessä, mutta peiteääni vasemmalla ja oikealla (±90◦ )).
kaiuntaa saadaan aikaan myös noin 3 dB heikennys (kts. ssn: rt00-(0◦ ) vs. rt15-(0◦ )).
Vaikuttaa siltä, että 2pb-peiteäänen avulla voi olla mahdollista approksimoida kaiunnan vaikutusta hälypuhetestiin ilman, että kaiuntaa oikeasti lisätään testiääniin. Isoin
kontrasti referenssitestitulokseen verrattuna saadaan kuitenkin käyttämällä 2pb-hälinää
ja lisäämällä testiin myös kaiuntaa. Tämä testiasetelma on lupaava kuulo-ongelmien
diagnostiikan kannalta, joten on mielenkiintoista jatkaa tutkimusta tulevaisuudessa myös
huonokuuloisten potilaiden kanssa.

5

Y HTEENVETO

Tässä artikkelissa käsiteltiin lyhyesti hälypuhetesteissä ja kuulon tutkimuksessa yleisimmin käytettyjä peiteääniä ja niiden ominaisuuksia. Yleisimmin hälypuhetestien peiteäänenä käytetään kohdepuhujan pitkäaikaisspektriin sovitettua tasaista kohinaa, mutta
myös erilaiset amplitudimoduloidut kohinat sekä hälypuhehälinät ovat tyypillisiä peiteääniätyyppejä. Myös auralisoidut, ns. realistiset ääniympäristöt ovat jo suhteellisen
yleisessä tutkimuskäytössä erityisesti kuulolaitteiden valmistajilla. Artikkelissa tuotiin
myös esille uusi vaihtoehtoinen tapa tuottaa hälypuhetta jo olemassa olevista puheäänistä
käyttäen hyväksi Fourier-muunnoksen aikasiirto ominaisuutta. Uudella peittoäänityypillä
ja virtuaaliakustiikalla voidaan luoda kontrolloitavissa olevia ääniympäristöjä kliiniseen kuulontutkimukseen siten, että peittoääni simuloi realistista hälyä huonetilassa.
Tutkimustyö jatkuu ja lisää voi lukea tulevista julkaisuista [3, 24].
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Tiivistelmä
Tässä artikkelissa esitellään neljästä puupaneelikaiuttimesta koostuvan puuorkesterin akustiset ominaisuudet. Jokaiselle puukaiuttimelle suunniteltiin yksilöllinen, Bark-kaistoja hyödyntävä ekvalisaattori (EQ). Puupaneelikaiuttimien epäsymmetrisyydestä ja dipolimaisuudesta johtuen niiden säteilemän äänen spektri eri suuntiin vaihtelee huomattavasti, ja tästä syystä EQ:t suunniteltiin yhden mittauspisteen
perusteella, joka sijaitsee kaiuttimien edessä. Näin saavutettiin huomattava parannus
puupaneelikaiuttimien edestä mitattuun vasteeseen säilyttäen kuitenkin puiden alkuperäinen resonoiva äänenväri. Tämä johtuu siitä, että EQ:t eivät vaimenna paneelien
soivia moodeja ja niistä johtuvia resonanssihuippuja, vaan tasoittavat ainoastaan
magnitudivasteen yleisen muodon. Puuorkesteri on esillä vuoden 2022 syksyyn asti
tiedekeskus Heurekassa osana puun ominaisuuksia esittelevää SuperPUU-näyttelyä.

1

J OHDANTO

Kaiuttimena voidaan käyttää monenlaisia esineitä, jotka saatetaan värähtelemään. Yksi
esimerkki tästä on niin kutsuttu runkoääni, joka määritellään kiinteisiin pintoihin johdettuna värähtelynä. Runkoääntä kuvastaa tyypillisesti suuri määrä resonansseja, suuresta
säteilevästä pinnasta aiheutuva epätavallinen tilantuntu ja äänen paikallistaminen värähtelevän pinnan taakse [1] sekä värähtelyjen kompleksisesta superpositiosta johtuva vahva
taajuusvasteen värittyminen [2]. Tyypillisesti materiaalina käytetään puuta [3, 4], mutta
myös esimerkiksi lasia on kokeiltu [5]. Yleensä runkoääntä tuotetaan kiinnittämällä yksi
tai useampi aktuaattori valitusta materiaalista tehtyyn levyyn.
Tässä artikkelissa tutkitaan neljän puupaneelikaiuttimen taajuusvasteita, kun jokaiseen
niistä on kiinnitetty kaksi aktuaattoria. Jokaiselle kaiuttimelle suunnitellaan mittausten
perusteella ekvalisaattori (EQ), jonka tarkoitus on tasoittaa vaste. Tarkoitus ei kuitenkaan
Copyright ©2021 Juho Liski, Jussi Rämö, Vesa Välimäki ja Otso Lähdeoja. Tämä on avoimesti
julkaistu teos, joka noudattaa Creative Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0).
Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän
nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.

285

A KUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25.

