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Tiivistelmä 
Äänen narina on aiemmin liitetty vahvasti äänihäiriöön, mutta se voi myös olla osa normaalia äänen tuottoa. Lisäksi 

narina on liitetty erityisesti miesääneen. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia äänen narinan esiintymistä 

naisilla eri ikäryhmissä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli selvittää, missä määrin äänen narinaa esiintyy 

kuulonvaraiseen arvioon perustuen ja mitkä akustiset piirteet liittyvät narinaan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli pohtia 

äänen narinaan liittyviä taustatekijöitä. 

 

Tutkimukseen osallistui 25 Oulun normaalikoulun 15-vuotiasta oppilasta, 30 Oulun yliopiston 20–25-vuotiasta 

opiskelijaa ja 13 Oulun yliopiston 35–40-vuotiasta opettajaa. Tutkittavilta äänitettiin kolme ääninäytettä: fonaationäyte, 

lukunäyte ja spontaanipuhenäyte. Näytteet analysoitiin sekä kuulonvaraisesti että akustisesti. Kuulonvaraisen arvioinnin 

suoritti kaksi Oulun yliopiston logopedian laitoksen opettajaa CAPE V -menetelmään perustuen. Akustiset analyysit 

mitattiin Praat-ohjelmalla. Äänen narinan ja tutkittavien esitietojen keskinäistä yhteyttä mitattiin χ2-riippumat-

tomuustestillä.  

 

Tutkimuksen mukaan äänen narinan esiintyminen naisilla oli erittäin yleistä kaikissa ikäryhmissä, erityisesti jatkuvan 

puheen näytteissä. Spontaanipuhenäytteissä äänen narinaa esiintyi 72 %:lla 15-vuotiaista, 67 %:lla 20–25-vuotiaista ja 69 

% 35–40-vuotiaista. Lisäksi enemmistöllä 25–30-vuotiaista (73 %) ja 35–40-vuotiaista (61 %) esiintyi äänen narinaa 

myös lukunäytteissä. Tutkimuksen tulokset vahvistavatkin aiemmin tehtyjä havaintoja siitä, että narina voidaan liittää 

myös naisääneen. Lisäksi äänen narina voitiin liittää tiettyihin akustisiin parametreihin, erityisesti perustaajuus- ja 

perturbaatioparametreihin sekä äänenkatkoihin.  Perustaajuusparametrit, F0 mean ja F0 min, olivat narinassa matalampia 

kuin ei-narinassa,  kun taas perustaajuuden vaihtelu (F0 sd) oli narinassa suurempaa kuin ei-narinassa. Perturbaatio-

parametrit, jitter ja shimmer, olivat narinassa pääasiassa korkempia kuin näytteissä, joissa narinaa ei havaittu. Myös 

äänenkatkojen määrä oli narinassa suurempi kuin ei-narinassa. Äänen narinaa ei voitu liittää mihinkään tutkittavilta 

kerättyyn esitietoon. Kuulonvaraisen arvioinnin perusteella äänen narinaan liittyi tämän tutkimuksen naisilla myös muita 

poikkavia äänen piirteitä – vuotoisuutta, karheutta ja puristeisuutta. Äänen narinaan liitetyt numeeriset keskiarvot narinan 

poikkeavuuden asteesta olivat lieviä. 

   

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että äänen narina ei välttämättä liity äänihäiriöön vaan se voi olla osa puhujan 

puhetapaa ja liittyä tiettyyn sosiaaliseen yhteisöön. Kliinikoiden on myös hyvä pitää mielessä, että narinaa arvioidessa 

voidaan kuulonvaraisen arvioinnin lisäksi hyödyntää akustisia analyyseja.  
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1 JOHDANTO 

 

Äänen narina on aiemmin liitetty vahvasti äänihäiriöön, mutta se voi myös olla osa 

normaalia äänen tuottoa. Milloin ääni siirtyy narinaksi? Onko äänen narina 

sosiokulttuurinen tapa puhua? Tavoitteenani on selvittää äänen narinan esiintymistä 

naisilla kolmessa eri ikäryhmässä, ja miettiä syitä, jotka voisivat liittyä narinaan. 

Kiinnostus aiheeseen heräsi luettuani Wolkin, Abdelli-Beruhin ja Slavinin (2012) 

amerikkalaistutkimuksen, jonka mukaan äänen narinaa esiintyy nuorilla naisilla, joilla ei 

ole todettuja äänihäiriöitä. Mielenkiintoista on selvittää, onko sama ilmiö havaittavissa 

myös suomenkielisillä puhujilla. 

 

Normaalin ja poikkeavan äänen välistä eroa on melko vaikea määritellä (Laver, 1991, s. 

209–230; Mathieson, 2000), koska jokaisen ääni on ainutlaatuinen (Moore, 1971; 

Mathieson, 2000) ja vaihteleva (Aronson, 1980, s. 5). Jonkun ääni saattaa herättää 

kuulijoissa negatiivisia tuntemuksia, kun taas jonkun puhe voi kuulostaa erityisen 

miellyttävältä. Lisäksi kuulijat voivat olla hyvin eri mieltä saman puhujan äänestä. 

 

Äänen laatua arvioidessa luotettavimman tuloksen saamiseksi käytetään sekä 

kuulonvaraista että akustista arviointia (Baken & Orlikoff, 2007, s. 1-3; Hammarberg, 

Fritzell, Gauffin, Sundberg & Wedin, 1980). Häiriintynyt ääni voi olla poikkeava 

yhdeltä tai usealta parametrilta, joita akustisessa analyysissä instrumentaalisesti 

mitataan (Mathieson, 2000). Akustinen analyysi ei kuitenkaan korvaa kuulonvaraista 

arviointia vaan se toimii arvioinnin tukena (Laukkanen & Leino, 2001, s. 132–133).  

 

Puhepiirteiden tutkiminen on mielenkiintoinen alue, joka vaatii suuren tutkimusjoukon 

luotettavien tutkimustulosten saamiseksi, sillä kulttuuriset ja yksilölliset erot puhe-

piirteissä ovat suuria (Laukkanen & Leino, 2001, s. 101). Puheeseen vaikuttavat 

erilaiset sosiaaliset piirteet, kuten puhujan ikä (Helfrich, 1979), sukupuoli (Smith, 1979; 

Trudgill, 1974, s. 61–80), persoonallisuus (Scherer, 1979), sosiaalinen luokka (Esling, 

1978; Trudgill, 1974, s. 23–41), yhteisö ja asuinalue (Henton & Bladon, 1988; Trudgill, 

1974, s 1–22). Esimerkiksi korkea puhekorkeus on liitetty Amerikassa pätevyyteen, 

korkeaan sosiaaliseen asemaan ja johtoasemaan, erityisesti miehillä (Scherer, 1979). 

Suomessa suositaan vastaavasti matalaa puhekorkeutta, joka yhdistetään luotettavuuteen 

ja pätevyyteen (Valo, 1994).  
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Myös äänen narina on liitetty tiettyyn yhteisöön, erityisesti miesääneen (Catford, 1977, 

s. 100–101; Esling, 1978; Hammarberg & Fritzell, 1986; Henton & Bladon, 1988; 

Pittam, 1987). Englannin kielessä äänen narinan on ajateltu olevan miehillä hyväksyt-

tävämpää kuin naisilla (Henton & Bladon, 1988) ja se on liitetty tutkimuksissa korkeaan 

sosiaaliseen asemaan (Esling, 1978; Henton & Bladon, 1988). Uusimmissa tutki-

muksissa narina yhdistetään kuitenkin erityisesti naisääneen (Gottliebson ym. 2007; 

Podesva, 2007; Wolk ym., 2012; Yasa, 2010). Abdelli-Beruh, Wolk & Slavin (in press) 

ovat selvittäneet narinan esiintymistä myös nuorilla miehillä. Tutkimuksen mukaan 

narinaa ilmeni kuitenkin merkitsevästi vähemmän kuin aiemman tutkimuksen (Wolk 

ym., 2012) naisilla. Yuasa (2010) ehdottaa, että äänen narina saattaa olla yhä enemmän 

laajalle levinnyt sosiokulttuurinen tapa puhua suhteellisen nuorilla, hyvin koulutetuilla 

amerikkalaisnaisilla. Lisäksi Yuasa esittää, että narina kuvastaa nykyaikaista urbaania 

naista, jonka tavoitteena on siirtyä korkeampaan sosiaalisen ryhmään.  

 

 

1.1 Normaalin ja poikkeavan äänen piirteitä 

 

Normaali ihmisääni voidaan yksinkertaisesti määritellä normaalisti toimivan 

ääntöelimistön akustiseksi tuotokseksi (Mathieson, 2000). Normaaliutta on kuitenkin 

melko vaikea määritellä (Aronson, 1980, s. 5; Mathieson, 2000; Moore, 1971). Ääneen 

vaikuttavat henkilön anatomiset, fysiologiset, psykologiset, kulttuuriset, sosio-

lingvistiset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät – eivätkä nämä kaikki tekijät ole täysin 

muuttumattomia (Mathieson, 2000). Lisäksi äänessä on havaittavissa vaihtelua eri 

ihmisten välillä. Myös samalla puhujalla ääni voi vaihdella päivästä toiseen koko 

eliniän ajan.  

 

Normaalia ääntä voidaan kuvailla erilaisten piirteiden avulla, joita ovat kuuluvuus, 

hygienia, miellyttävyys, joustavuus sekä äänen sopivuus puhujan sukupuoleen ja ikään 

(Boone, McFarlane, Von Berg & Zraick, 2010, s. 15; Greene & Mathieson, 1989; 

Johnson ym., 1956, s. 173–174; Mathieson, 2000). Äänen tulisi siis olla tilanteeseen 

nähden tarpeeksi kuuluva. Ääni tulisi tuottaa äänihygieenisellä tavalla eikä, jotta 

äänihuulet eivät vahingoittuisi. Fonaatioon eli ääntöön ei saisi myöskään liittyä 

epämukavia tuntemuksia tai kipuja. Normaali ääni on kuulijalle miellyttävää, eikä se 
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suuntaa kuulijan huomiota viestin sisällöstä sen muotoon tai esitystapaan. Lisäksi terve 

ääni kuvastaa luontevasti puhujan tunteita. 

 

Esimerkiksi nasaalinen äänenkäyttötapa herättää kuuntelijoissa usein negatiivisia 

tunteita (Pittam, 1987). Tutkimuksessa kuuntelijat pitivät nasaalisesti puhuvia miehiä 

tyhminä, laiskoina ja ikävystyttävinä. Myös naisten puheessa esiintyvä nasaalisuus 

herättää kuulijoissa samankaltaisia tunteita. Nasaalisuus yhdistetään tyypillisesti 

amerikanenglantiin ja australianenglantiin. Vastaavasti suomenkielisten puhujien 

käyttämä normien mukaisesta /s/-äänteestä poikkeava etinen, terävä [s] on puheen 

piirre, joka voi suunnata kuulijan huomion viestin sisällöstä sen esitystapaan 

(Aittokallio, 2002).  Suomessa terävä /s/ yhdistetään usein pääkaupunkiseutuun 

(Palander, 2007) ja erityisesti nuorten tyttöjen puheen piirteeksi (Aittokallio, 2002). 

Aittokallion tutkimuksen mukaan puheessa esiintyvä terävä /s/ voidaan kokea 

sosiaalisena haittana, mutta sitä pidetään kuitenkin enemmän muoti-ilmiönä ja 

persoonallisuuden tehostuskeinona. 

 

Normaalia ääntä voidaan tuottaa, vaikka ääniväylässä olisikin pieniä epänormaaliuksia 

(Mathieson, 2000). Myös äänessä voi esiintyä laaja valikoima erilaisia poikkeavuuksia, 

vaikka ääniväylä olisikin rakenteellisesti kunnossa ja normaalisti toimiva. Samoin kuin 

normaalin äänen määritteleminen, myöskään poikkeavan äänen määritelmä ei ole 

yksiselitteinen ja se vaihtelee yksilöllisesti puhujien välillä. Ääni saatetaan arvioida 

epänormaaliksi silloin, kun ääninäyte kuullaan kontekstin ulkopuolella. Esimerkiksi 

juuri juoksemasta tulleen puhujan maksimaalinen fonaatioaika voi olla huomattavasti 

pienentynyt normaalista, samoin kuin hänen kykynsä lisätä äänen voimakkuutta.  

 

Tyypillisiä poikkeavan äänen piirteitä ovat käheys (Mathieson, 20002; Sala ym., 2009, 

s. 14), äänen väsyminen ja katkeilu, äänen voimattomuus sekä narina (Sala ym., 2009, s. 

14). Äänihäiriön syntyyn voivat vaikuttaa useat yksilölliset tekijät, kuten äänihuulten 

rakenteelliset viat, elämäntavat ja yleinen terveydentila (Häkli & Jyrkkä, 2003). 

Äänihäiriö on olemassa, kun äänen laatu, korkeus, kuuluvuus tai joustavuus eroaa 

muiden samanikäisten, samaa sukupuolta olevien ja samaan kulttuuriseen ryhmään 

kuuluvien äänestä (Aronson, 1980, s. 7). Äänihäiriö voi olla joko orgaaninen, 

neurologinen tai toiminnallinen (Boone ym., 2010, s. 7-8). Ääniongelmat ovat yleisiä 

astmaa tai allergioita sairastavilla henkilöillä (Aronson, 1980, s. 7). Lisäksi äänihäiriön 
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voivat aiheuttaa kurkkua ja äänihuulia rasittavat äänenkäyttötavat, esimerkiksi 

rykiminen ja yskiminen.  

 

Äänen narinaa pidetään normaalina silloin, kun sitä esiintyy ajoittain tai intonaation 

laskiessa (Mathieson, 2000). Puhujien, joilla on normaali kurkunpään toiminta, on 

mahdollista vaihtaa puheensa modaalirekisteristä äänen narinaan tahdonalaisesti 

(Hollien, ym., 1966; Hollien & Michel, 1968). Kyky kontrolloida äänen narinaa 

kuitenkin puuttuu henkilöiltä, joilla on äänihäiriö tai häiriintynyt kurkunpään toiminta. 

Jatkuva äänen narinan esiintyminen voi kuitenkin olla merkki äänen epänormaaliudesta 

(Eskenazi, Childers & Hicks, 1990; Wolfe, Cornell & Palmer, 1991; Ylitalo & 

Hammarberg, 2002). Jatkuva äänen narina ei pelkästään kuulosta poikkeavalta vaan voi 

myös aiheuttaa vaurioita äänihuulten limakalvolle (Mathieson, 2000). Äänen narina 

onkin usein liitetty vahvasti äänihäiriöön (Eskenazi ym., 1990; Wolfe ym., 1991; Ylitalo 

& Hammarberg, 2000), mutta se on yleistä myös normaalissa väestössä (Gottliebson, 

Lee, Weinrich & Sanders, 2007; Wolk ym., 2012). Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, 

että äänen narina on yleistä sekä normaalissa että häiriintyneessä äänessä (Hollien, 

Moore, Wendahl & Michel, 1966; Wendahl, Moore & Hollien, 1963). 

 

 

1.2 Äänen laadun arviointi 

 

Ääntä voidaan arvioida sekä kuulonvaraisia että akustisia menetelmiä käyttäen (Baken 

& Orlikoff, 2007, s. 1-3; Hammarberg, Fritzell, Gauffin, Sundberg & Wedin, 1980). 

Akustinen signaali ei itsessään pidä sisällään tietoa äänen laadusta vaan se saa 

kuuntelijan tekemään mielikuvia siitä (Kreiman & Gerratt, 2000). Akustiset menetelmät 

laajentavat ja vahvistavat sitä tietoa, mitä kuuntelijat kuulevat (Laukkanen & Leino, 

2001, s. 132–133; Kent & Read, 2002, s. 2; Kreiman & Gerrat, 1996, Sellman, 2004).  