MARRASKUUTA ,

T URKU

Liski et al.

ole valkaista vasteita täysin, vaan ainoastaan tasoittaa niiden yleinen muoto jättäen samalla suurin osa resonansseista ennalleen. Näin puupaneelikaiuttimien äänenlaadun pitäisi
parantua, mutta ne säilyttäisivät silti suuren osan alkuperäisestä luonnollisuudestaan.
Tämän työn tuloksia on esitelty aiemmin SMC21-konferenssissa [6].
Artikkelin rakenne on seuraava: Kappaleessa 2 esitellään neljästä puupaneelikaiuttimesta
koostuva puuorkesteri. Kappaleessa 3 kerrotaan mittausasetelmasta ja EQ-suunnittelusta.
Kappaleessa 4 näytetään mittaustulokset ja EQ:n hyödyt. Lopuksi kappale 5 sisältää
artikkelin yhteenvedon.

2

P UUORKESTERI

Puuorkesteri koostuu neljästä puupaneelikaiuttimesta, joiden puulajit ovat: kuusi (korkeus 250 cm × leveys 40 cm × paksuus 2 cm), vaahtera (202 cm × 30 cm × 2 cm), raita
(183 cm × 22 cm × 1 cm) ja omenapuu (161 cm × 14 cm × 1 cm). Jokaiseen paneeliin
hieman keskilinjan viereen on ruuvattu kiinni bassotoistin1 alaosaan ja laajakaistaisempi
toistin2 yläosaan. Esimerkki puupaneelikaiuttimesta ja siihen kiinnitetyistä kahdesta aktuaattorista näkyy kuvassa 1; kuvassa näkyy myös puun rakenteen epäsymmetrisyys. Bassoaktuaattorin ilmoitettu taajuusvaste on 5–200 Hz ja toisen aktuaattorin 100–20000 Hz.
Aktuaattorit on yhdistetty audiovahvistimeen3 . Otso Lähdeojan installaatiota varten säveltämää musiikkia toistetaan neliraitaisella musiikinsoitto-ohjelmalla siten, että jokaiseen
puupaneelikaiuttimeen menee yksi soitin ja jokaisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen. Huomioitavaa on myös se, että molempiin aktuaattoreihin syötetään
sama signaali; aktuaattorit muodostavat itse sähköakustisen jakosuotimen, mikä johtuu
niiden toistokaistasta.

3

M ITTAUKSET JA EKVALISAATTORISUUNNITTELU

Mittaukset suoritettiin Aalto-yliopiston akustiikan laboratorion suuressa kaiuttomassa
huoneessa, joka on nimetty Eero Lampion mukaan. Jokainen puupaneelikaiutin ripustettiin vuorollaan katosta tulevaan ketjuun ja kiinnitettiin narulla löyhästi huoneen teräsverkkolattiaan. Tällöin paneelit riippuivat vapaasti koskematta mihinkään pintaan ja
pysyivät paikallaan osoittaen aina samaan suuntaan, ks. kuva 1. Kaiuttimet mitattiin
neljässä pisteessä edessä (0◦ , 1.6 m korkeus; 0◦ , 1 m korkeus; ±30◦ , 1.6 m korkeus) ja
yhdessä sivulta (90◦ , 1.6 m korkeus). Mikrofonit olivat mallia G.R.A.S Type 46AF 1/2
tuumaa ja niiden etäisyys paneelista oli 2.5 m. Mittaussignaalina käytettiin viiden sekunnin mittaista logaritmista sinipyyhkäisyä [7]. Huolimatta mikrofonien määrästä, tässä
artikkelissa tarkastellaan ainoastaan edestä mitattuja vasteita 1.6 m korkeudella, joka
sijaitsee keskimääräisen aikuisen kuulijan korvan tasolla.
EQ:t suunniteltiin jokaiselle puupaneelikaiuttimelle erikseen ensimmäisten mittausten
perusteella. Suunnittellussa käytettiin hyväksi vain kaiuttimien edessä 1.6 m:n korkeudella olevaa mikrofonia, koska mittausten aikana huomattiin paneelien säteilemän äänen
1

Fischer Amps Bass Pump 3: https://www.fischer-amps.de/drum_section.html#a
rticle-253
2
Tectonic Audio Labs TEAX32C30-4/B: https://www.tectonicaudiolabs.com/wp-con
tent/uploads/2019/04/T-DS-TEAX32C30-4B_Rev-1.1.pdf
3
Audac EPA104 D-luokka: https://audac.eu/Products/d/epa104---quad-channel
-class-d-amplifier-4-x-100w---crossover
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Kuva 1: Vaahterapaneelikaiutin kaiuttomassa huoneessa edestä (vasen) ja takaa (oikea).
Takaa otetussa kuvassa (oikea) näkyvät kaksi tiukasti kiinnitettyä aktuaattoria, joiden
paikka on korostettu nuolien avulla.
suuri suuntariippuvuus; tällöin mitatut vasteet eri suuntiin keskiarvoistivat paneelien
ominaisuuksia ja näiden keskiarvoistettujen vasteiden pohjalta suunnitellut EQ:t eivät
olisi korjanneet kaiuttimien vastetta juurikaan. EQ itsessään oli Bark-kaistainen (24
kaistaa) kaskadimuotoinen graafinen EQ, joka hyödyntää neuroverkkoja tarvittavien
kaistasuodatinten vahvistuksien laskennassa tuottaen näin erittäin tarkan vastaavuuden
tavoitevasteen kanssa [8]. Tavoitevasteet saatiin jokaiselle kaiuttimelle ottamalla edestä mitattu taajuusvaste, pehmentämällä se kuudesosaoktaavin tarkkuuteen, laskemalla
saadun vasteen käänteisarvo ja näytteistämällä tämä vaste EQ:n keskitaajuuksilla. Kaiutinten kaistanleveys otettiin kuitenkin huomioon siten, ettei erittäin matalia taajuuksia
edes yritetty ekvalisoida. Lisäksi EQ:n tavoitevasteen maksimi- ja minimiarvo rajoitettiin
±12 dB:een.

4

E KVALISOIDUN PUUORKESTERIN VASTEET

Kuvassa 2 esitetään kaikkien puupaneelikaiuttimien vasteet mitattuna suoraan edestä (korkeus 1.6 m) ennen ekvalisointia ja sen jälkeen; käyrät on normalisoitu 0 dB:iin 1 kHz:ssä.
Kaikissa ekvalisoimattomissa vasteissa näkyy resonansseja yläbasson alueella (noin
40–200 Hz), mistä johtuen niissä on laatikkomainen äänensävy [9]. Edellä mainittujen
resonanssien lisäksi mitatuissa magnitudivasteissa on paljon muitakin resonanssihuippuja
ja yleistä epätasaisuutta, ja kaikki tämä vaikuttaa kaiuttimien alkuperäiseen ääneen, joka
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Kuva 2: Kaikkien puupaneelikaiuttimien magnitudivasteet mitattuna edestä ennen (musta
viiva) ja jälkeen (värilliset viivat) ekvalisoinnin. Vasteet on pehmennetty kuudesosaoktaavisuodattimilla.
on hyvin värittynyt eikä sovellu hifi-äänentoistoon. Huomioitavaa on myös se, että monet
vasteissa näkyvät epäideaalisuudet (resonanssit ja vasteen epätasaisuus) ovat kaistanleveyksiltään hyvin kapeita, ja valittu EQ ei näin ollen pysty täydellisesti valkaisemaan
paneelikaiuttimien vasteita, mikä sopii hyvin hankkeen alkuperäiseen tavoitteeseen.
Ekvalisoimattomista käyristä kuvassa 2 nähdään, että puupaneelikaiuttimet (lukuun ottamatta kuusta) säteilevät hyvin ainoastaan keskitaajuuksia 1 kHz:n ympärillä. Kuusikaiuttimen vaste on jo ennen ekvalisointia melko tasainen muualla paitsi 2 kHz:n ympärillä.
Alkuperäisistä vasteista voidaan myös nähdä paneelikaiutinten alarajataajuudet: Omenapuun ja raidan alarajataajuus on noin 60 Hz, kun taas vaahteran ja kuusen vastaava on
noin 50 Hz. Näin ollen kahden isoimman (ja paksuimman) paneelin alarajataajuus on
hieman matalampi kuin kahden pienemmän (ja ohuemman) paneelin.
Kun kuvasta 2 katsotaan ekvalisoituja (värillisiä) käyriä, huomataan, että ekvalisointi tekee tehtävänsä eli kaikkien neljän kaiuttimen vaste on huomattavasti suorempi kuin ennen
ekvalisointia. Toisaalta vasteissa on nähtävissä myös alkuperäisten kaltaisia resonansseja,
joten sekin tavoite saavutettiin.
Puukaiutinten kaistanleveys voidaan määrittää taajuusalueeksi, joka jää ekvalisoitujen
vasteiden −6 dB:n rajataajuuksien väliin. Näin saatu kaistanleveys on 60 Hz–20 kHz omenapuulle, 60 Hz–20 kHz raidalle, 50 Hz–19 kHz vaahteralle ja 50 Hz–21 kHz kuuselle.
Näiden arvojen avulla voidaan ekvalisoinnilla saavutettu hyöty osoittaa myös numeerisesti: Siinä, missä ekvalisoimattoman omenapuukaiuttimen vaste vaihtelee 14 dB:ä
edellä mainitulla kaistanleveydellä, ekvalisoidun version vaste vaihtelee 6 dB (ja ainoastaan 2 dB välillä 300 Hz–10 kHz). Ekvalisoimattoman raidan vaste puolestaan vaihtelee
12 dB:ä, kun taas ekvalisoidun vasteen vaihtelu on ainoastaan 4 dB. Vaahterapaneelikaiuttimen vaste vaihtelee ekvalisoimattomana 10 dB ja ekvalisoituna vain 6 dB. Lopuksi
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kuusen ekvalisoimaton vaste vaihtelee 12 dB, kun taas ekvalisoituna sama vaihtelu on
9 dB koko kaistanleveydellä ja vain 4 dB yli 100 Hz:n taajuuksilla.
Ekvalisoinnin vaikutusta arvioitiin myös kuuntelemalla kaikkia puupaneelikaiuttimia.
Ensinnäkin tällä varmistettiin, että puupaneelien ja ekvalisoinnin yhteisvaikutuksesta
ei aiheudu kuultavia häiriöitä. Lisäksi kuuntelulla varmistettiin, että raitapaneelikaiuttimen vasteessa korostuva resonanssi noin 120 Hz:n taajuudella ei vaikuta haitallisesti
äänenlaatuun, vaikka ekvalisointi vahvistaa kyseistä resonanssia.
Lopulta kuuntelu vahvisti sen, minkä mitatut magnitudevastekäyrät osoittavat: ekvalisointi ei tuottanut täydellistä äänenlaatua, vaan sen sijaan saavutettiin selkeä parannus
alkutilanteeseen. Kuuntelu auttoi myös valitsemaan sopivan kaiuttimen jokaiselle käytössä olleelle soittimille ja toteamaan sen, että kuusi sopii kaikista puulajeista parhaiten
puupaneelikaiuttimen materiaaliksi, koska se tuotti parhaan äänenlaadun. Esimerkkejä
puukaiuttimien kautta soitetusta musiikista on tarjolla verkossa SMC21-konferenssin
julkaisuun liittyen [6].
Puuorkesteri rakennettiin tiedekeskus Heurekan SuperPUU-näyttelyä varten, joka on
esillä 10.6.2020 – 18.9.2022. Näyttelyssä puukaiuttimet riippuvat hyvin valaistuna vierekkäin niille rakennetussa akustoidussa kaapissa, jonka yksi sivu on auki kuuntelua varten.
Kuuntelupisteen edessä on ohjauspaneeli, josta kuulija voi valita musiikkikappaleen
ja säätää eri kaiuttimien vahvistusta. Näin kuulija voi itse miksata musiikkia tai kuunnella yksittäistä puukaiutinta erikseen. Heurekassa puukaiuttimia soitetaan ainoastaan
ekvalisoituna, koska se tuottaa laadukkaimman elämyksen.