Äänen kuulonvaraista ja akustista arviointia suoritettaessa suositaan sekä pidennetyn 

vokaaliäännön sekä jatkuvan puheen näytteitä, jotta saataisiin mahdollisimman 

luotettavia tuloksia tutkittavan äänen laadusta (Eadie, & Baylor, 2006; Hammarberg 

ym., 1980; Maryn, Corthals, Van Cauwenberge, Roy & De Bodt, 2010; Parsa & 

Jamieson, 2001).  
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1.2.1 Kuulonvarainen arviointi 

 

Kuulonvarainen arviointi on ollut pitkään ainoa keino arvioida äänen laatua (Baken & 

Orlikoff, 2007, s. 1-3). Se on edelleenkin hyvin arvokas työkalu ääntä arvioidessa, 

mutta pelkkä kuulonvarainen arviointi ei anna koko kuvaa mahdollista häiriöstä ja sen 

luonteesta (Baken & Orlikoff, 2007, s. 1-3; Kent, 1996). Kuulonvaraisten äänen laadun 

arviointimittarien avulla voidaan määrittää muun muassa äänihäiriön olemassaolo tai 

poissaolo (Kempster ym., 2009; Sellman, 2004). Pelkästään kuulonvaraisesti harva 

kuulija erottaa ääninäytteestä esimerkiksi satunnaisvaihtelua (Lieberman, 1963; Iwata & 

von Leden, 1970).  

 

Äänen laadun kuulonvarainen arviointi kliinisesti harjaantuneen kuuntelijan 

suorittamana on luotettava ja toistettavissa oleva menetelmä, jos se perustuu 

standardoituihin luokitusmenettelyihin (Hammarberg ym., 1980; Hammarberg & 

Ftitzell, 1986). Kuulonvaraisessa arvioinnissa on kuitenkin riski kuulla ääninäytteestä 

virheellistä tietoa tai vastaavasti jäädä kuulematta jotain oleellista (Kent, 1996).  

 

Äänen laadun kuulonvaraisessa arvioinnissa on käytetty aiemmin muun muassa 

GRBAS-menetelmää (Hirano, 1981) ja Stockholm Voice Evaluation Approach (SVEA) 

-menetelmää (Hammarberg, 2000). Nykyään arvioinnissa kuitenkin suositellaan 

käytettävän kansainvälisten äänitutkijoiden suosituksesta CAPE-V -menetelmää 

(Kempster ym., 2009). Tässä tutkielmassa kuulonvaraisessa arvioinnissa käytetäänkin 

pohjana juuri tätä CAPE-V -menetelmää soveltaen. 

 

CAPE-V (Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice) on standardoitu 

lähestymistapa äänen laadun kuulonvaraiseen havainnointiin (Kempster ym., 2009). 

Äänen laadusta arvioidaan seuraavia piirteitä: vaikeusastetta, karheutta, vuotoisuutta, 

puristeisuutta, korkeutta ja voimakkuutta. Lisäksi menetelmän avulla voidaan arvioida 

muita keskeisiä äänen piirteitä, kuten narinaa. Verrattuna paljon käytettyyn GRBAS -

menetelmään (Hirano, 1981), CAPE-V:n avulla voidaan arvioida herkemmin pieniäkin 

poikkeavuuksia äänessä (Karnel ym., 2007).  

 

CAPE-V -menetelmän avulla tehtyjen arvioiden tarkoitus on kertoa kliinikon tekemistä 

suorista havainnoista tutkittavan äänessä, eikä ottaa tutkittavan omia raportointeja tai 
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muita lähteitä huomioon (Kempster, ym. 2009). Menetelmän käyttö äänen laadun 

arviointimenetelmänä vaatii seuraavia näytteitä tutkittavalta henkilöltä: vokaalien /a/ ja 

/i/ pidennetyt äännöt, kuuden kontekstiltaan foneettisesti erilaisen lauseen lukemista ja 

luonnollista keskustelua standardoituun kysymykseen liittyen. Pidennetyt vokaaliäännöt 

mahdollistavat kuunnella tutkittavan ääntä ilman, että artikulatoriset seikat vaikuttavat 

ääneen. Toisen tehtävän tarkoitus on arvioida äänen laadun eri elementtejä. Kolmas 

tehtävä antaa tietoa tutkittavan spontaanipuheesta, ja on sekä kliinikon että tutkittavan 

kannalta tärkein ja merkityksellisin. Näytteet tulee äänittää standardoidut äänitys-

toimenpiteet huomioiden – äänityksen tulee tapahtua hiljaisessa huoneessa tarkoituk-

senmukaisia nauhureita ja mikrofoneja käyttäen. 

 

 

1.2.2 Akustinen analyysi 

 

Äänen akustinen analyysi täydentää muilla tutkimusmenetelmillä saatuja tuloksia 

(Sellman, 2004). Akustisesta analyysistä voi myös olla apua sellaisille puheterapeuteille 

ja foniatreille, jotka eivät vielä ole harjaantuneet äänen laadun arviointiin. Akustiset 

mittaustulokset reagoivat kuitenkin pelkästään äänen akustiseen laatuun. Äänisignaalin 

perusteella mikään analyysiohjelma ei siis pysty kertomaan, mistä epäsäännöllisen 

äänihuulivärähtely johtuu. Akustinen analyysi vaatiikin huolellista tulkintaa, jossa tulee 

ottaa huomioon muun muassa seuraavat tekijät: äänentallennusolosuhteet, fonaatio-

tehtävä, fonaatiotehtävän harjoittelun määrä, analysointilaitteisto ja koehenkilön 

ominaisuudet. Äänitystilanteessa tulee huomioida myös potilaan äänentuottotapa, 

terveydentila, väsymys, mielentila ja halukkuus testaukseen. Tutkittavan jännittäminen 

äänitystilanteessa voi vaikuttaa fonaation tasaisuuteen (Mendoza & Carballo, 1998). 

Lisäksi tutkimustilanteen tuoma stressi voi lisätä tutkittavan perustaajuutta ja 

satunnaisvaihtelua.  

 

Äänen akustiset piirteet voidaan analysoida instrumentaalisesti tiettyjen parametrien 

avulla (Mathieson, 2000). Nämä parametrit liittyvät äänensävyn laatuun (signaali–

kohina-suhde), äänenkorkeuteen (perustaajuus) ja äänenkorkeuden (jitter) sekä 

kuuluvuuden (shimmer) vaihtelualueeseen ja pysyvyyteen (perturbaatio). Lisäksi ää-

nestä voidaan analysoida akustisesti muun muassa äänen katkoja (Sellman, 2004). 

Äänen akustinen analyysi voidaan siis laatia näiden parametrien avulla ja arvoja 
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voidaan verrata normatiiviseen aineistoon (Mathieson, 2000). Häiriintynyt ääni voi olla 

poikkeava yhdeltä tai usealta parametrilta.  

 

 

Perustaajuus (F0) 

Perustaajuus on fysikaalinen ilmiö, jonka koemme subjektiivisesti äänen korkeutena 

(Suomi, 1990, s. 18–19). Perustaajuus määritellään Hertzeinä (Hz) äänihuulten 

värähtelystä eli se ilmaisee äänihuulten värähtelyn toistonopeutta sekunnin aikana 

(Baken & Orlikoff, 2007, s. 147; Mathieson, 2000; Suomi, 1990, s. 19). Bakenin (1987) 

laajan normatiivisen aineiston mukaan keskimääräinen miesten puheen perustaajuus 

(SF0) on 128Hz, naisten 225Hz ja lasten 265Hz. Normaalipuheessa esiintyy aina 

perustaajuuden vaihtelua (Baken & Orlikoff, 2007, s. 171–172). Perustaajuuden 

vaihtelualue kuvastaa taajuuksien koko asteikkoa, joka äänellä voidaan tuottaa 

(Mathieson, 2000). Vaihtelualue ulottuu matalimmasta perustaajuudesta (F0 min) 

korkeimpaan (F0 max). Miehillä keskimääräinen F0 min on noin 77 Hz ja F0 max on 

noin 567Hz. Naisilla vastaavat arvot ovat 134Hz ja 895Hz. Perustaajuuden vaihtelu (F0 

range) määritellään ääninäytteen korkeimman ja matalimman perustaajuuden erotuk-

seksi (Baken & Orlikoff, 2007, s. 171–172). Parempi parametri vaihtelevuuden 

kuvailuun on kuitenkin perustaajuuden keskihajonta (F0 sd). 

 

Perustaajuus (F0) mitataan pidennetystä vokaaliäännöstä (Baken & Orlikoff, 2007, s. 

167–168). Luku- ja spontaanipuhenäytteistä voidaan mitata puheen perustaajuus (SF0) 

(Baken & Orlikoff, 2007, s. 172). Lukunäytteistä mitatuilla perustaajuuksilla on 

spontaanipuhenäytteisiin selvä etu, sillä tällöin voidaan vertailla näytteitä luotet-

tavammin keskenään. Jatkuvan puheennäytteiden sopiva pituus perustaajuuden 

arvioimista varten olisi noin 14 sekuntia puhetta.  

 

 

Jitter 

Jitter on perustaajuuden perturbaatiota eli perustaajuuden/perusjakson lyhyen aikavälin 

satunnaisvaihtelua (Mathieson, 2000; Sellman, 2004). Jitter kuvastaa peräkkäisiä 

äänihuulten värähdyssyklejä, jotka vaihtelevat taajuudeltaan siten, että lyhytkestoisessa 

puhesignaalissa esiintyy äänenkorkeuden vaihtelua (Greene & Mathieson, 1989, s. 48). 

Jitter on yleisesti häiriintyneen äänen piirre (Mathieson, 2000), sillä jos ääntöelimistö on 
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ideaali ja toimii täydellisesti, perustaajuuden perturbaatio olisi teoreettisesti nolla eikä 

perusjaksoissa esiintyisi ollenkaan vaihtelua (Baken & Orlikoff, 2007, s. 190). Tällainen 

ääni mielletään kuitenkin konemaiseksi ja epäluonnolliseksi (Rantala, 2000), sillä 

jitteriä esiintyy aina myös normaalissa äänessä, erityisesti normaalissa vanhusten 

äänessä (Mathieson, 2000) tai puhujan vaihtaessa äänenkorkeuttaan tarkoituksella 

(Baken & Orlikoff, 2007, s. 190). Naisäänessä jitter on alhaisempaa kuin miehillä 

(Schoentgen, 1989) Fonaatiotehtävän systemaattisen harjoittelun on todettu vähentävän 

jitterin esiintymistä (Ferrand, 1995).  

 

 

Shimmer 

Shimmer tarkoittaa amplitudiperturbaatiota eli perusjakson maksimiamplitudin lyhyen  

aikavälin satunnaisvaihtelua (Baken & Orlikoff, 2007, s. 130–131). Mathieson, 2000; 

Sellman, 2004). Shimmer kuvastaa lyhytkestoisen puhesignaalin voimakkuuden 

epävakaisuutta (Greene & Mathieson, 1989, s. 50). Vaikka häiriintyneen äänen 

shimmerarvot ovat suuremmat kuin normaalin äänen, shimmeriä esiintyy kuitenkin aina 

myös normaalissa äänessä (Lieberman, 1963).  

 

Perturbaatio mitataan yleensä vokaaliäännöstä (Baken & Orlikoff, 2007, s. 131–132; 

Sellman, 2004), jolloin saadaan minimoitua jatkuvassa puheessa esiintyvät vaihtelut, 

kuten äänneympäristö, painotus ja intonaatio (Horii, 1979). Lisäksi jatkuvan puheen 

näytteestä voidaan havaita suuremmat perturbaatioarvot kuin pidennetyssä vokaali-

äännössä (Horii, 1979; Schoentgen, 1989), koska jatkuvassa puheessa äännön alut, loput 

ja siirtymät lisäävät perturbaatiota (Lieberman, 1961; Schoentgen, 1989). Vaikka 

perturbaatiota mitattaessa on yleisesti suosittu vokaalinäytettä, suositaan nykyään 

näytteitä sekä pidennetystä vokaaliäännöstä että jatkuvasta puheesta (Baken & Orlikoff, 

2007, s. 192–193; Eadie & Baylor, 2006, Maryn, ym. 2010; Parsa & Jamieson, 2001).  

 

Perturbaation mittaustuloksia verratessa tulee ottaa huomioon, että ainoastaan samalla 

laskukaavalla lasketut tulokset ovat keskenään verrattavissa (Sellman, 2004). Mittauk-

siin vaikuttavat muun muassa analysointilaitteisto (Karnell, Hall & Landahl, 1995) ja 

näytteen kesto (Horii, 1979; Karnell, 1991; Lieberman, 1961). Luotettava 

näytteenkeston pituus on 20–200 jaksoa eli äänihuulivärähdystä. Normaalissa äänessä 

näytteen pituudeksi riittää noin 30 jaksoa (Titze, Horii & Scherer, 1987), mutta 
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kliinisesti häiriintyneiden äänien arvioimiseen vaaditaan pidempiä jaksoja, noin 190 

(Karnell, 1991). Sopiva näytteenottotaajuus perturbaatiomittauksissa on 40kHz (Horii, 

1979). Jos näytteenottotaajuus on suurempi, perturbaatio vähenee. Myös näytteen 

mittauskohta vaikuttaa tuloksiin (Lieberman, 1961). Vokaalinäytteissä näytteen keskellä 

esiintyy vähemmän perturbaatiota kuin alussa ja lopussa. 

 

 

Signaali–kohina-suhde (HNR) 

Signaali–kohina-suhteella (HNR, Harmonic to Noise Ratio) ilmaistaan matemaattisesti 

sitä, kuinka signaali erottuu taustakohinasta (Baken & Orlikoff, 2007, s. 281–283; 

Speaks, 1999, s. 180). Lisäksi kohinaa voidaan mitata kohina–signaali-suhteella (NHR, 

Noise to Harmonic Ratio), jolla mitataan kohinan suhdetta signaaliin. Signaali–kohina-

suhde on positiivinen signaalitason ylittäessä kohinatason. Vastaavasti signaali–kohina-

suhde voi olla myös negatiivinen silloin, kun kohinataso ylittää signaalitason. Mitä 

heikompi ääni on, sitä matalammat osasävelten korkeudet ovat (Mathieson, 2000). 

Alhainen signaali–kohina-suhde tarkoittaa siis sitä, että signaali on pienentynyt 

taustamelun lisääntymisen johdosta. Signaali–kohina-suhde ilmaistaan desibeleinä (dB).  

 

 

Äänenkatkot (NVB/DVB) 

Äänenkatkojen määrä (NVB, Number of Voice Breaks) kertoo perustaajuuden 

keskeytymisen lukumäärästä (Sellman, 2004). Äänenkatkojen aste (DVB, Degree of 

Voice Breaks) taas ilmaisee prosentteina äänenkatkojen suhteen näytteen äänelliseen 

osaan. Eli se ilmaisee katkojen kokonaiskeston signaalin soinnillisten osien välillä, 

jaettuna analysoitujen osien kokonaiskestolla (Boersma & Weenick, 2003). 

 

 

1.3 Äänen narina 

 

Äänen narina (vocal fry, glottal fry, creak) eli pulssirekisteri on yksi Hollienin (1974) 

määrittelemistä äänen rekistereistä. Äänen rekisteri on sarja perättäin äännettyjä 

taajuuksia (sävelkorkeuksia), jotka voidaan tuottaa lähes identtisellä äänen laadulla 

(Hollien, 1974; Laukkanen & Leino, 2001, s. 44).  Sävelkorkeuden nostaminen tiettyä 

rajaa ylemmäs tai alemmas ei kuitenkaan ole mahdollista vaihtamatta rekisteriä. 
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Hollienin (1974) mukaan äänen rekisteri voidaan määritellä perkeptuaalisesti, 

akustisesti, fysiologisesti ja aerodynaamisesti.  