5

Y HTEENVETO

Tässä artikkelissa esiteltiin puupaneelikaiutininstallaatio ja sen akustiset ominaisuudet. Puupaneelien vasteet mitattiin ja mittausten perusteella suunniteltiin EQ:t, jotka
tasoittavat kaiutinten vasteen. Koska ekvalisoinnin tarkoituksena ei ollut täysin tasoittaa
kaiutinten vasteita, vaan korjata niiden yleistä taajusvastetta jättäen samalla alkuperäiset resonanssit jäljelle, hankkeessa käytettiin Bark-kaistajakoista graafista EQ:ta. EQ:t
suunniteltiin edestä mitatun vasteen perusteella, ja niiden toiminta varmistettiin uusilla
mittauksilla. Nämä mittaukset ja vapaamuotoinen kuuntelu osoittivat, että EQ:t tasoittavat puupaneelikaiutinten vasteita varsinkin niiden edessä, mutta myös muissa mitatuissa
pisteissä, vaikka suunnittelu perustuikin ainoastaan yhteen edessä sijaitsevaan pisteeseen.

6

K IITOKSET

Tämän tutkimuksen ovat osittain rahoittaneet Aalto ELEC Doctoral School ja tiedekeskus
Heureka. Tutkimus kuuluu NordicSMC-yliopistoverkon aktiviteetteihin (Nordic Sound
and Music Computing Network, NordForsk-projekti 86892). Otso Lähdeojan työn on
rahoittanut Suomen Akatemia (projekti 316072, “Intersubjectivity in Music; the Perspective of Technological Mediation”). Soitinrakentaja Juhana Nyrhinen teki puuorkesterin
puupaneelit. Kirjoittajat haluavat kiittää seuraavia henkilöitä Heurekasta: Tapio Koivu,
Mikko Myllykoski, Meiju Lampinen, Mikko Kauhanen ja Matti Viirimäki.
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LÄHIKENTTÄKUUNTELU: ÄÄNENTOISTO KUULOKKEIDEN JA
KAIUTTIMIEN VÄLIMAASTOSSA
Jukka Linjama
Flexound Systems
Tietäjäntie 2, 02130 Espoo
jukka@flexound.com
Tiivistelmä
Henkilökohtainen äänisisältö on tärkeässä osassa digitalisoituvassa maailmassa, ja usein kuulokkeita saatetaan käyttää suuri osa työpäivästä. Vaihtoehdon kuulokekuunteluun tarjoaa Suomessa kehitetty vibroakustista lähikenttää, pintalähikenttää, monipuolisesti hyödyntävä FLEXOUND Augmented
AudioTM -ratkaisu1. Siinä pyritään yhdistämään kuulokkeiden äänen selkeys
ja kaiutinkuuntelun luonnollinen tilan tuntu, ja näiden lisäksi hyödyntämään
tuntoaistia syvemmän kuuntelukokemuksen luomisessa. Tämä on mahdollista, koska kuuleminen ja kuuntelu ovat tilannesidonnaisia, ja aivot adaptoituvat kuuntelukontekstiin jatkuvasti Kirjoituksessa tarkastellaan kuuntelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja määritellään lähikentän ominaisuuksia,
jotka mahdollistavat hyvän kuuntelukokemuksen eri tilanteissa.

1 JOHDANTO
Musiikki ja muu henkilökohtainen äänisisältö on tärkeä osa arkea kasvavalle joukolle
ihmisiä digitaalisessa maailmassa. Liikkuvassa työssä kuulokkeita saatetaan käyttää suuri
osa työpäivästä ja vapaa-ajasta. Kuulokkeet tarjoavat hyvän yksityisyyden, tarkan äänen,
ja äänisisältö on henkilökohtainen eikä häiritse muita. Kaikille kuulokkeilla kuuntelu ei
kuitenkaan ole mielekästä, joko ergonomiasyistä (hygienia, paino, korville asettaminen),
tai sosiaalisen eristyksen takia, kun kuulokkeiden vaimennus ja kuunneltava sisältö peittää alleen ympäristön muut merkitsevät äänisignaalit.
Kuulokkeiden vaihtoehto on äänentoisto kaiuttimilla, jolloin kuuntelutilanne on yhteinen,
jaettu, ja ilman henkilökohtaista kontrollia. Taustamelun voimakkuus ja häiritsevyys kuitenkin usein rajoittaa suorituskykyä, erityisesti kulkuneuvoissa – ainoastaan hiljaisissa ja
akustoiduissa ympäristöissä, kuten kuuntelusaleissa ja elokuvateattereissa, voidaan hyödyntää äänisisällön koko dynamiikka-alue. Lisäksi kaiunta kaukokentässä heikentää äänen selkeyttä, ja huoneheijastukset sekä huonemoodit värittävät ääntä. Vallitsevan akustiikan ominaisuudet voidaan huomioida kaiuttimien sijoittelulla, suuntakuviolla ja signaalinkäsittelyllä, mutta yleensä vain tiettyyn kuuntelupaikkaan optimoituna. Näistä tekijöis-

1

www.flexound.com
© 2021 Jukka Linjama. Tämä on avoimesti julkaistu teos, joka noudattaa Creative
Commons NIMEÄ 4.0 Kansainvälinen –lisenssiä (CC BY 4.0). Teosta saa kopioida,
levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän nimi ja lähde mainitaan asianmukaisesti.
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tä johtuen kuuntelukokemus ja koettu äänentoiston laatu saattaa olla hyvin paljon kuuntelupaikasta riippuva. Tämä pätee niin ulkotiloihin, kuuntelusaleihin kuin kulkuneuvoihinkin.
Kaiutintoiston ja kuulokekuuntelun välissä on kuuntelutilanteita, joita voi kutsua lähikenttäkuunteluksi. Seuraavassa tarkastellaan kuuntelukekomusta yleisemmin, ja pyritään
määrittelemään kuulijalla merkityksellisiä lähikentän ominaispiirteitä sekä kuvataan uusia mahdollisuuksia lähikenttä-äänentoistolle.

2 KUULEMINEN JA KUUNTELUKONTEKSTI
Kuuntelukokemusta arvioidessa on hyvä erottaa kuuloaisti tai kuuleminen (hearing), sekä
kuuntelu (listening). Kuuntelu on aktiivista toimintaa, missä huomio ja tarkkaavuus on
jossain ääniympäristön piirteissä, vaikkapa häiritsevässä taustamelussa, tai mielentilaan
sopivassa musiikissa. Kuuntelu on tilannekohtaista, ja tapahtuu siis kuuntelukontekstissa.
[1]. Myös pelkkä kuuleminen itsessään on aktiivista toimintaa, kuten kaikilla muillakin
aisteilla tapahtuva hahmotus. Näköaistilla silmän tahdosta riippumattomat sakkadiliikkeet
skannaavat näkökentän tarkan näön aluetta jatkuvasti, ja tuntoasti perustuu aktiivisen
liikkeen ja tuntoreseptoreiden sensomotoriseen yhteistyöhön. Aistiminen on käytännössä
aina moniaistista: aistitieto yhdentyy aivoissa jatkuvasti ja ohjaa huomiota ja eri aistien
keskinäistä herkistymistä ja työnjakoa [2]. Puhutaan sensorisesta integraatiosta ja synestesiasta. Kuulo ei ole siis pelkästään korvan asia, vaan kuuloaistimus mukautuu aina
kuuntelukontekstiin; esimerkiksi suuntakuuloa tukevat näköhavainnot [1], [3]. Motoriikka ja tuntoaisti tukevat kuulemista monessa suhteessa. Ensinnäkin pään (korvien) liikuttelu tilassa auttaa suuntakuuloa, ja tarkka hahmotus ei ole mahdollista ilman pientä pään
kääntelyä. [1]. Toiseksi, tuntoaistin reseptorit iholla ja kehossa ovat herkkiä värähtelyille
ja antavat informaatiota sekä suoraan ilmaäänestä että ihokontaktin kautta runkoäänestä
korvien lisäksi. Kuulo- ja tuntoaisti ovat mekaanisia aisteja, joiden kautta hahmotamme
ympäristön tilaa ja tapahtumia joko suoraan mekaanisessa kosketuksessa tai ilmaäänen
kautta välittyneenä.
Ehkä tärkein kuuntelukokemukseen arjessa vaikuttava tekijä on tilanteeseen sopiva äänekkyys – liian hiljaisena soitettu äänisisältö suhteessa taustameluun ei kuulu. Taustamelun häiritsevyys on vaikeasti määriteltävä suure, johon vaikuttavat muutkin seikat kuin
sen äänekkyys. Joskus häiritsevyys saattaa jatkuvaan tasaiseen meluun verrattuna jopa
pienentyä, jos äänen luonne on sopivasti vaihteleva, esimerkiksi aaltoilee hitaasti [4].
Suuntakuulo auttaa hahmottamaan ympäröivän tilan luonnetta [5], esim onko lähellä pinta joka aiheuttaa varjostuman tai heijastuksen, vai ollaanko isossa vapaassa tilassa, jossa
heijastukset tulevat kaukaa. Äänikokemuksen elementtejä suuntakuulon kannalta äänisuunnittelussa voidaan kuvata esimerkiksi äänikuva-ajattelulla [6]. Äänikuvalla tarkoitetaan kuulijan kokonaisvaltaista kokemusta tilasta ja siinä olevista äänilähteistä. Pienillä
äänen taajuuksilla taas tilan koosta aiheutuvat huonemoodit ovat merkittävä osa äänikokemusta – luonnollisen kuuloinen bassotoisto pitää sisällään huonemoodien aikaansaaman heijastekentän. Näin ollen bassotaajuuksilla kuultava taajuustoistokäyrä on luonnostaan kuoppainen, moodien solmukohdassa voi olla jyrkkäkin vaimenema. Vaikka kuuntelutilanne ei ole ideaalinen tasaisen toiston kannalta, kuulojärjestelmä havaitsee tämän