 

Falsettirekisteri käsittää kaikki ihmisäänen korkeimmat taajuudet (Hollien, 1974; 

Laukkanen & Leino, 2001, s. 46). Modaalirekisterillä tarkoitetaan perustaajuuden 

vaihtelualuetta, jota käytetään normaalin puheen ja laulamisen aikana. Narinarekisteri 

taas on rekisteri, joka sijaitsee keskimäärin yhden oktaavin alempana kuin taajuudet, 

joita havaitaan normaalissa miesten käyttämässä modaalirekisterissä (Hollien, 1974). 

Naisilla äänen narinan perustaajuus on keskimäärin kaksi oktaavia modaalirekisterin 

perustaajuutta alempana (Blomgren, Chen & Gilbert, 1998). Äänen narinan 

perustaajuus on suurin piirtein sama sekä naisilla että miehillä (Blomgren ym., 1998; 

Hollien & Michel, 1968; Laukkanen & Leino, s. 49). Narina koostuu sarjasta erillisiä 

matalataajuuksisia kurkunpään tuottamia glottaalipulsseja (Hollien, 1974). Narinan 

avulla voidaan tuottaa matalimmat perustaajuudet, joita ihminen pystyy tuottamaan 

(Laukkanen & Leino, 2001, s. 49). Perustaajuuden arvot narinan aikana vaihtelevat 

kirjallisuuden perusteella noin 20–77 Hz, keskimäärän ollessa noin 50 Hz (Chen ym., 

2002; Fry, 1979, s. 68; Henton & Bladon, 1988; Hollien & Michel, 1968; Hollien & 

Wendahl, 1968; Laver, 1980, s. 122; McGlone, 1967; McGlone & Shipp, 1971; 

Sorensen & Horri, 1983).  

 

Äänen narina on fonaation muoto, jolle on ominaista poikkeava äänen laatu ja 

kurkunpään värähtelytapa sekä poikkeavat fysiologiset, akustiset ja havaintoon liittyvät 

piirteet (Childers & Lee, 1991; Hollien, 1974; Hollien ym., 1966). Narina sijaitsee 

fonaation matalimmalla äänialueella perussäveltaajuuden jatkumolla. Sen fysiologista 

perustaa voidaan tarkastella äänihuulten pituuden, paksuuden ja värähtelymallien avulla 

(Hollien, 1974). Vaikka narinan aikana äänihuulten pituus on suhteellisen lyhyt ja ne 

ovat paksuuntuneet (Hollien, 1974; Hollien, Damsté & Murry, 1969), ne ovat lähes 

rentona (Hollien ym., 1966). Kurkunpäänlihakset taas ovat jännittyneet ja äänihuulten 

etuosat värähtelevät eri tahtiin kahdella eri taajuudella (Suomi, Toivanen & Ylitalo, 

2006, s. 39). Narisevassa äänessä äänihuulet avautuvat ja sulkeutuvat ensin nopeasti 

kaksi kertaa, jonka jälkeen ne pysyvät suljettuina suhteellisen pitkän ajan (Hollien, 

1974; Hollien ym., 1966; Moore & von Leden, 1958). Äänihuulten värähtelypulssit ovat 

siis teräviä ja lyhyitä ennen pitkää suljettua vaihetta. Taskuhuulet, eli niin sanotut väärät 

äänihuulet, kuormittavat varsinaisia äänihuulia narinan aikana (Hollien, 1974; Laver, 

 



11 
 
1980, s. 124–125). Lisäksi subglottaalinen ilmanpaine on narinarekisterissä alhaisempi 

kuin modaalirekisterissä (McGlone & Shipp, 1971). 

 

Tutkijat raportoivat, että äänen narina voidaan usein havaita normaalina äänenä (Hollien 

ym., 1966; Hollien & Michel, 1968). Näin on erityisesti silloin, kun perustaajuus tippuu 

modaalirekisterille tyypillisen taajuuden alapuolelle. Äänen voimakkuus on narina-

rekisterissä pieni, eikä voimakkuutta tai sävelkorkeutta ole mahdollista vaihdella 

kovinkaan laajasti (Laukkanen & Leino, 2001, s. 49). Äänen narinaa esiintyy hyvin 

usein ilmausten lopussa (Henton & Bladon, 1988; Hollien, Moore, Wendal & Michel, 

1966; Laukkanen & Leino, 2001, s. 50; Redi & Shattuck-Hufnagel, 2001; Slifka, 2006; 

Suomi ym., 2006, s. 40; Titze, 1994, s. 271) ja sitä voidaan käyttää akustisena vihjeenä 

ilmausten lopussa kertomaan lauseen päättymisestä (Kreiman, 1982; Slifka, 2006). 

Ogdenin (2001) tutkimuksessa suomalaisten puhujien havaittiin käyttävän äänen nari-

naa keinona ilmaista puheenvuoron luovuttamista toiselle puhujalle keskustelun aikana. 

Äänen narinan ilmeneminen vaihtelee kuitenkin paljon puhujien välillä, sillä värähtely 

narinan aikana ei ole kaikilla täysin samanlaista (Catford, 1977, s. 98; Moore & von 

Leden, 1958; Redi & Shattuck-Hufnagel, 2001).  

 

 

Äänen narinan arviointi 

Narinan kuulonvarainen arviointi on Wolkin ym. (2012) tutkimuksessa suoritettu 

puheterapeuteista kootun asiantuntijaraadin avulla. Kahden ääneen erikoistuneen 

puheterapeutin tehtävänä oli arvioida esiintyykö ääninäytteissä (/a/-fonaatio ja kuuden 

lauseen lukuteksti; Rainbow passage) narinaa. Lisäksi he arvioivat narinaa sisältävistä 

lauseista, missä kohtaa narinaa esiintyy (alussa, keskellä vai lopussa). Akustiseen 

mittaukseen valittiin ainoastaan lauseet, joista molemmat kuuntelijat totesivat 

kuulevansa narinaa sekä lauseet, joissa narinaa ei arvioitu kuuluvan ollenkaan. 

Akustisten mittausten jälkeen verrattiin keskenään lauseita, joissa narinaa esiintyi ja 

lauseita, joissa ääni arvioitiin normaaliksi. Tämän tavoitteena oli arvioida, voiko 

lauseita erottaa toisistaan akustisten mittareiden avulla.  

 

Wolkin ym. (2012) tutkimuksen mukaan 2/3:lla naisista (N=34) esiintyi äänen narinaa 

lukunäytteissä, erityisesti ilmausten lopussa. Tuotettaessa pidennettyä vokaalia esiintyi 

äänessä harvoin narinaa. Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin useissa akustisissa 

 



12 
 
mittareissa normaalin ja narisevan äänen välillä. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon 

se, että akustiset mittaukset tehtiin ääninäytteiden loppuosasta, sillä juuri ilmaisten 

lopussa narinaa kuulonvaraisen arvioinnin perusteella esiintyi. Koska narinaa esiintyy 

huomattavasti enemmän jatkuvassa puheessa verrattaessa pidennettyyn vokaalin, äänen 

narinaa voidaan pitää normaalina rekisterinä puhujilla, joilla ei ole todettuja äänihäi-

riöitä tai epänormaaleja kurkunpään toimintoja. Tutkimuksessa ehdotetaankin, että 

äänen narina saattaa liittyä sosiaaliseen ympäristöön. Lisäksi Gottliebsonin ym. (2007) 

tutkimuksen mukaan äänen narinan esiintyminen naisilla on hyvin yleistä ilman, että 

taustalla on todettuja äänihäiriöitä. Osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 

raportoi äänen narinan olevan hyvin yleistä teini-ikäisillä ja aikuisilla, jolloin se saattaa 

vaikuttaa äänen narinan esiintymiseen myös heidän puheessaan. Hiltunen (2013) viittaa 

artikkelissaan suomalaiseen tutkijaan Vaattovaaraan, joka on myös ehdottanut, että 

äänen narina saattaa liittyä sosiaaliseen ympäristöön, erityisesti pääkaupunkiseutuun. 

Lisäksi Vaattovaara ehdottaa, että narina saattaa olla näillä puhujilla tietynlainen 

naisellisuuden ilmentymä.   

 

Äänen narinan akustisissa mittauksissa on analysoitu pääsääntöisesti seuraavia piirteitä: 

perustaajuuden vaihtelu (F0 mean, F0 max, F0 min), kurkunpää-äänen jaksojen 

voimakkuusvaihtelu (shimmer), kurkunpää-äänen jaksojen kestonvaihtelu (jitter) ja 

signaali-kohinasuhde (HNR) (Blomgren ym. 1998; Chen ym., 2002; Eskenazi ym., 

1998; Wolk ym., 2012, ks. Taulukko 1). Nämä parametrit kertovat äänen vakaudesta 

(Wolk ym., 2012). Lisäksi äänen narinasta voi kertoa poikkeavan suuri äänenkatkojen 

määrä (P. Körkkö, luentomuistiinpanot Kliinisen fonetiikan tutkimuskurssilla 

12.4.2010). Äänen narinalle on tyypillistä spesifi perustaajuuden (F0) vaihtelu (Hollien 

& Michel, 1968). Tutkimuksissa, joissa on mitattu äänen narinan akustisia piirteitä 

fonaatiosta, on narinan perustaajuuden todettu olevan merkitsevästi alhaisempi 

modaalirekisteriin verrattuna (Blomgren ym., 1998; Chen ym., 2002; Hollien & 

Wendahl, 1967). Vaikka modaalirekisterissä naisilla on merkitsevästi korkeammat F0-

arvot kuin miehillä, narinan aikana naisten perustaajuudet eivät kuitenkaan eroa 

merkitsevästi miesten taajuuksista (Blomgren ym., 1998). Wolkin ym. (2011) 

tutkimuksen mukaan lukunäytteistä mitattuna F0 min on merkitsevästi pienempi, F0 

max merkitsevästi suurempi ja perustaajuuden vaihtelualue (F0 range) merkitsevästi 

suurempi narinassa kuin normaalissa äänessä. Äänen narinan akustisista mittauksista 

ilmenee myös se, että jitter ja shimmer ovat merkitsevästi korkeampia narinassa kuin 
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modaalirekisterissä (Blomgren ym., 1998; Eskenazi ym., 1990). Myös Wolk ym. (2011) 

raportoivat merkitsevästi korkeammasta jitterarvosta narinarekisterissä. Lisäksi 

Blomgrenin ym. (1998) ja Eskenazin ym. (1990) tutkimuksissa signaali–kohina-suhteen 

havaittiin merkitsevästi pienentyneen narinan aikana.  

 

 
Taulukko 1. Akustiset parametrit, joissa naisilla havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja narina- 
ja modaalirekisterin välillä. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää äänen narinan esiintymistä naisilla eri ikäryhmissä 

kuulonvaraiseen arvioon perustuen. Lisäksi akustisen analyysin avulla selvitetään, mitä 

akustisia piirteitä narinaan mahdollisesti liittyy. Tarkoituksena on myös pohtia äänen 

narinaan liittyviä taustatekijöitä. Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

 

1. Missä määrin äänen narinaa esiintyy naisilla eri ikäryhmissä? 

1.1  Mikä on äänen narinan yleisyys kuulonvaraiseen arvioon perustuen? 

1.2  Mitkä akustiset piirteet liittyvät äänen narinaan? 

 

2. Mitkä taustatekijät mahdollisesti liittyvät äänen narinaan? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittavia oli yhteensä 68 naista kolmessa eri ikäryhmässä (15 v., 

20–25 v., 35–40 v.). 15-vuotiaiden tutkittavien lukumäärä oli 25, 20–25-vuotiaiden 30 

ja 35–40-vuotiaiden 13. 15-vuotiaat tutkittavat olivat Oulun normaalikoulun yhdek-

sänsien luokkien oppilaita. Kaikki oppilaat eivät olleet tutkimushetkellä vielä täyttäneet 

15 vuotta ja heistä 6 oli vielä 14-vuotiaita (keski-ikä 14.76). 20–25-vuotiaat (keski-ikä 

23.40) olivat Oulun yliopiston opiskelijoita ja 35–40-vuotiaat (keski-ikä 37.69) olivat 

Oulun yliopiston opettajia ja tutkijoita. Tutkittavia valittaessa kriteerinä oli, etteivät he 

ole Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelman opiskelijoita tai logopedian laitoksen 

henkilökuntaa, sillä näiden ryhmien äänenkäytön voidaan ajatella olevan harjaantunutta. 

Lisäksi poissulkukriteerinä oli, ettei tutkittavilla ollut tutkimus-hetkellä todettuja 

äänihäiriöitä. 

 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkittaville ei voitu kertoa kokonaisuudessaan mitä äänen piirrettä tutkitaan, jotta he 

käyttäisivät äänityksissä mahdollisimman normaalia puhetapaansa. Heille annettavissa 

tutkimustiedotteissa (Liitteet 1 ja 2) kerrottiin tutkimuksesta vain yleisellä tasolla.  

Heille kerrottiin, että tutkimuksen tavoitteena on tutkia eri-ikäisten naisten äänen 

piirteitä. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden opettajille jaettiin omat tutkimus-

tiedotteensa (Liite 3). Tutkimukselle saatiin Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan 

tutkimustoimikunnalta puoltava lausunto. Tutkimuksessa ei kerätty henkilötietoja, joten 

yksittäisiä tutkittavia ei voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. 

 

Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tutkittavat antoivat 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta täyttämällä tiedonkeruulomakkeen (Liite 

4). Lupaa yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden käyttämiseen tutkimuksessa haettiin Oulun 

normaalikoululta. Tiedonkeruulomakkeella kerättiin samalla esitietoja tutkittavista 

(Taulukko 2). Lisäksi tutkittavilta tiedusteltiin sanallisesti heidän omaa arviotansa 

äänestään tutkimushetkellä.  
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Taulukko 2. Taulukko esitiedoista. 

                                             15-vuotiaat                        20–25-vuotiaat                     35–40-vuotiaat 

                                             lkm                %                   lkm                 %                   lkm                % 
Äänen kuormitus (h) 
                          1–2 

                           3–4 
                           5–6 
                           7–8 
                          yli 8 

Ääniharrastukset 
                              ei 
               laulaminen 
                 jokin muu 
Hengitystieallergiat 

                              ei  
                        astma 
               pölyallergia 

Tupakointi 
                              ei 
            satunnaisesti 

Oma arvio äänestä 
                             ok 
               flunssainen 
               painoksissa 
                       karhea 
                        käheä 

 
   2 
   8 
   4 
   3 
   8 
 
  17 
  6 
  2 
 
  23 
  11 
  1 
 
  25 
  0 
 
  22 
  2 
  1 
  0 
  0 
 

 
 8 
 32 
 16 
 12 
 32 
 
 68 
 24 
 8 
 
 92 
 4 
 4 
 
 100 
 0 
 
 88 
 8 
 4 
 0 
 0 
 

 
  0 
  12 
  11 
  2 
  5 
 
  18 
  10 
  2 
 
  30  
  0 
  0 
 
  25 
  5 
 
  21 
  6* 
  1 
  1 
  1 
 

 
 0 
 40 
 36,7 
 6,7 
 16,7 
 
 60 
 33,3 
 6,7 
 
 100 
 0 
 0 
 
 83,3 
 16,7 
 
 70 
 20 
 3,3 
 3,3 
 3,3 
 

 
  1 
  1 
  5 
  5 
  1 
 
  10 
  3 
  0 
 
  12 
  1 
  0 
 
  12 
  1 
 
  11 
  1** 
  1 
  0 
  0 
 

 
 7,7 
 7,7 
 38,5 
 38,5 
 7,7 
 
 76,9 
 23,1 
 0 
 
 92,3 
 7,7 
 0 
 
 92,3 
 7,7 
 
 84,6 
 7,7 
 7,7 
 0 
 0 
 *Yksi koehenkilö mainitsi flunssaisen äänen laadun lisäksi käheyttä äänessään. 