kuuntelutilan luonnollisena ominaisuutena ja adaptoituu siihen. Huonemoodien lisäksi
lähiheijastukset, vaikkapa salin istuinriveistä, muokkaavat toistoa [7].
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Teknisesti lähikenttä määritellään epäsuorasti tilanteena, missä ei olla kaukokentässä. [8,
s. 61] määrittelee kaukokentän ehdoiksi a) äänenpaineen 1/r -riippuvuus äänilähteen etäisyyden funktiona b) suuntakuvio ei muutu etäisyyden funktiona ja c) akustinen impedanssi on likimain tasoaallon impedanssi. Käytännössä kaukokenttäapproksimaatio on
yksinkertaistettu ideaalitilanne, jossa äänilähteen koko on aallonpituutta pienempi, ja
kuunnellaan vapaassa heijastuksettomassa tilassa, ja kuunteluetäisyys on useita aallonpituuksia. Miten määritellä lähikenttä, muutenkin kuin kaukokentän vastakohtana? Huonetilan heijastukset sellaisenaan jo sotkevat kaukokenttätarkastelun: kuvalähteet interferoivat ja liuskoittavat lähteen suuntakuvion. Vapaassakin kentässä kaiuttimilla stereona
kuunneltaessa, kenttä ei ole tiukassa mielessä kaukokenttä interferenssin takia.
Yksi mahdollinen tapa määritellä lähikenttä on, että kuunteluetäisyys on enintään samassa vaiheessa värähtelevän lähdealueen kokoluokkaa, ja heijastuksia ei ole merkittävästi.
Tämä tilanne toteutuu ainakin kuulokkeilla kuunneltaessa. Mutta missä vaiheessa siirrytään pois lähikentästä? Yksi raja voisi olla huoneakustinen kaiuntakenttä, kaiuntasäteen
rajaama ”huonelähikenttä”. Määritelmänsä mukaan kaiuntasädettä kauempana kuunnellessa pääosa äänienergiasta tulee huonetilan heijastuksista, jälkikaiunta-ajan määrittelemällä viiveellä [5]. Sama riippuvuus pätee myös pienillä taajuuksilla huonemoodeihin, ja
samansuuntaisten pintojen väliseen tärykaikuun: ne syntyvät viiveellä, ja vaikuttavat äänikokemukseen kaukana lähikentästä.
Lähikentän ilmeinen etu on siis suoran äänen tarkkuus ja selkeys, vapaus huonetilan vaikutuksesta. Tämän tarkkuuden hyödyntämisen vaikeutena on kuitenkin se, että lähikentässä taajuusvasteen amplitudi ja vaihe saattavat muuttua jyrkästi kuuntelupaikan mukana. Riippuen tilanteesta, pienikin kuuntelupaikan tai pään asennon muutos saattaa muuttaa äänikuvan balanssia: lähteestä kauempana oleva korva kuulee heikomman ja viivästyneen signaalin ja äänikuva siirtyy sen mukana. Erityisesti, mikäli äänilähde (esim.
kaiutinelementti) on pienikokoinen, lähellä kuunnellessa äänikuva saattaa lokalisoitua
voimakkaasti lähteen kohdalle.
Onko mahdollista luoda lähikenttä-äänentoisto, jossa äänen lokalisoituminen lähteeseen
minimoidaan, ja äänikuva olisi muutenkin pään liikkeiden suhteen robusti? Haittaako stereokuuntelua, jos ääni tulee vaikkapa selkänojasta tai niskatyynystä takaviistosta, toisin
kuin perinteisesti on totuttu kuuntelemaan stereokuulokkeilla tai -kaiuttimilla?

4 LÄHIKENTTÄKUUNTELU
Mobiililaitteet ovat tuoneet kaiutin- ja kuulokekuuntelun välimaastoon sijoittuvia kuuntelutilanteita: seurataan elokuvaa tai pelataan, tai pidetään etäkokous laitteen kaiuttimia
käyttäen. Kuunnellaan siis enemmän lähikentässä kuin huonetilassa. Hankaluutena tilanteissa näissä on, että jos taustamelu ei peitä, kuunneltava äänisisältö voi olla hyvin häiritsevää ulkopuolisten, tilanteeseen osallistumattomien kannalta. Muita lähikenttään sijoittuvia äänentoistoratkaisuja ovat erilaiset puettavat kaiuttimet (kuten kaulassa pidettävä
neck band-laite 2 ), tai kaiuttimet asennettuna selkänojaan tai niskatukeen. Runkoäänikaiuttimia (tactile exciters) voidaan käyttää istuimeen asennettuna tuottamaan lähinnä

2

https://www.boselatam.com/en_ar/products/speakers/portable_speakers/soundwearcompanion.html#v=soundwear_companion_black

293

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

LINJAMA

bassoääntä ja värinää. Äänityynyissä käytetään pehmeän tyynyn sisälle sijoitettuja pieniä
kaiuttimia tai kuulokkeita hiljaiseen kuunteluun. Ne soveltuvat myös musiikin kuunteluun, mutta bassotoisto puuttuu. Käytännössä kaikki perinteiset lähikenttäkuunteluun sopivat koko äänitaajuuskaistan ratkaisut ovat jonkinlaisia kuulokkeiden, värinälaitteiden
tai kaiutintoiston yhdistelmiä.
4.1 Pintalähikenttä: uusi lähestymistapa lähikenttäkuunteluun
FLEXOUND Augmented AudioTM -ratkaisu perustuu lähikentässä kuunteluun, ja hyödyntää myös tuntoaistia, koska pehmeä rakenne mahdollistaa kuulijan koskea kehollaan
miellyttävästi äänilähdettä. Tällainen moniastinen (audio-taktiilinen) kuuntelu tuo monia
etuja, koska kahden aistikanavan välittämä informaation on enemmän kuin erillisten aistikanavien summa. [2,3]. Tässä esityksessä keskitytään kuitenkin auditiiviseen kokemukseen lähikentässä, ja joihinkin sen erityispiirteisiin. Ratkaisun ydin on niin kutsuttu elastinen värinäelementti EVE [9], kerroksittainen häviöllinen levyrakenne, joka toimii ensisijaisena äänilähteenä, dipolimaisena pintasäteilijänä. Levymäisen, jakautuneen lähdealueen etu on, että sitä voi kuunnella hyvin lähellä äänen lokalisoitumatta voimakkaasti.
Näin muodostuvassa ns. pintalähikentässä kuunteluetäisyys on paljon pienempi kuin äänilähteen dimensiot, joka seikka erottaa ratkaisun perinteisestä kaiutinkuuntelusta huoneakustisessa lähikentässä vaikkapa äänitarkkaamon monitorikaiuttimilla. Kuulokkeista
ratkaisu eroaa taas siinä, että äänilähde ei ole puettava (korvan päällä), vaan voi olla
vaikkapa pään tai niskan takana.
EVE-pohjainen ratkaisu eroaa paneelikaiuttimista (DML, distributed mode loudspeakers)
kolmessa mielessä: ensinnäkin levyn taivutusaaltokentän osalta, joka on häviöllinen toisin kuin DML -toteutuksen diffuusi levykaikumainen kenttä [10]. Toiseksi, taivutusvärähtelevä levydipoli on verhottu huokoisilla (poro-elastisilla) kerroksilla, jotka kuljettavat
värähtelyä ja välittävät täyden äänikaistan. Huokoisen pehmeän materiaalin ansiosta värähtely on miellyttävää ja kuulija voi olla kosketuksissa äänilähteen kanssa jolloin EVE
elementtiä voidaan kuunnella lähempää kuin perinteistä paneelikaiutinta. Kolmanneksi
tyynymäinen EVE voidaan integroida osaksi isompaa rakennetta, esim istuimen selkänojaan, jolloin erityisesti bassotaajuuksilla värähtely välittyy laajempaan pintaan aistittavaksi sekä ilmajohtumisena (ilmaäänenä) että kehokontaktin kautta. Tässä tapauksessa
voidaan puhua runkoäänen välittymisestä ”kehojohtumisena” (body conduction), joka
muistuttaa suurilla äänenpainetasoilla tapahtuvaa ilmaäänen ihojohtumista (ilmaäänen
aistiminen ihon tuntoreseptoreiden kautta).
EVE-toteutusta voisi luonnehtia myös akustiseksi puolijohderakenteeksi, jolle on ominaista, että siinä hyödynnetään häviöllistä akustisen energian johtumista usealla tapaa:
mekaaniset häviöt tasaavat säteilijän omia resonansseja, ja tuovat levysäteilijän taivutusaaltokenttään etenevän aaltorintaman. Huokoisen materiaalin akustiset häviöt tasaavat
rakenteen taajuusvastetta ja vaihekäyttäytymistä lisää. Häviöt toki heikentävät akustista
hyötysuhdetta verrattuna vapaisiin säteileviin pintalähteisiin, mutta lähikentässä tehontarve on merkittävästi pienempi kaukokenttään verrattuna saman kuunteluvoimakkuuden
saamiseksi. Oikein mitoitettuna ratkaisu tuottaa miellyttävän ja luonnollisen oloisen tilaäänikokemuksen pintalähikentässä.
Kaiken kaikkiaan, EVE-pohjaisella akustisella puolijohdetoteutuksella saavutetaan hyvä
mekaanis-akustinen ”impedanssisovitus” ja sitä kautta lähikenttäkuuntelussa hyvä kokonaishyötysuhde äänilähteestä kuulijan aistireseptoreihin asti. Lähikenttäbasso (myös ilman kehokontaktiakin) on voimakas ja tarkka. Lisäksi tilantuntu on luonnollinen kahdes-
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ta syystä: ääni ei juurikaan lokalisoidu yksittäiseen paikkaan, ja koska taivutusaaltokenttä
sisältää ikään kuin tilakaikua, joka tekee äänivaikutelmasta luonnollisen. EVE toimii jakautuneena äänilähteenä, joka kuulosta hyvin luonnollisesta sellaisenaan, vaikka äänimaisema aistitaan ikään kuin takaviistossa, kun elementti on niskan takana. Äänikuva
ikään kuin leviää päätä ympäröiväksi, ja jos päätä ei liikutella, syntyy binauraalinen illuusio ympäröivästä akustisesta tilasta. Mahdollisesti tässä auttaa myös suuntakuulon
epätarkkuus erotella suoraan edestä tai takaa tulevia ääniä (front-back confusion) [1,5].
Signaalikäsittelyllä viimeistellään vasteen tasaisuus. Suuntakuviota tai tilan tunnun välittymistä on hankalampi säätää prosessoinnilla, vaikka mm. binauraalista prosessointia
voidaan mahdollisesti hyödyntää äänikuvan levittämisessä enemmän myös etuviistoon.
Pintalähikentässä kuuntelun erityisluonteesta johtuen tehtävä ei ole suoraviivainen ja vaatii kehitystyötä [11]. Istuimen selkänojaan integroitua EVE-rakennetta voidaan käyttää
täydentävänä tuntoaistia hyödyntävänä äänilähteenä tavanomaisen elokuvasalin äänentoistojärjestelmän yhteydessä. Tällöin istuinkohtaisesti voidaan luoda yhteneväinen ääniaistimus sopivasti vaiheistamalla ja miksaamalla äänisignaalit salissa olevien kaiuttimien
luoman äänikuvan suhteen. Monikanavaisella EVE-ratkaisulla voidaan myös toteuttaa
tilaäänentoistoratkaisu elokuvakatselua varten ilman perinteisiä kaiuttimia (kuva 1).