**Yksi koehenkilö mainitsi flunssaisen äänen laadun lisäksi narinaa ja väsymystä äänessään. 
 

Tutkittavilta äänitettiin kolme ääninäytettä: lyhyt spontaanipuhenäyte, lyhyt lukuteksti  

”Tuolla on Lasse” (Liite 5) ja pidennetty /a/-fonaatio. Tutkimustilanteessa heille 

kerrottiin suullisesti ohjeet ääninäytteiden suorittamisesta. Lisäksi heillä oli näkyvillä 

samat ohjeet kirjallisena (Liite 6). Yleisohjeena oli käyttää mahdollisimman normaalia 

ja luonnollista puheääntä. Tutkimushetkellä tutkittavat istuivat tuolilla ja heitä 

kehotettiin ottamaan mahdollisimman mukava asento ja välttämään ylimääräistä 

liikehdintää. 

 

Äänentallennuksessa käytettiin Sony Edirol R-09HR -nauhuria ja headset -mikrofonia. 

Edirol nauhuriin asetettiin seuraavat asetukset ennen äänittämistä: näytteenottotaajuus: 

48kHz ja amplitudiresoluutio: 24bit. Lisäksi ennen äänityksiä jokaisen tutkittavan 

äänenpainetaso (input level) säädettiin Ediroliin puhujakohtaisesti (P. Körkkö 

henkilökohtainen tiedonanto, 2012). Yläkouluikäisten äänitykset suoritettiin Oulun 
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normaalikoululla koulupäivän yhteydessä tyhjässä luokkahuoneessa. Muiden 

koehenkilöryhmien äänitykset suoritettiin Oulun logopedian ja fonetiikan laitoksen 

tiloissa äänitysstudiossa. Osalta yläkouluikäisistä tutkittavista (1-8) äänitettiin 

pidennetyt /a/-äännöt toistamiseen eri päivänä, sillä aineistoa haluttiin parantaa. 

Ensimmäisellä kerralla he antoivat ääninäytteen vain kerran, jonka jälkeen ohjeistusta 

muutettiin siten, että pidennetty /a/-ääntö tuotetaan kolme kertaa. 

 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

Ääninäytteistä analysoitiin äänen narinan esiintymistä kuulonvaraisesti CAPE-V -

menetelmää (Kempster ym., 2009) hieman soveltaen. Lisäksi Praat-ohjelmalla 

(Boersma & Weenink, 2013) tehtiin akustisen analyysi, jonka tarkoitus oli selvittää, 

mitkä akustiset piirteet liittyvät äänen narinaan. Kuulonvaraisen arvioinnin suoritti kaksi 

Oulun logopedian laitoksen puheterapeuttia. Arvioijille kerrottiin tutkimustiedotteella 

(liite 7) tutkimuksen tavoitteet ja ohjeistus kuulonvaraista arviointia varten. 

 

Praat on tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan analysoida, syntetisoida ja manipuloida 

puhetta (Boersma & Weenink, 2013). CAPE-V -menetelmässä (Kempster ym., 2009) 

tutkittava suorittaa kolme tehtävää: 1) tuottaa /a/ ja /i/ -fonaatiot kolme kertaa, 2) lukee 

kuusi tarkoin määriteltyä foneettisesti erilaista lausetta ja 3) antaa 

spontaanipuhenäytteen, joka on vastaus standardikysymykseen (”kerro minulle 

ääniongelmistasi”). Näiden avulla on tarkoitus tutkia kuutta äänen laatupiirrettä VAS-

janaa (a visual analog scale) apuna käyttäen. Äänen laadusta arvioidaan vaikeusastetta, 

karheutta, vuotoisuutta, puristeisuutta, korkeutta ja voimakkuutta. Jokaiselle äänen 

laatupiirteelle on oma janansa. Lisäksi menetelmän avulla voidaan arvioida muita 

keskeisiä äänen piirteitä, kuten narinaa, vapinaa ja nasaalisuutta, joille on varattu kaksi 

merkitsemätöntä janaa. Tutkittavalta siis arvioidaan näiden kolmen äänitehtävän avulla 

jokaista edellä mainittua äänen laatupiirrettä. VAS-janan vasen reuna kuvastaa 

normaalia ääntä arvioitaessa vaikeusastetta, korkeutta ja voimakkuutta, kun taas 

arvioitaessa karheutta, vuotoisuutta ja puristeisuutta se kuvastaa piirteen puuttumista. 

Janan oikea reuna kuvastaa kaikkein äärimmäisintä poikkeavuutta arvioitavassa 

piirteessä. VAS-jana on 100mm pitkä jana, johon arvioija merkitsee oman arvionsa 

arvioitavasta piirteestä. Arvioijan merkintä mitataan vasemmasta reunasta ja se 
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merkitään millimetreinä janan oikealla puolella olevaan asteikkoon. Lisäksi arvioija 

merkitsee, esiintyykö piirre ajoittain vai satunnaisesti.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittavat suorittivat myös kolme tehtävää, mutta ne eivät vastaa 

täysin CAPE-V -menetelmän (Kempster ym., 2009) tehtäviä. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa näytteet äänitettiin ensin ja arvioitiin vasta eri kerralla, toisin kuin CAPE-

V -menetelmän protokolla edellyttää. Tutkittavat antoivat spontaanipuhenäytteen, 

lukivat lyhyen tekstipätkän ja tuottivat pidennetyn /a/-äännön kolme kertaa. Spon-

taanipuhe oli reaktio kehotukseen: ”kerro esimerkiksi päivästäsi tai viikonlopustasi”. 

Lukunäyte oli pätkä ”Tuolla on Lasse” -tekstiä. Pidennetyn /a/-äännön tutkittavat 

suorittivat kolme kertaa omaan tahtiin ja heitä ohjeistettiin tuottamaan noin 10 sekunnin 

pituinen näyte normaalilla äänellään.  

 

Kaikki yhden tutkittavan näytteet äänitettiin samaan tiedostoon, niistä tehtiin 

varmuuskopiot ja ne tuhottiin tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Ääninäytteet 

editoitiin Praat-ohjelmalla (Boersma & Weenink, 2013) sopivan pituisiksi sekä 

kuulonvaraista että akustista analyysiä varten. Spontaanipuhenäytteet leikattiin noin 7–

15 sekunnin pituisiksi. Näytteitä leikattaessa kriteereinä olivat, että näyte on tarpeeksi 

pitkä osoittamaan tutkittavalle tyypillinen puhetyyli ja se on katkaistu lauseen lopusta. 

Sopiva jatkuvan puheen näytteiden pituus olisikin noin 14 sekuntia perustaajuuden 

mittaamista (Baken & Orlikoff, 2007, s. 172) ja 20–200 jaksoa perturbaatiomittauksia 

varten (Horii, 1979; Karnell, 1991; Lieberman, 1961). Näytteet vaihtelevat pituudeltaan 

sen vuoksi, että kaikilta tutkittavilta ei saatu tarpeeksi pitkää tuotosta 

tutkimustilanteessa. Lukunäytteistä arviointiin valittiin ”Tuolla on Lasse” -tekstin 

ensimmäinen kappale, koska jo tästä osasta pystyi tunnistamaan tutkittavalle tyypillisen 

puhetyylin. Lisäksi se oli riittävän pitkä akustisia mittauksia varten, mutta ei kuitenkaan 

liian pitkä kuulonvaraiseen arviointiin. Näytteiden keskimääräinen pituus on noin 13 

sekuntia.  Pidennetyistä /a/-äännöistä kuulonvaraiseen arviointiin valittiin (akustisesti ja 

kuulonvaraisesti arvioituna) paras. Kuulonvaraisessa arvioinnissa kuunneltiin ääntö 

kokonaan, mutta akustisessa analyysissä äännöstä valittiin keskeltä tasaisin noin 300 

jakson mittainen pätkä. 
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Pidennettyjä /a/-ääntöjä analysoidessa Praat-ohjelmaan asetettiin perustaajuuden 

vaihtelualueeksi (pitch range) 60–260Hz. Jatkuvan puheen näytteitä analysoitaessa 

perustaajuuden vaihtelualueeksi asetettiin pääsääntöisesti 60–300Hz, mutta rajaa 

jouduttiin joidenkin näytteiden kohdalla laskemaan 50Hz:iin tai nostamaan 350 Hz:iin. 

Erityisesti 20–25-vuotiaiden opiskelijoiden kohdalla rajaa jouduttiin useissa näytteissä 

laskemaan 50 Hz:iin, koska näytteissä oli havaittavissa jaksollisuutta myös matalilla 

taajuuksilla. Praatin standardiasetuksilla perustaajuuden vaihtelualue on 75–500Hz, 

mutta sitä laskettiin, koska tutkimuksen tavoitteena oli löytää narinalle ominaista 

matalaa taajuutta eli noin 50 Hz:in taajuutta. Myös ylärajaa laskettiin, koska 

standardiasetuksen mukainen raja on normaalille puheäänelle melko korkea, sillä 

aikuisten naisten keskimääräinen puhekorkeus on noin 225 Hz (Baken, 1987). Lisäksi 

ylärajaa laskemalla pyrittiin minimoimaan F0-analyysin virheitä, jotka voisivat johtua 1. 

formantin voimistamista korkeammista osasävelistä (P. Körkkö henkilökohtainen 

tiedonanto, 2013).  

 

Kuulonvarainen arviointi suoritettiin Webropol-kyselyn avulla. Kuuntelijat saivat 

suorittaa arvioinnin itse valitsemanaan ajankohtana Internetissä täytettävän kyselyn 

avulla. Lomakkeeseen ei ollut mahdollista saada CAPE-V -protokollan edellyttämää 

VAS-janaa, johon kuuntelijat olisivat voineet merkata arvionsa äänen laatupiirteestä. 

Tämän sijasta lomakkeessa oli näkyvillä 100mm mittainen jana, jonka alapuolelle 

kuuntelija merkitsi numeerisen arvionsa (0-100) arvioitavista äänen laatupiirteistä. 

Lisäksi kuuntelijan tuli merkitä, esiintyykö piirrettä ajoittain vai jatkuvasti. Tutkimusten 

mukaan VAS-jana ja numeerinen asteikko vastaavat hyvin toisiaan (Hjermstad ym., 

2011). VAS-janan on kuitenkin havaittu antavan korkeampia arvoja (Lara-Munoz, 

Ponce de Leon, Feinstein, Puente & Wells, 2004). Teknisten seikkojen vuoksi 

lomakkeessa näkyvää janaa ei voitu vakioida juuri 100mm pituiseksi, joten arvioijan 

tuli ajatella sen olevan 100mm:n mittainen. Arviointitilanteessa arvioija kuunteli 

ääninäytteet satunnaisessa järjestyksessä kuitenkin siten, että samanlaiset näytetyypit 

kuunneltiin peräkkäin. Lisäksi 10 % fonaationäytteistä (7kpl) ja 10 % lukunäytteistä 

(7kpl) esiintyi soittolistassa kaksi kertaa reliabiliteetin tarkistamiseksi (Metsämuuronen, 

s. 64–65). Kaksi kertaa esiintyvistä näytteistä tuloksiin otettiin huomioon arvio, jonka 

kuuntelija teki näytteestä sen ensimmäisellä soittokerralla. Ääninäytteitä ei voitu liittää 

Internet-kyselyyn, joten ne toimitettiin arvioijalle erikseen muistitikulla. Ääninäytteet 
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oli nimetty näytetyypin mukaan (esimerkiksi 1fon) ja arvioijan tuli itse merkitä 

lomakkeeseen näytteen tunnus.  

 

Kuulonvaraisen arvioinnin perusteella mitattiin äänen narinan esiintyminen, eli narinaa 

sisältävien näytteiden lukumäärä eri tehtävätyypeissä ikäryhmittäin. Selkeästi 

havaittavan narinan esiintymisen kriteerinä oli, että molemmat kuuntelijat arvioivat 

kyseisessä näytteessä esiintyvän äänen narinaa. Vastaavasti narinattomuuden kriteerinä 

oli, ettei kumpikaan kuuntelija havainnut näytteessä äänen narinaa. Lisäksi näytteistä 

mitattiin, esiintyykö narinaa ylipäätään. Tämän kriteerinä oli, että edes toinen kuuntelija 

arvioi narinan olemassaolon. Näytteistä, joissa selkeästi havaittiin narinaa, laskettiin 

myös kuuntelijoiden antamien numeeristen arvojen perusteella kullekin ikäryhmälle ja 

näytetyypille äänen narinan numeerinen keskiarvo, joka kertoo äänen narinan 

vaikeusasteesta. 

 

Ääninäytteistä mitattiin Praat-ohjelman (Boersma & Weenink, 2013) avulla seuraavat 

parametrit: perustaajuus (F0), perustaajuuden minimiarvo (F0 min), perustaajuuden 

maksimiarvo (F0 max), perustaajuuden keskihajonta (F0 sd), perustaajuuden 

perturbaatio (jitter local, jitter rap, jitter ppq5), amplitudiperturbaatio (shimmer local, 

shimmer apq3, shimmer apq5, shimmer apq11) ja signaali–kohina-suhde/kohina–

signaali-suhde (HNR/NHR). Tarkempaan akustiseen analyysiin valittiin perustaa-

juusparametrit (F0 mean, F0 min, F0 max, F0 sd), perturbaatioparametrit (jitter local, 

shimmer local) ja signaalikohinasuhde (HNR), sillä kirjallisuudessa erityisesti nämä 

parametrit on liitetty äänen narinaan (mm. Blomgren ym. 1998; Chen ym., 2002; 

Eskenazi ym., 1998; Wolk ym., 2012). Lisäksi jatkuvan puheen näytteistä mitattiin 

äänenkatkot (DVB/NVB). Kaikki mitatut parametrit on koottu taulukoihin 6, 7 ja 8. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Äänen narinan esiintyminen 

 

Äänen narinan esiintymistä mitattiin ikäryhmittäin eri tutkimustehtävissä kuulon-

varaiseen arvioon perustuen. Lisäksi akustisen analyysin avulla tarkasteltiin, mitkä 

akustiset piirteet mahdollisesti liittyvät äänen narinaan. 

 

 

4.1.1 Kuulonvarainen arviointi 

 

Kuulonvarainen arviointi antaa vastauksen äänen narinan esiintymiseen eri 

tehtävätyypeissä ikäryhmittäin. Kuulonvaraisen arvioinnin perusteella selkeästi 

havaittavan äänen narinan esiintyminen fonaationäytteissä oli kaikissa ikäryhmissä 

hyvin vähäistä (Taulukko 3). Niissä fonaationäytteissä, joissa narinaa esiintyi, oli 

narinan esiintyminen pääsääntöisesti ajoittaista. Narinaa sisältävien fonaationäytteiden 

numeeristen arvioiden keskiarvo oli 15-vuotiailla 18, 20–25-vuotiailla 14 ja 35–40-

vuotiailla 10. Numeeristen arvioiden perusteella fonaationäytteissä, joissa äänen narinaa 

esiintyi, oli narina CAPE-V -vaikeusasteikon mukaan hyvin lievää. Kun otetaan 

huomioon myös ne näytteet, joissa edes toinen kuuntelija havaitsi narinaa, oli narinan 

esiintyminen huomattavasti yleisempää. Tällöin fonaationäytteissä 68 prosentilla 15-

vuotiaista, 76,7 prosentilla 20–25-vuotiaista ja 84,6 prosentilla 35–40-vuotiaista esiintyi 

narinaa. 