Kuva 1. FLEXOUND Pulse™ -istuin, jossa on nelikanavainen lähikentän tilaäänentoisto.3

6 POHDINTAA JA YHTEENVETO
Edellä kuvattiin kuuntelukontekstin ja kuuntelun moniaistisen luonteen vaikutusta äänikokemukseen, ja vibroakustisessa lähikentässä tapahtuvan kuuntelun suomia mahdollisuuksia äänentoistossa. Esiteltiin kuuntelutilanne pintalähikentässä ja sen eroja perinteiseen kaiutinkuunteluun joko kaukokentässä tai suoran äänen huonelähikentässä. Tapauksessa, jossa lähde sijaitsee välittömästi kuulijan takana tai ympärillä, perinteisesti kaukokenttään määritellyt äänilähteen ominaisuudet, kuten suuntaavuus ja taajuusvaste, eivät
sellaisenaan ole kovin sopivia. Samoin tuntoaistimuksen huomioiminen matalien taajuuksien toiston määrittelyssä vaatii oman tarkastelunsa. Koska kuuntelu on kuitenkin aina
moniaistista ja adaptoituu kuuntelukontekstiin, perinteiset äänisisällön miksaustavat toimivat lähikenttätoistossa jo sellaisenaan. Tulevaisuudessa pintalähikentän mahdollistama
tarkka audio-taktiilinen äänikokemus voi rikastua entisestään, jos lähikenttäkuuntelun
mahdollisuudet otetaan huomioon jo äänisuunnittelussa.

3

https://www.flexound.com/flexound-pulse

295

AKUSTIIKKAPÄIVÄT 2021, 24.-25. MARRASKUUTA, TURKU

LINJAMA

VIITTEET
[1] Pulkki, V. & Karjalainen, M. Communication Acoustics. Wiley 2015.
[2] Bundy, A. Lane, S., Murray, E. Sensory Integration: Theory and Practice. F.A. Davis,
2nd edition 2002.
[3] Strohmeier, D. & Jumisko-Pyykkö, S. Audiovisual interaction. In: Sensory Evaluation
of Sound. Zackharov N. (editor). CRC Press 2019
[4] Hongisto V., Virjonen P., Amplitudimoduloidun äänen häiritsevyys ja sanktio. Akustiikkapäivät 2019, Oulu, 28-29.10.2019. Lokki T (toim).
https://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2019/10/akustikkapaivat_2019.pdf
[5] Howard, D & Angus, J. Acoustics and psychoacoustics. Fifth edition, Routledge 2017.
[6] Katajamäki, M. Äänikuvan tulkinta ja analyysi. Opinnäytetyö, Metropolia ammattikorkeakoulu 2017. saatavilla:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/130421/Katajamaki_Miikka.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
[7] Tahvanainen, H. Analysis and perception of the seat-dip effect in concert halls. Väitös, Aalto Yliopisto, 2021.
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/110081/isbn9789526405131.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
[8] Junger, M. & Feit, D. Sound, structures and their interaction, Ac Soc America, 1993.
[9] Linjama, J. ym, Äänituntumasoittimen akustinen mallintaminen ja simulointi. Akustiikkapäivät 2017, Espoo 24-25.8.2017. Lokki T (toim). s 351-355.
https://www.akustinenseura.fi/wpcontent/uploads/2017/08/akustiikkapaivat_2017_eprosari.pdf
[10] Heilemann, M. ym, The Evolution and Design of Flat-Panel Loudspeakers for Audio
Reproduction. J. Audio Eng. Soc., vol. 69, no. 1/2, pp. 27-39, (2021 January.). doi:
https://doi.org/10.17743/jaes.2020.0057
[11] Puomio, O., Gonzalez, R., and Lokki, T., Augmented audio with behind-the-head
listening device, In the AES International Conference on Immersive and Interactive
Audio, York, UK, March 27-29, 2019.

296