             

 
Taulukko 3. Äänen narinan esiintyminen fonaationäytteissä ikäryhmittäin. 

                                        15-vuotiaat                           20–25-vuotiaat                          35–40-vuotiaat 

                                             lkm              %                        lkm                  %                       lkm                % 

Äänen narina 

kyllä   

ei                         

       

       3 

       8                      

 

   12 

   32 

 

          3                            

          7 

 

         10 

       23.3 

 

              2 

              1 

 

           15.4 

           7.7 

Taulukkoon ei otettu mukaan näytteitä, joissa kuuntelijat olivat eri mieltä narinan 
esiintyvyydestä (15-vuotiaat 14 kpl, 20–25-vuotiaat 20 kpl ja 35–40-vuotiaat 10 kpl).  
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Selkeästi havaittavan äänen narinan esiintyminen lukunäytteissä oli yleistä erityisesti 

20–25-vuotiailla ja 35–40-vuotiailla (Taulukko 4). Niissä lukunäytteissä, joissa narinaa 

esiintyi, äänen narinan esiintymisen ajoittaisuutta/jatkuvuutta ei pystytty määrittelemään 

tarkasti, sillä kuuntelijat olivat hyvin eri mieltä tästä. Niiden näytteiden perusteella 

(6/38), joissa kuuntelijat olivat samaa mieltä, oli äänen narina lukunäytteissä jatkuvaa. 

Narinaa sisältävien lukunäytteiden numeeristen arvioiden keskiarvo oli 15-vuotiailla 18, 

20–25-vuotiailla 23 ja 35–40-vuotiailla 26. Myös lukunäytteissä äänen narinan 

vaikeusaste CAPE-V -menetelmään perustuen oli melko lievää kaikissa ikäryhmissä. 

Jos huomioidaan näytteet, joissa vain toinen arvioitsija tunnisti narinaa, niin luku-

näytteissä sitä havaittiin 96 prosentilla 15-vuotiaista, 100 prosentilla 20–25-vuotiaista ja 

100 prosentilla 35–40-vuotiaista. 

 

 

Taulukko 4. Äänen narinan esiintyminen lukunäytteissä ikäryhmittäin. 

                                        15-vuotiaat                           20–25-vuotiaat                         35–40-vuotiaat 

                                             lkm                %                      lkm                   %                      lkm               % 

Äänen narina 

kyllä   

ei  

 

      8 

      1 

 

      32 

        4 

 

         22 

          0 

   

 

        73.3 

             0 

 

               8   

               0 

             

           61.5 

               0 

   Taulukkoon ei otettu mukaan näytteitä, joissa kuuntelijat olivat eri mieltä narinan 
esiintyvyydestä (15-vuotiaat 16 kpl, 20–25-vuotiaat 8 kpl ja 35–40-vuotiaat 5 kpl) 
 

 

Selkeästi havaittavan äänen narinan esiintyminen spontaanipuhenäytteissä oli melko 

yleistä kaikissa ikäryhmissä (Taulukko 5). Äänen narinan esiintymisen ajoittai-

suus/jatkuvuus myös spontaanipuhenäytteissä erosi kuuntelijoiden mielestä hyvin 

paljon, eikä sitä pystytty luotettavasti määrittämään. Niiden näytteiden perusteella 

(18/47), joissa arvioijat olivat samaa mieltä, oli äänen narina pääsääntöisesti ajoittaista. 

Narinaa sisältävien spontaanipuhenäytteiden numeeristen arvioiden keskiarvo oli 15-

vuotiailla 20, 20–25-vuotiailla 34 ja 35–40-vuotiailla 23. Samoin kuin fonaatio- ja 

lukunäytteissäkin oli äänen narinan vaikeusaste CAPE-V -asteikon mukaan melko 

lievää kaikissa ikäryhmissä. Myös spontaanipuhenäytteissä narinan esiintyvyys lisääntyi 

huomattavasti, kun edes toinen kuuntelija havaitsi sitä – 100 prosentilla 15-vuotiaista, 

93,3 prosentilla 20–25-vuotiaista ja 84,6 prosentilla 35–40-vuotiaista esiintyi narinaa. 
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Taulukko 5. Äänen narinan esiintyminen spontaanipuhenäytteissä ikäryhmittäin. 

                                        15-vuotiaat                          20–25-vuotiaat                         35–40-vuotiaat 

                                               lkm                %                    lkm                 %                       lkm               % 

Äänen narina 

kyllä   

ei  

 

      18 

       0 

 

      72,0 

           0 

 

         20 

           2 

 

        66.7 

         6.7 

 

              9 

              1 

 

 

         69.2 

           7.7 

Taulukkoon ei otettu mukaan näytteitä, joissa kuuntelijat olivat eri mieltä narinan 
esiintyvyydestä (15-vuotiaat 7 kpl, 20–25-vuotiaat 8 kpl ja 35–40-vuotiaat 2 kpl) 
 

 

Kuulonvaraisen arvioinnin perusteella selkeästi havaittavaa äänen narinaa esiintyi siis 

erityisesti spontaanipuhenäytteissä. Tämä ilmiö oli havaittavissa kaikissa ikäryhmissä. 

Lisäksi narina oli yleistä lukunäytteissä 20–25-vuotiailla sekä 35–40-vuotiailla. 

Jatkuvan puheen näytteissä myös narinan numeeriset keskiarvot olivat suurempia 

verrattuna fonaationäytteisiin, vaikka kaikissa näytetyypeissä numeeriset arvot 

viittasivat melko lieviin poikkeavuuksiin. Äänen narinan esiintyminen lisääntyi 

kuitenkin huomattavasti kaikissa näytetyypeissä ja ikäryhmissä, kun narinaa havaittiin 

näytteistä ylipäänsä.  

 

 

4.1.2 Akustinen analyysi 

 

Akustisella analyysilla saadut tulokset eri ikäryhmissä on koottu näytetyyppien mukaan 

taulukoihin 6, 7 ja 8. Taulukoissa esitellään kattavasti parametreja, joiden avulla 

voidaan kuvata äänen akustisia piirteitä. Akustisen analyysin tarkoitus on kuvailla eroja 

näytteissä, joissa kuulonvaraisen arvioinnin perusteella havaittiin narinaa verrattuna 

näytteisiin, joissa narinaa ei esiintynyt. Tämä analysointi tehtiin tarkastelemalla 

lähemmin kirjallisuudessa (mm. Blomgren ym. 1998; Chen ym., 2002; Eskenazi ym., 

1998; Wolk ym., 2012) narinaan liitettyjä akustisia parametreja.  
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Taulukko 6. Fonaationäytteiden akustinen analyysi parametreittain eri ikäryhmissä. 

                                    15-vuotiaat                          20–25-vuotiaat                      35–40-vuotiaat 

                                        Mean              Sd                   Mean              Sd                   Mean              Sd 

F0mean 
F0min 
F0max 
F0sd (Hz) 
Pulse (N) 
Jitter (local) % 
Jitter (rap) % 
Jitter (ppq5) % 
Shimmer (local) % 
Shimmer (apq3) % 
Shimmer (apq5) % 
Shimmer (apq11) %  
HNR (dB) 
NHR 

214,4 
209,8 
215,2 
1,008 
300,9 
0,466 
0,281 
0,264 
3,600 
2,074 
2,170 
2,459 
21,306 
0,013 
 
 

14,3 
14,4 
14,3 
0,356 
1,5 
0,254 
0,170 
0,104 
1,468 
0,959 
0,719 
0,854 
2,252 
0,021 

211,4 
208,6 
214,1 
1,112 
301,9 
0,423 
0,253 
0,247 
3,112 
1,765 
1,921 
2,664 
22,097 
0,009 

19,3 
19,1 
19,5 
0,407 
1,9 
0,225 
0,143 
0,115 
1,457 
0,863 
0,895 
3,024 
3,133 
0,006 

186,2 
183,7 
188,9 
1,110 
301,3 
0,340 
0,195 
0,201 
2,885 
1,608 
1,791 
2,125 
22,590 
0,007 

22,0 
22,0 
21,9 
0,276 
4,1 
0,107 
0,072 
0,070 
1,081 
0,635 
0,686 
0,744 
3,019 
0,004 

 

 

Taulukko 7. Lukunäytteiden akustinen analyysi parametreittain eri ikäryhmissä. 

                                    15-vuotiaat                         20–25-vuotiaat                       35–40-vuotiaat 

                                        Mean               Sd                 Mean               Sd                  Mean              Sd 

F0mean 
F0min 
F0max 
F0sd (Hz) 
Pulse (N) 
NVB (N) 
DVB (%) 
Jitter (local) % 
Jitter (rap) % 
Jitter (ppq5) % 
Shimmer (local) % 
Shimmer (apq3) % 
Shimmer (apq5) % 
Shimmer (apq11) %  
HNR (dB) 
NHR 

200,7 
60,4 
296,6 
39,1 
1617,5 
33,2 
36,387 
1,908 
0,871 
0,892 
7,035 
2,506 
3,442 
6,815 
14,637             
0,125 
 
 

14,4 
7,9 
21,1 
10,0 
168,8 
3,7 
4,924 
0,272 
0,156 
0,150 
0,659 
0,339 
0,374 
0,879 
1,180 
0,023 

190,1 
59,7 
306,0 
45,2 
1412,3 
40,8 
46,157 
2,168 
0,931 
0,907 
7,552 
2,547 
3,603 
7,686 
12,933 
0,159 

17,0 
8,2 
25,7 
8,7 
210,2 
3,2 
3,852 
0,270 
0,130 
0,133 
0,746 
0,477 
0,499 
1,155 
1,215 
0,026 

172,2 
55,1 
281,8 
44,0 
1342,5 
40,1 
43,727 
2,247 
0,949 
0,942 
7,915 
2,655 
3,748 
7,674 
13,044 
0,153 
 

20,8 
6,1 
32,4 
9,7 
212,5 
4,1 
5,064 
0,383 
0,228 
0,138 
0,723 
0,476 
0,401 
0,906 
1,217 
0,038 
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Taulukko 8. Spontaanipuhenäytteiden akustinen analyysi parametreittain eri ikäryhmissä. 

                                    15-vuotiaat                        20–25-vuotiaat                       35–40-vuotiaat 

                                        Mean               Sd                 Mean               Sd                  Mean               Sd 

F0mean 
F0min 
F0max 
F0sd (Hz) 
Pulse (N) 
NVB (N) 
DVB (%) 
Jitter (local) % 
Jitter (rap) % 
Jitter (ppq5) % 
Shimmer (local) % 
Shimmer (apq3) % 
Shimmer (apq5) % 
Shimmer (apq11) %  
HNR (dB) 
NHR 

190,8 
65,3 
290,4 
42,7 
1286,5 
25,0 
40,425 
1,787 
0,859 
0,867 
6,630 
2,556 
3,407 
6,191 
14,419 
0,116 
 
 

18,2 
10,0 
26,2 
10,0 
295,4 
6,6 
7,601 
0,239 
0,138 
0,129 
1,033 
0,482 
0,587 
1,219 
1,284 
0,023 
 

187,3 
59,3 
299,9 
45,6 
1347,0 
33,4 
41,862 
2,066 
0,959 
1,130 
7,547 
2,773 
3,653 
6,821 
13,569 
0,539 
 

19,9 
12,3 
31,0 
11,3 
219,3 
7,4 
2,958 
0,531 
0,222 
0,952 
1,221 
0,683 
0,718 
1,169 
3,226 
2,188 

170,2 
57,7 
286,7 
44,7 
1309,5 
39,0 
43,144 
2,286 
1,040 
1,029 
7,713 
2,729 
3,661 
7,034 
13,619 
0,149 
 

20,5 
7,9 
26,5 
5,7 
199,6 
6,6 
4,325 
0,417 
0,239 
0,194 
1,188 
0,630 
0,635 
1,333 
1,693 
0,034 

 

 

Narinaa sisältävien näytteiden ja niiden näytteiden, joissa narinaa ei esiintynyt, 

tilastollista eroavaisuutta akustisissa mittauksissa ei voitu laskea, sillä ryhmäkoot eivät 

antaneet siihen mahdollisuutta. Sen sijaan akustisen analyysin perusteella kuvaillaan 

näytteiden eroja, joissa selkeästi havaittiin narinaa ja, joissa narinaa ei havaittu. 

 

Kaikkien ikäryhmien fonaationäytteissä narinaa sisältävien näytteiden perustaajuudet 

(F0 mean, F0 min ja F0 max) olivat alhaisempia verrattuna ei-narinaa sisältäviin 

näytteisiin (Taulukot 9, 10, 11). Lisäksi perustaajuuden keskihajonta (F0 sd) oli 

narinanäytteissä kaikissa ikäryhmissä korkeampi kuin näytteissä, joissa narinaa ei 

esiintynyt. Perturbaatiomittauksissa (shimmer ja jitter) 15-vuotiailla oli suuremmat 

arvot narinanäytteissä kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt. 20–25-vuotiailla 

jitter- ja shimmerarvot taas olivat ei-narinaa sisältävissä näytteissä suuremmat kuin 

narinaa sisältävissä näytteissä. 35–40-vuotiailla jitter oli narinaa sisältävissä näytteissä 

suurempi ja shimmer taas pienempi kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt. 

Signaali–kohina-suhde (HNR) oli narinaa sisältävissä näytteissä 20–25-vuotiailla 

suurempi verrattuna näytteisiin, joissa narinaa ei esiintynyt. 15-vuotiaiden ja 35–40-

vuotiaiden kohdalla signaali–kohina-suhteen arvot olivat toisinpäin.  
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Taulukko 9. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local ja HNR 
keskiarvot 15-vuotiaiden fonaationäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=3) ja, joissa ei esiintynyt 
narinaa (N=8).  
 

F0mean F0min F0max F0sd (Hz) 
Jitter local 

(%) 
Shimmer 
local (%) HNR (dB) 

 

Narinaa        

Ei narinaa 

 

   210.3                 

  219.2 

 

  207.7 

  216.8 

 

   212.9 

   221.6 

 

  1.024 

  0.800 

 

    0.821  

    0.400  

 

   4.307 

   2.827 

 

   20.766 

   21.200 

 

 
Taulukko 10. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local ja HNR 
keskiarvot 20–25-vuotiaiden fonaationäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=3) ja, joissa ei 
esiintynyt narinaa (N=7). 
 

F0mean F0min F0max F0sd (Hz) 
Jitter local 

(%) 
Shimmer 
local (%) HNR (dB) 

 

Narinaa 

Ei narinaa 

 

  211.0 

  222.0 

 

  208.1 

  219.1 

 

  213.9 

  224.5           

 

  1.224 

  1.212               

 

    0.264 

    0.393 

 

   1.737  

   2.867 

  

   26.630 

   21.737 

          

             
Taulukko 11. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local ja HNR 
keskiarvot 35–40-vuotiaiden fonaationäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=2) ja, joissa ei 
esiintynyt narinaa (N=1). 

       

            

Lukunäytteistä ei voitu tarkastella muita kuin 15-vuotiaiden näytteiden eroja, sillä 

muissa ikäryhmissä narinaa sisältäville näytteille ei ollut vertailukohteita (Taulukot 12, 

13 ja 14). Samoin kuin fonaationäytteissä myös lukunäytteissä 15-vuotiailla oli 

havaittavissa alhaisemmat perustaajuudet (F0 mean, F0 min ja F0 max) narinaa 

sisältävissä näytteissä kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt. Perustaajuuden 

keskihajonta (F0 sd) oli kuitenkin narinaa sisältävissä näytteissä suurempi kuin ei-

narinaa sisältävissä näytteissä. Lisäksi perturbaatioarvot (jitter ja shimmer) ja 

äänenkatkojen aste (DVB) olivat korkeampia narinaa sisältävissä näytteissä kuin niissä 

 
F0mean F0min F0max F0sd (Hz) 

Jitter local 
(%) 

Shimmer 
local (%) HNR (dB) 

 

Narinaa 

Ei narinaa 

 

  182.5 

  187.0 

 

  179.5 

  185.0 

 

   185.2 

   189.1 

 

   1.187 

   0.807 

 

    0.397 

    0.354 

 

   2.997 

   4.228 

 

   21.531 

   22.423 
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näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt. Signaali–kohina-suhde (HNR) oli narinassa 

kuitenkin pienempi.  

 

 
Taulukko 12. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local, HNR ja 
DVB keskiarvot 15-vuotiaiden lukunäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=8) ja, joissa ei 
esiintynyt narinaa (N=1). 

 

 

Taulukko 13. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local, HNR ja 
DVB keskiarvot 20–25-vuotiaiden lukunäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=22) ja, joissa ei 
esiintynyt narinaa (N=0). 
 

F0mean F0min F0max 
F0sd 
(Hz) 

Jitter 
local (%) 

Shimmer 
local (%) 

HNR 
(dB) 

DVB 
(%) 

 

Narina      

Ei narinaa 

 

 183.9          

    -                 

 

  58.1 

    - 

 

 299.2 

    - 

 

  46.882 

       -    

 

 2.184 

   - 

 

 7.555 

    -  

 

   12.722 

        - 

 

  45.829 

      - 

 

 

Taulukko 14. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local, HNR ja 
DVB keskiarvot 35–40-vuotiaiden lukunäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=8) ja, joissa ei 
esiintynyt narinaa (N=0). 
 

F0mean F0min F0max 
F0sd 
(Hz) 

Jitter 
local (%) 

Shimmer 
local (%) 

HNR 
(dB) 

DVB 
(%) 

 

Narina 

Ei narinaa 

 

 164.6 

    - 

 

  52.6 

     - 

 

 273.0 

     - 

 

 48.750 

     - 

 

 2.395 

    - 

 

 8.215 

    - 

 

  12.380 

      - 

 

 44.427 

     - 

 

 

Spontaanipuhenäytteistä tarkasteltiin ainoastaan 20–25-vuotiaiden ja 35–40-vuotiaiden  

näytteiden eroja, sillä 15-vuotiailla narinanäytteille ei ollut vertailukohteita (Taulukot 

15, 16, 17). Sekä 20–25-vuotiailla että 35–40-vuotiailla F0 mean ja F0 min olivat 

alhaisempia narinaa sisältävissä näytteissä kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt. 

35–40-vuotiailla myös F0 max oli narinassa alhaisempi kuin ei-narinassa, kun taas 20–

25-vuotiailla se oli narinaa sisältävissä näytteissä suurempi kuin ei-narinaa sisältävissä 

 
F0mean F0min F0max 

F0sd 
(Hz) 

Jitter 
local (%) 

Shimmer 
local (%) 

HNR 
(dB) 

DVB 
(%) 

 

Narina 

Ei narinaa 

 

201.8 

204.2 

 

  57.6 

  68.9 

 

  299.4 

  317.8 

 

  44.050 

  28.600 

 

  1.894 

  1.488 

 

  6.986 

  6.361 

 

14.655 

16.466 

 

36.337 

33.222 

 



28 
 
näytteissä. F0 sd oli kummassakin ikäryhmässä korkeampi narinaa sisältävissä 

näytteissä verrattuna näytteisiin, joissa narinaa ei esiintynyt. Myös shimmer ja jitter 

saivat molemmissa ikäryhmissä suurempia arvoja narinassa kuin ei-narinassa. Signaali–

kohina-suhde oli 20–25-vuotiailla alhaisempi ja 35–40-vuotiailla korkeampi narinaa 

sisältävissä näytteissä kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt. Äänenkatkojen aste 

(DVB) oli molemmissa ryhmissä narinassa suurempi kuin ei-narinassa. 

 

 
Taulukko 15. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local, HNR ja 
DVB keskiarvot 15-vuotiaiden spontaanipuhenäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=18) ja, joissa 
ei esiintynyt narinaa (N=0).  
 

F0mean F0min F0max 
F0sd 
(Hz) 

Jitter 
local (%) 

Shimmer 
local (%) 

HNR 
(dB) 

DVB 
(%) 

 

Narina 

Ei narinaa 

 

 190.6 

     - 

 

  64.7 

    -  

 

 291.8 

     -   

 

  45.744 

      - 

 

1.848 

    - 

 

 6.679 

     - 

 

 15.309 

      - 

 

  41.645 

      - 

 

 
Taulukko 16. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local, HNR ja 
DVB keskiarvot 20–25-vuotiaiden spontaanipuhenäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=20) ja, 
joissa ei esiintynyt narinaa (N=2). 
 

F0mean F0min F0max 
F0sd 
(Hz) 

Jitter 
local (%) 

Shimmer 
local (%) 

HNR 
(dB) 

DVB 
(%) 

 

Narina 

Ei narinaa 

 

180.5 

200.9 

 

  56.5 

  76.8 

 

  291.9 

  285.8 

 

   48.335 

   29.700 

 

  2.275 

  1.603 

 

  7.872 

  6.824 

 

   12.827 

   17.249 

  

  41.963 

  41.528 

 

 
Taulukko 17. Parametrien F0mean, F0min, F0max, F0sd, Jitter local, Shimmer local, HNR ja 
DVB keskiarvot 35–40-vuotiaiden spontaanipuhenäytteissä, joissa esiintyi narinaa (N=9) ja, 
joissa ei esiintynyt narinaa (N=1). 
 

F0mean F0min F0max 
F0sd 
(Hz) 

Jitter 
local (%) 

Shimmer 
local (%) 

HNR 
(dB) 

DVB 
(%) 

 

Narina 

Ei narinaa 

 

167.1 

168.2 

 

  53.8 

  60.9 

 

  277.3 

  280.0 

 

  45.814 

  38.800 

 

  2.313 

  2.042 

 

  8.021 

  7.095 

 

  13.207 

  14.497 

 

  44.016 

  39.925 

    
                
 
Akustisissa parametreissa oli siis havaittavissa eroja narinaa sisältävissä näytteissä ja 

niissä näytteissä, joissa narinaa ei esiintynyt, erityisesti perustaajuudessa, 
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perturbaatiossa ja äänenkatkoissa. F0 mean ja F0 min olivat narinassa alhaisempia kuin 

ei-narinassa kaikissa näytetyypeissä ja ikäryhmissä. Myös F0 max oli pääsääntöisesti 

alhaisempi narinassa kuin ei-narinassa. Lisäksi F0 sd oli narinassa johdonmukaisesti 

korkeampi narinaa sisältävissä näytteissä kuin näytteissä, joissa ei esiintynyt narinaa. 

Perturbaatiomittauksissa esiintyi jonkin verran ristiriitaisuutta, mutta jatkuvan puheen 

näytteissä jitter ja shimmer saivat suurempia arvoja narinassa verrattuna ei-narinaan. 

Signaali–kohina-suhteessa esiintyi huomattavaa ristiriitaisuutta narinan ja ei-narinan 

välillä kaikissa näytetyypeissä ja ikäryhmissä, kun taas äänenkatkoja esiintyi 

yhdenmukaisesti enemmän narinassa kuin ei-narinassa. 

 

 

4.2 Äänen narinaan liittyvät taustatekijät 

 

Äänen narinan ja tutkittavien esitietojen keskinäistä yhteyttä mitattiin χ2-riippu-

mattomuustestillä.  Riippuvuutta mitattiin ainoastaan spontaanipuhenäytteistä, sillä juuri 

tässä näytetyypissä selkeästi havaittavan narinan esiintyvyys oli tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella yleisintä. Lisäksi tarkasteltiin, onko narina itsenäinen ilmiö vai 

liittyykö se myös muihin poikkeaviin äänen piirteisiin. Tämä tarkastelu tehtiin kaikista 

näytetyypeistä. 

 

Kaiken kaikkiaan spontaanipuhenäytteissä selkeästi havaittavaa narinaa esiintyi 69,1 

prosentilla kaikista tutkittavista (47/68).  Äänen narinan esiintymisen ja tupakoinnin 

välillä ei esiintynyt riippuvuutta (p=0.652). Myöskään hengitystieallergioiden ja narinan 

esiintyvyyden välillä ei ole tilastollista riippuvuutta (p=0.903). Samoin ei narinalla ja 

ääniharrastuksilla (p=0.976), narinalla ja äänen kuormituksella (p=0.951) tai narinalla ja 

tutkittavien omalla äänen arviolla (p=0.972) esiintynyt tilastollista riippuvuutta 

toisiinsa. Kuitenkin niiden tutkittavien, jotka raportoivat äänensä olevan jollain tavalla 

poikkeavaa, spontaanipuhenäytteistä 50 prosentilla havaittiin myös narinaa. Narinalla ja 

tutkittavien esitiedoilla ei siis kuitenkaan esiintynyt riippuvuutta toisiinsa 

spontaanipuhenäytteissä. 

 

Vaikka äänen narinan liittymistä muihin poikkeaviin äänen piirteisiin ei tutkittu 

tilastollisesti, kuulonvaraisen arvioinnin tulokset tarkasteltiin yksityiskohtaisesti. 

Tarkastelussa huomioitiin ainoastaan näytteet, joissa kuuntelijat arvioivat yksimielisesti 
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esiintyvän narinaa. Lisäksi narinaa sisältäviin lauseisiin ajateltiin liittyvän muita 

poikkeavia äänen piirteitä ainoastaan silloin kuin molemmat kuuntelijat arvioivat 

piirteen olemassaolon.  

 

Fonaationäytteissä äänen narina ei esiintynyt itsenäisenä piirteenä vaan narinaa 

sisältäviin näytteisiin liittyi myös muita äänen poikkeavuuksia. Näitä poikkeavia äänen 

piirteitä ovat äänen yleinen poikkeavuus, karheus, vuotoisuus ja puristeisuus. Narinaa 

sisältävistä fonaationäytteistä 38 prosentilla arvioitiin äänen yleislaadun olevan 

poikkeavaa. Lisäksi kuuntelijat arvioivat narinanäytteistä 50 prosentissa esiintyvän 

karheutta, 75 prosentissa vuotoisuutta ja 63 prosentissa puristeisuutta. Samassa 

näytteessä esiintyi pääsääntöisesti useita poikkeavia äänen piirteitä. 

 

Myös lukunäytteissä äänen narinaan liittyi pääsääntöisesti muitakin poikkeavia äänen 

piirteitä, erityisesti äänen yleislaadun arvioitiin olevan poikkeavaa 74 prosentissa 

narinanäytteistä. Muita narinaan liitettäviä äänen piirteitä lukunäytteissä ovat karheus 

(39 %), vuotoisuus (24 %) ja puristeisuus (47 %).  

 

Samoin kuin fonaatio- ja lukunäytteissäkin, narina ei esiintynyt myöskään 

spontaanipuhenäytteissä itsenäisesti. Narinaa sisältävissä spontaanipuhenäytteissä 68 

prosentilla arvioitiin äänen yleisen laadun olevan poikkeavaa. Lisäksi spontaani-

puhenäytteissä äänen puristeisuus liitettiin hyvin vahvasti narinaan (68 %). Muita 

spontaanipuhenäytteisiin liittyviä poikkeavia äänen piirteitä ovat karheus (51 %) ja 

vuotoisuus (28 %). Äänen narina ei siis ole itsenäinen piirre missään näytetyypissä vaan 

siihen liittyy myös muita poikkeavia äänen piirteitä. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tulosten pohdinta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äänen narinan esiintymistä naisilla eri ikäryhmissä 

kuulonvaraiseen arvioon perustuen. Lisäksi akustisen analyysin avulla selvitettiin, mitä 

akustisia piirteitä narinaan liittyy. Tarkoituksena oli myös tarkastella äänen narinaan 

mahdollisesti liittyviä taustatekijöitä.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella äänen narina on hyvin yleistä naisilla, erityisesti 

jatkuvan puheen näytteissä. Akustisen analyysin perusteella äänen narina voidaan liittää 

erityisesti perustaajuusparametreihin, perturbaatioparametreihin ja äänenkatkoihin. 

Lisäksi äänen narinaan liittyy pääsääntöisesti muitakin poikkeavia äänen piirteitä.  

 

 

5.1.1 Äänen narinan esiintyminen 

 

Kuulonvarainen arvio  

Selkeästi havaittavaa äänen narinaa esiintyy erityisesti spontaanipuhenäytteissä, kaikissa 

kolmessa ikäryhmässä – 15-vuotiailla (72 %), 20–25-vuotiailla (67 %) ja 35–40-

vuotiailla (69 %). Spontaanipuhenäytteiden lisäksi äänen narinan havaittiin olevan 

yleistä lukunäytteissä sekä 25–30-vuotiailla (73 %) sekä 35–40-vuotiailla (61 %). 

Spontaanipuhenäyte vastaakin parhaiten tutkittavien luonnollista puhetapaa verrattuna 

tutkimuksessa käytettyihin muihin näytetyyppeihin, fonaatioon ja lukunäytteeseen, ja 

täten sen voidaan ajatella kertovan luotettavimmin narinan olemassaolosta. Näin ollen ei 

yllätä, että narinaa sisältävien näytteiden numeeriset keskiarvot olivat hieman suurempia 

juuri spontaanipuhenäytteissä kuin muissa näytetyypeissä. Myös aiemmassa tutki-

muksessa on raportoitu äänen narinan liittyvän juuri jatkuvan puheen näytteisiin (Wolk 

ym., 2012). Fonaationäytteiden vähäinen narina selittyy varmaan sillä, että akustiseen 

analyysin valittiin kolmesta fonaatioyrityksestä paras. Lisäksi akustiseen analyysin 

valittiin pätkä fonaation keskeltä, ja juuri vokaalinäytteen keskellä esiintyy vähemmän 

perturbaatiota kuin alussa ja lopussa (Lieberman, 1961). Fonaatiotehtävissä tutkittavat 

käyttivät usein myös hieman korkeampaa ja voimakkaampaa ääntä kuin jatkuvan 

puheen tehtävissä, jolloin perustaajuuden ja voimakkuuden nousu mahdollisesti 
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vähensivät narinaa. Tästä ilmiöstä kertookin fonaationäytteiden korkeampi perustaajuus 

verrattuna muihin tehtävätyyppeihin (ks. Taulukko 6).  

 

Enemmistöllä tämän tutkimuksen tutkittavista siis esiintyy selkeästi havaittavaa äänen 

narinaa, erityisesti jatkuvan puheen näytteissä. Kun otetaan huomioon myös ne näytteet, 

joissa vain toinen kuuntelija havaitsi äänen narinaa, lisääntyy narinan yleisyys 

huomattavasti kaikissa näytetyypeissä. Tällöin äänen narinan yleisyys jatkuvan puheen 

näytteissä nousee ajoittain jopa 100 prosenttiin. Erityistä on kuitenkin se, että narinan 

esiintyminen lisääntyy huomattavasti myös fonaationäytteissä otettaessa huomioon 

myös kuuntelijoiden väliset ristiriitaiset näytteet. Kumpi tahansa tarkastelutapa 

valitaankaan, on ilmeistä se, että äänen narina on hyvin yleistä tämän tutkimuksen 

naisilla. Tämä vahvistaakin aiempia tutkimustuloksia, joissa narina yhdistetään 

naisääneen (Gottliebson ym. 2007; Podesva, 2007; Wolk ym., 2012; Yasa, 2010).  

 

Tutkimuksessa ei saatu luotettavasti selville, onko äänen narinan esiintyminen 

ajoittaista vai jatkuvaa, sillä kuuntelijat olivat hyvin erimielisiä arvioissaan. Niissä 

fonaatio- ja spontaaninäytteissä, joissa arvioijat olivat yhtä mieltä, sen havaittiin olevan 

pääasiassa ajoittaista, kun taas lukunäytteissä se oli jatkuvaa. Äänen narinan 

esiintyminen on kirjallisuudessa yhdistetty erityisesti ilmauksen loppuun (Henton & 

Bladon, 1988; Hollien, Moore, Wendal & Michel, 1966; Laukkanen & Leino, 2001, s. 

50; Redi & Shattuck-Hufnagel, 2001; Slifka, 2006; Suomi ym., 2006, s. 40; Titze, 1994, 

s. 271), mutta tätä ajatusta en voi tulosten perusteella täysin tukea kuuntelijoiden ollessa 

hyvin erimielisiä arvioissaan. Toisaalta äänen narinan ajoittaisuus voi kertoa narinan 

esiintymisestä juuri ilmausten lopussa. Lisäksi se voi olla puhujan tapa käyttää narinaa 

akustisena vihjeenä ilmausten lopussa kertomaan lauseen päättymisestä, kuten 

kirjallisuudessakin on todettu (Kreiman, 1982; Slifka, 2006). Narinan jatkuva 

esiintyminen taas voisi antaa viitteitä siitä, että narina on joko puhujan puhetavalle 

ominainen piirre tai osa äänihäiriötä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan tue väitettä, että 

narinan jatkuvuus olisi merkki äänihäiriöstä, sillä narinan asteen numeeriset arvot 

antavat viitteitä lievistä poikkeavaisuuksista. Tätä ajatusta tukee myös se, että narinaa 

esiintyy huomattavasti enemmän jatkuvan puheen näytteissä kuin pidennetyssä 

vokaaliäännössä (ks. myös Wolk ym., 2012). 
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Akustinen analyysi 

Akustisen analyysin perusteella perustaajuusparametreista erityisesti alhainen keski-

määräinen perustaajuus (F0 mean) ja perustaajuuden minimiarvo (F0 min) liittyvät 

äänen narinaan samoin kuin on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Taulukko 1). 

Vastoin Wolkin ym. (2012) tutkimusta, F0 max on tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti 

alhaisempi narinaa sisältävissä näytteissä kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiinny. 

Narinan perustaajuus kuvataan pääsääntöisesti noin 50 Hz:n voimakkuudeksi (Chen 

ym., 2002; Fry, 1979, s. 68; Hollien & Michel, 1968; Hollien & Wendahl, 1968; Laver, 

1980, s. 122; McGlone, 1967; McGlone & Shipp, 1971; Sorensen & Horri, 1983) ja 

samankaltaisen tuloksen antaa siis tämäkin tutkimus jatkuvan puheen F0 min -arvojen 

ollessa narinassa noin 50–60 Hz. Wolkin ym. (2012) tutkimuksen kanssa 

samansuuntaisen tuloksen antaa tulos, jonka mukaan perustaajuuden vaihtelu on 

narinassa suurempaa kuin ei-narinassa. Vaikka tämän tutkielman perturbaatio-

parametrien (jitter ja shimmer) arvoissa esiintyy jonkin verran ristiriitaisuutta, ovat 

parametrit pääsääntöisesti suurempia narinanäytteissä kuin ei-narinanäytteissä, 

erityisesti jatkuvan puheen näytteissä. Tutkimus siis tukee aiempia tutkimustuloksia, 

joissa narinaan liitetään lisääntynyt jitter ja shimmer (Blomgren ym., 1998; Eskenazi 

ym., 1990; Wolk ym., 2012). Lisäksi tässä tutkimuksessa äänenkatkojen määrä oli 

johdonmukaisesti suurempi narinaa sisältävissä näytteissä verrattuna näytteisiin, joissa 

narinaa ei esiintynyt. Signaali–kohina-suhteessa esiintyy kuitenkin huomattavaa 

ristiriitaisuutta narinan ja ei-narinan välillä, eikä piirrettä voi tämän tutkimuksen 

perusteella luotettavasti liittää narinaan (vrt. Blomgren ym. 1998; Eskenazi ym., 1990). 

 

Vaikka edellä mainitut akustisen analyysin tulokset antavat aiempien tutkimusten 

kanssa samansuuntaisia tuloksia narinaan liittyvistä parametreista, eivät jatkuvan 

puheen ja fonaationäytteiden tulokset ole täysin verrattavissa toisiinsa. Jatkuvan puheen 

näytteissä esimerkiksi jitterin ja shimmerin on todettu olevan suurempia kuin 

fonaationäytteissä (Horii, 1979; Schoentgen, 1989). Tämän vuoksi onkin hyvä 

tarkastella narinaparametreja myös näytetyypeittäin verrattuna aiempiin tutkimuksiin. 

Verrattaessa fonaationäytteiden narinaparametrejä aiempiin tutkimuksiin (Blomgren 

ym. 1998; Chen ym., 2002; Eskenazi ym., 1998; Hollien & Michel, 1968) havaitaan 

parametreissa sekä yhdenmukaisuuksia että eroja. Perustaajuuden minimiarvot ovat 

aiempiin tutkimuksiin verrattuna samansuuntaiset. Vaikka jitter- ja shimmerarvot ovat 

tässä tutkimuksessa huomattavasti pienemmät kuin aiemmissa tutkimuksissa, antavat 
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tulokset kuitenkin viitteitä siitä, että perturbaatioparametrien arvot ovat narinassa 

suurempia kuin ei-narinassa. Verrattuna aiempiin tutkimuksiin signaali–kohina-suhteen 

arvot taas ovat tässä tutkimuksessa selvästi suuremmat narinassa kuin ei-narinassa. 

Tosin tässä tutkimuksessa signaali–kohina-suhteessa esiintyy kuitenkin huomattavaa 

ristiriitaisuutta narinaa sisältävien näytteiden ja niiden näytteiden, joissa narinaa ei 

esiinny, välillä. Täytyy myös ottaa huomioon, että tutkimusasetelmat olivat aiemmissa 

tutkimuksissa erilaiset. Esimerkiksi Chenin ym. (2009) ja Blomgrenin ym. (1998) 

tutkimuksissa tutkittavien piti tuottaa fonaatio sekä modaali- että narinarekisterissä, ja 

näitä fonaatioita verrattiin sen jälkeen keskenään. Jos taas vertaillaan jatkuvan puheen 

näytteiden narinaparametrien arvoja tutkimukseen, jossa analyysi on tehty lukunäytteille 

(Wolk ym., 2012), samansuuntaisia tuloksia esiintyy perustaajuuden minimiarvossa, 

perustaajuuden keskihajonnassa sekä jitterissä. Vaikka Wolkin ym. (2012) 

tutkimuksessa jitter on narinassa huomattavasti suurempi kuin tässä tutkimuksessa, saa 

jitter kuitenkin myös tämän tutkielman tulosten perusteella pääsääntöisesti korkeampia 

arvoja narinassa kuin ei-narinassa.  

 

Kun yhdistetään molemmilla tarkastelutavoilla saadut tulokset, nousevat narinaan 

liittyviksi piirteiksi erityisesti perustaajuusparametrit (F0 mean, F0 min ja F0 sd), 

perturbaatioparametrit (jitter ja shimmer) sekä äänenkatkot.  Se seikka, että narinassa 

perustaajuus on alhaisempi kuin ei-narinassa, ei yllätä yhtään, sillä narina sijaitseekin 

fonaation matalimmalla äänialueella perussäveltaajuuden jatkumolla (Childers & Lee, 

1991; Hollien, 1974; Hollien ym., 1966). Koska jitter ja shimmer kuvaavat äänihuulten 

värähtelyn vakautta ja äänihuulten sulkeutumisen toimintaa, ei myöskään se yllätä, että 

perturbaatioarvot ovat narinassa korkeampia kuin ei-narinassa. Narinassahan 

äänihuulten etuosat värähtelevät eri tahtiin kahdella eri taajuudella (Suomi, Toivanen & 

Ylitalo, 2006, s. 39). Lisäksi narinan aikana äänihuulet avautuvat ja sulkeutuvat ensin 

nopeasti kaksi kertaa, ja tämän jälkeen pysyvät suljettuina suhteellisen pitkän ajan 

(Hollien, 1974; Hollien ym., 1966; Moore & von Leden, 1958). Koska äänenkatkojen 

määrän oletetaan lisääntyvän narinan aikana, on odotettua, että äänenkatkojen määrä on 

tässä tutkimuksessa suurempi narinassa kuin ei-narinassa.  

 

 

 

 

 



35 
 
5.1.2 Äänen narinaan liittyvät taustatekijät 

 

Tämän tutkimuksen perusteella äänen narina ei liity tilastollisesti mihinkään esitietoon, 

joten äänen narinalla ei ole riippuvuutta ainakaan tupakointiin, hengitystieallergioihin, 

ääniharrastuksiin, äänen kuormituksen määrään tai äänen omaan arvioon. Vaikka 

narinan ja tutkittavien oman äänen arvion välillä ei havaittu tilastollista yhteyttä, 50 

prosentissa spontaanipuhenäytteissä, joissa tutkittavat arvioivat äänensä olevan jollain 

tavalla normaalista poikkeavaa, esiintyi myös narinaa. Tämä voisi antaa viitteitä siitä, 

että äänen narina ei ainakaan ole kaikilla tämän tutkimuksen naisilla sosiokulttuurinen 

tapa puhua. Toisaalta on huomioitava, että vain 14/68 tutkittavista arvioi äänensä olevan 

jotenkin poikkeavaa, joten koko tutkittavien joukosta määrä on melko pieni. 

Kirjallisuudessahan on raportoitu, että äänen narina ei nykyään liity pelkästään 

äänihäiriöön vaan voidaan ajatella olevan sosiokulttuurinen tapa puhua (Gottliebson 

ym., 2007; Wolkin ym., 2011). Tämä tutkimus ei kuitenkaan täysin tue tätä väitettä 

narinan liittyessä myös muihin poikkeaviin äänen piirteisiin.  

 

Kuulonvaraisen arvion perusteella äänen narina ei siis esiinny itsenäisesti vaan siihen 

liittyy aina myös muita poikkeavia äänen piirteitä, puristeisuutta, vuotoisuutta ja 

karheutta. Vaikka tässä tutkimuksessa äänen narina liittyy muihinkin poikkeaviin äänen 

piirteisiin, voisi se kuitenkin olla jonkinlainen kulttuurinen tai yhteisöllinen ilmiö – 

ennemmin kuin äänihäiriön piirre. Äänen narinaa kuitenkin esiintyi suurimmalla osalla 

tutkittavista, joten tuntuisi tavattomalta ajatella näin suurella joukolla olevan äänen 

narinana ilmenevä äänihäiriö. Lisäksi kuulonvaraisen arvioinnin perusteella äänen 

narinalle annetut numeeriset arvot viittaavat vain lieviin poikkeavuuksiin. 

 

Tutkittavien valinnassa ajateltiin esiintyvän jatkumo, sillä 15-vuotiaat olivat Oulun 

normaalikoulun oppilaita, 20–15-vuotiaat Oulun yliopiston opiskelijoita ja 35–40-

vuotiaat Oulun yliopiston opettajia/tutkijoita. Tämän tutkimuksen perusteella voi-

daankin ehdottaa, että äänen narina on yleistä Oulussa asuvilla naisopiskelijoilla ja -

opettajilla. Tämä vahvistaakin ajatusta, että äänen narina voi olla myös 

sosiokulttuurinen tapa, joka liittyy tiettyyn ammatti- tai sosiaaliseen ryhmään. Erityisen 

mielenkiintoista tässä tutkimuksessa on se, että äänen narinaa esiintyy näinkin paljon 

35–40-vuotiailla opettajilla, sillä aiemman kirjallisuuden perusteella olisi voinut luulla 

narinan painottuvan erityisesti nuorempiin naisiin (Gottliebson ym. 2007; Podesva, 
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2007; Wolk ym., 2012; Yasa, 2010). Ehkä tämä kertoo siitä, että naisopettajat liittävän 

narinan käytön pätevyyteen samoin kuin Valo (1994) on todennut matalan äänen olevan 

yhteydessä pätevyyteen ja luotettavuuteen. 

 

 

5.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteettiin sekä validiteettiin jäi hieman toivomisen varaa. Ensinnäkin 

tutkijan kokemattomuus saattoi aiheuttaa mittausvirheitä erityisesti äänitysvaiheessa ja 

itse akustisessa analyysissa. Esimerkiksi äänitystilanteessa ei kalibroitu äänen 

voimakkuutta, jolloin voimakkuuden arvioiminen ääninäytteistä ei ollut luotettavaa. 

Lisäksi äänitysolosuhteet ja -ajankohdat eivät olleet kaikilla tutkittavilla samanlaiset – 

15-vuotiaiden näytteet äänitettiin luokkahuoneessa, kun taas muiden ikäryhmien 

näytteet äänitettiin äänitysstudiossa. Toisaalta en usko, että äänityspaikalla oli 

kuitenkaan kovin paljoa vaikutusta äänenlaadun mittareihin, korkeintaan signaali–

kohina-suhteeseen. Äänitysajankohtaan olisi myös voinut kiinnittää enemmän 

huomiota, sillä erityisesti aamulla äänitetyt tutkittavat raportoivat äänessä jotain 

poikkeavuutta. Juuri tämän vuoksi kaikkien tutkittavien äänitykset olisi kannattanut 

suorittaa suurin piirtein samaan aikaan päivästä.  

 

Itse akustisessa analyysissa haasteita aiheutti erityisesti akustisella analyysilla saatujen 

tulosten tulkinta. Olisi ollut toivottavaa mitata narinaa sisältävien näytteiden ja niiden 

näytteiden, joissa narinaa ei esiintynyt, akustisten mittausten tilastollista eroavaisuutta. 

Toisiinsa vertailtavien näytteiden määrä oli kuitenkin niin pieni, ettei tilastollista 

merkitsevyyttä ollut mahdollista mitata. Tuloksia olisi ollut järkevää kuvata graafisilla 

kuvioilla, koska tilastollisia analyyseja ei voitu tehdä. Graafinen esitys olisi ehkä 

havainnollistanut tuloksia paremmin, sillä tuloksissa esiintyi melko paljon risti-

riitaisuutta samojen parametrien arvoissa narinassa ja ei-narinassa. Tutkimuksen 

akustiset mittaustulokset kuitenkin tukevat aiempia tutkimuksia, joissa narina liitetään 

perustaajuus- ja perturbaatioparametreihin (Blomgren ym. 1998; Chen ym., 2002; 

Eskenazi ym., 1998; Wolk ym., 2012). Se, että narinaan liitettyä signaali–kohina-

suhdetta (Blomgren ym., 1998; Eskenazi ym., 1990) ei tässä tutkimuksessa voida liittää 

narinaan, voisi liittyä äänitysolosuhteisiin. Tässähän tutkimuksessa 15-vuotiaat 

äänitettiin muista ikäryhmistä poiketen luokkahuoneessa, jolloin taustamelu saattoi 
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vaikuttaa mittauksiin. Yllättävää kuitenkin on, että 15-vuotiaiden signaali–kohina-suhde 

on jatkuvan puheen näytteissä muita ikäryhmiä suurempi (ks. Taulukot 7 ja 8).  

 

Myös kuulonvaraisessa arvioinnissa jäi jonkin verran parannettavaa. Ensinnäkin 

alkuperäinen CAPE-V -menetelmä on englanninkielinen, jolloin sen avulla saadut 

tulokset eivät ole täysin verrattavissa suomenkielisille puhujille. Lisäksi menetelmää 

käytettiin hieman soveltaen, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia vaan 

enemmänkin suuntaa antavia. Huomattavin ero alkuperäiseen menetelmään oli 

kuitenkin se, että kuuntelijat tekivät arvion Webropol-kyselyn avulla Internetissä. 

Kyselystä ei tullut ollenkaan niin toimiva kuin olisi haluttu ja se oli melko 

monimutkainen. Ääninäytteitä ei saatu liitettyä itse kyselyyn, joten jokainen näyte piti 

kuunnella erikseen ja kirjoittaa näytteen numero lomakkeeseen. Tämä tapa on hyvin 

altis näppäilyvirheille. Lisäksi kyselyyn ei saatu vakioitua juuri 10 cm pituista janaa 

vaan kuuntelijan piti ajatella sen olevan 100mm. Ehkä suurin heikkous lomakkeessa oli 

kuitenkin se, että arvioita ei voitu merkitä suoraan janalle vaan äänen poikkeavuuden 

aste piti arvioida numeerisesti. Vaikka aiemmissa tutkimuksissa vas-janan ja 

numeerisen arvioiden on todettu vastaavan hyvin toisiaan (Hjermstad ym., 2011), olisi 

lomake ollut paljon helppokäyttöisempi, jos arvion olisi voinut tehdä suoraan janalle. 

Arvioijat raportoivatkin arvioimisen olevan hyvin hidasta. Lisäksi arvioijat 

kommentoivat, että luku ja spontaanipuhe näytteitä olisi voinut kuunnella useamman 

kerran saadakseen paremman kuvan äänen laadusta, mutta se olisi ollut liian aikaa 

vievää. Lisäksi mietityttää, olisikohan tutkimuksessa saatu erilaisia tuloksia, jos 

kuuntelijoille ei olisi kerrottu tutkittavan äänen narinan esiintymistä. Kuuntelijahan 

kuulee usein sen, mitä haluaa kuulla.   

 

Vaikka tutkimuksen toteutuksessa on jälkikäteen ajatellen kehitettävää, tutkimukseen 

paneutumista ja sen eteen tehtyä työtä ei kannata vähätellä. Tutkimukseen etsittiin suuri 

joukko tutkittavia ja heiltä kaikilta äänitettiin kolme ääninäytettä, joten aineisto on 

melko suuri – 218 näytettä, kestoltaan yhteensä 40 minuuttia.  Lisäksi tutkittaviksi 

etsittiin tutkittavia kolmessa eri ikäryhmässä, jolloin myös äänen narinaa pystyi 

vertailemaan ikäryhmien välillä. Aineiston keruu toteutettiin saman henkilön toimesta, 

jolloin näytteiden kerääminen toteutui samalla tavalla. Kaikilta tutkittavilta kerättiin 

myös samanlaiset ääninäytteet, jolloin niitä pystyi luotettavasti vertaamaan toisiinsa. 

Näytteiden arvioinnissa käytettiin sekä kuulonvaraista että akustista arviointia, joka on 
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kirjallisuuden perusteella luotettavin tapa arvioida ääntä (Baken & Orlikoff, 2007, s. 1-

3; Hammarberg, Fritzell, Gauffin, Sundberg & Wedin, 1980). Kuulonvaraisessa 

arvioinnissa huomioitiin reliabiliteetti esittämällä osa ääninäytteistä arvioijille kaksi 

kertaa. Fonaationäytteiden kohdalla kuuntelijoiden arviot eivät olleet kaksi kertaa 

esiintyvissä näytteissä kovin yhdenmukaiset, mutta yksittäisen vokaalifonaation 

arviointi onkin varmasti hyvin haasteellista. Tästä haasteesta kertoo todennäköisesti 

myös se, että fonaationäytteissä narinan numeerisiin arvioihin perustuen narina vähentyi 

iän myötä. Tarkasteltaessa narinan esiintyvyyttä silloin, kun ainoastaan toinen 

kuuntelija havaitsi sitä, narina taas lisääntyi iän myötä. Lukunäytteissä reliabiliteetti 

kuitenkin toteutui lähes täydellisesti. Tämä kertoo siitä, että tutkijoiden välinen arvio on 

luotettavaa.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että kuulonvaraiseen arviointiin valittiin 

arvioijiksi sellaiset henkilöt, joilla on erityistä osaamista äänitutkimuksen saralla. 

Lisäksi poiketen aiempiin tutkimuksiin (mm. Gottliebson ym., 2007; Wolk ym., 2012), 

tässä tutkimuksessa kuulonvarainen arviointi perustui kansainvälisesti arvostettuun 

äänen laadun mittariin CAPE-V -menetelmään (Kempster ym., 2009). Yllättävää 

tutkimuksessa oli kuitenkin se, että kuuntelijat olivat ajoittain hyvin erimielisiä 

arvioissaan. Ehkä narina on ilmiönä kuuntelijoille jo niin yleinen, ettei siihen kiinnitä 

huomiota ennen kuin narinan määrä on varsin huomattava. Voi siis olla, että tämän 

tutkimuksen toinen kuuntelija raportoi narinasta ainoastaan silloin, kun se oli selkeästi 

havaittavaa ja toinen raportoi lievätkin narinatapaukset. Eriävät mielipiteet eivät 

kuitenkaan vaikuta tutkimuksen lopulliseen johtopäätökseen eli, että äänen narinaa 

esiintyi suurimmalla osalla tutkittavista.  

 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Jotta saataisiin tarkempaa tietoa narinan esiintyvyydestä, ilmiötä pitäisi tutkia erityisesti 

aidoissa keskustelutilanteissa, eikä pelkästään strukturoiduilla tehtävillä. Tutki-

mustilanteessa tutkittavat saattavat tiedostamattaankin käyttää itselleen epätyypillistä 

puhetapaa. Esimerkiksi tutkittavan jännittäminen voi vaikuttaa fonaation tasaisuuteen ja 

tutkimustilanteen stressi voi lisätä puhujan perustaajuutta sekä perturbaatiota (Mendoza 

& Carballo, 1998). Tutkimusta olisi myös mielenkiintoista laajentaa maan eri osiin – 
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kaupunkeihin, maaseuduille ja murrealueille, sillä tämä tutkimus rajoittuu tietylle 

alueelle. Tällöin saataisiin enemmän tietoa narinasta sosiokulttuurisena ilmiönä. Lisäksi 

jatkossa olisi mielenkiintoista syventyä narinan akustisiin mittauksin enemmän ja 

mahdollisesti määritellä tarkemmin arvoja narinaparametreille. Tähän tarvittaisiin 

kuitenkin riittävästi molempia näytetyyppejä (narina- ja ei-narinanäytteitä), jotta 

näytteiden välisen tilastollisen merkitsevyyden mittaaminen olisi mahdollista. Tämän 

tutkimuksen perusteella kannattaisi kiinnittää huomiota erityisesti perustaajuus- ja 

perturbaatioparametreihin sekä äänenkatkoihin. Lisäksi akustisia mittauksia kannattaisi 

tehdä jatkossa enemmän myös jatkuvan puheen näytteistä, koska juuri näissä 

näytetyypeissä narinaa eniten havaittiin. 

 

 

5.4 Lopuksi 

 

Tämän tutkimuksen perusteella äänen narinan esiintyminen on naisilla hyvin yleistä 

erityisesti jatkuvan puheen näytteissä eri ikäryhmissä. Tutkimus vahvistaa siis tulosta, 

ettei äänen narina liity pelkästään miesväestöön vaan narina on yleistä myös naisilla 

(Gottliebson ym. 2007; Podesva, 2007; Wolk ym., 2012; Yasa, 2010). Äänen narinan 

esiintymiseen liittyy pääsääntöisesti myös muita poikkeavia äänen piirteitä – 

puristeisuutta, vuotoisuutta ja karheutta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 

kuitenkin ehdottaa, että äänen narina on naisilla ennemminkin osa puhujan puhetapaa 

liittyen tiettyyn yhteisöön kuin osa äänihäiriötä. Akustisen analyysin perusteella äänen 

narina voidaan liittää erityisesti perustaajuus- ja perturbaatioparametreihin sekä äänen-

katkoihin. Perustaajuusparametrit, F0 mean ja F0 min, ovat narinassa matalampia kuin 

ei-narinassa. Perustaajuuden keskihajonta (F0 sd) taas on suurempi narinaa sisältävissä 

näytteissä kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiinny. Lisäksi perturbaatioparametrit, jitter 

ja shimmer, ovat pääasiassa korkempia narinassa kuin ei-narinassa. Myös 

äänenkatkojen määrä on narinassa suurempi kuin näytteissä, joissa narinaa ei esiinny.  

 

Merkitys kliiniseen työhön tutkimuksella voisi olla se, että kliinikoiden on hyvä pitää 

mielessä, ettei äänen narina välttämättä aina kerro äänihäiriöstä vaan se voi olla 

sosiokulttuurinen tapa puhua. Lisäksi tämä työ ja aiemmat tutkimukset (mm. Blomgren 

ym. 1998; Chen ym., 2002; Eskenazi ym., 1998; Wolk ym., 2012) antavat viitteitä siitä, 

että narinaa arvioidessa voidaan hyödyntää myös akustisia analyyseja. 
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Liite 1 

15-VUOTIAAN TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Mietitkö koskaan omaa tapaasi puhua tai kiinnitätkö huomiota muiden puhetyyleihin? 

Puhetapoja on hyvin erilaisia, niin kuin on puhujiakin. Jonkun puhetyyli saattaa 

ärsyttää toista, kun taas jonkun puhetyyli voi kuulostaa erityisen miellyttävältä. 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani 

liittyen naisäänen piirteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää naisäänen piirteitä 

kolmessa eri ikäryhmässä (15-vuotiaat, 20–25-vuotiaat ja 35–40-vuotiaat). 

Tutkimuksessa sinulta äänitetään kolme ääninäytettä: lyhyt spontaanipuhenäyte, lyhyt 

lukuteksti ja tasainen vokaaliäänne /a/. Äänitykset suoritetaan koulupäivän yhteydessä. 

Mitään erityistaitoja ei noin kymmenen minuuttia kestävässä tutkimuksessa edellytetä. 

Tällä tutkimustiedotteella haetaan kolmekymmentä 15-vuotiasta tyttöä, joilla ei ole 

tutkimushetkellä todettuja äänihäiriöitä. 

Olisin hyvin kiitollinen osallistumisestasi.  Henkilötietojasi ei käytetä tiedon tallennus- 

ja analysointivaiheessa, joten sinua ei voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. Jos olet 

kiinnostut osallistumaan tutkimukseeni, pyydän sinua ystävällisesti palauttamaan 

oheisen tiedonkeruulomakkeen luokanvalvojallesi oheisessa kirjekuoressa.  

 

 
  

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Anu Eskelinen, Huk 

s-posti:  eskanu@paju.oulu.fi 

puh: 0504136086 

 

mailto:eskanu@paju.oulu.fi
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TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani 

liittyen naisäänen piirteisiin. Ohjaajanani toimii professori Matti Lehtihalmes. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää naisäänen piirteitä kolmessa eri ikäryhmässä (15-

vuotiaat, 20–25-vuotiaat ja 35–40-vuotiaat). Tutkimuksessa sinulta äänitetään kolme 

ääninäytettä: lyhyt spontaanipuhenäyte, lyhyt lukuteksti ja tasainen vokaaliäänne /a/. 

Äänitykset suoritetaan koulupäivän yhteydessä. Mitään erityistaitoja ei noin kymmenen 

minuuttia kestävässä tutkimuksessa edellytetä. Tällä tutkimustiedotteella haetaan 

kolmekymmentä 20–25-vuotiasta naista ja kolmekymmentä 35–40-vuotiasta naista, 

joilla ei ole tutkimushetkellä todettuja äänihäiriöitä. 

Olisin hyvin kiitollinen osallistumisestasi.  Henkilötietojasi ei käytetä tiedon tallennus- 

ja analysointivaiheessa, joten sinua ei voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. Jos olet 

kiinnostunut osallistumaan tutkimukseeni, pyydän sinua ystävällisesti ottamaan minuun 

yhteyttä sähköpostitse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Anu Eskelinen, Huk 

s-posti:  eskanu@paju.oulu.fi 

puh: 0504136086 

 

mailto:eskanu@paju.oulu.fi
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LUOKANOPETTAJAN TIEDOTE 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani 

liittyen naisäänen piirteisiin. Ohjaajanani toimii professori Matti Lehtihalmes. 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia äänen piirteitä esiintymistä naisilla kolmessa eri 

ikäryhmässä (15-vuotiaat, 20–25-vuotiaat ja 35–40-vuotiaat). Tutkittavilta äänitetään 

kolme ääninäytettä: lyhyt spontaanipuhenäyte, lyhyt lukuteksti ja tasainen vokaaliäänne 

/a/ . Tässä tutkimustiedotteessa haetaan kolmekymmentä 15-vuotiasta tyttöä, joilla ei 

ole tutkimushetkellä todettuja äänihäiriöitä.  

Pyydän teitä huomioimaan kertoessanne oppilaille tutkimuksesta, ettei mitään 

erityistaitoja noin kymmenen minuuttia kestävässä tutkimuksessa edellytetä. Tutkittavat 

saavat käyttää äänityksissä mahdollisimman normaalia puhetapaansa. Henkilötietoja ei 

tallenneta tutkimusaineistoon, vaan tutkittavat merkitään koodinumeroilla, joten lasten 

tunnistaminen tutkimuksesta on mahdotonta. 

Pyydän teitä ystävällisesti jakamaan luokkanne 15-vuotiaille tytöille oheiset 

tutkimustiedotteet ja tiedonkeruulomakkeet, jotka pyydetään palauttamaan teille. 

Noudan lomakkeet yhteisesti sopimanamme aikana ja sovin yksilökohtaisista 

tutkimusajoista.  

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Anu Eskelinen, HuK 

s-posti: eskanu@paju.oulu.fi 

puh: 0504136086 

mailto:eskanu@paju.oulu.fi
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TIEDONKERUULOMAKE 

 

Täyttämällä ja palauttamalla tämän tiedonkeruulomakkeen tutkijalle annat 

suostumuksesi tutkimukseen osallistumisestasi. Nimesi kysytään ainoastaan sen takia, 

että tutkimustilanteessa voidaan kutsua oikea henkilö tutkimukseen. Sen jälkeen 

nimeäsi ei tallenneta mihinkään. 

 

1. Nimi: 

______________________________________________________________________ 

2. Ikä? 

______________________________________________________________________ 

3. Ammatti? 

______________________________________________________________________ 

4. Ääniharrastukset (laulaminen ym.)? 

______________________________________________________________________ 

5. Tupakoitko? 

______________________________________________________________________ 

6. Onko sinulla hengitystieallergioita (esim. astma)? 

______________________________________________________________________ 

7. Kuinka paljon käytät ääntäsi päivän aikana (tunneissa)? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTASI! 
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Tuolla on Lasse 

 

Tuolla on Lasse. Hän on viisivuotias. On lauantaiaamu ja koko Lassen 
perhe on kotona – äiti, isä, Lasse itse, pikkusisko Liisa ja heidän koiransa 
Pahus. He näyttävät paraikaa syövän aamuruokaa vuoteessa.  

Aamuruuan jälkeen Lasse menee loikoilemaan. Hän odottelee, että Nikke 
soittaisi ovikelloa. Mutta sinä et taida tietääkään kuka Nikke on? Hän on 
Lassen paras kaveri. Kun Nikke on mukana, asiat luistavat hyvin. Silloin 
nauretaan kaikille makeille jutuille tai istutaan ihan hiljaa ja olo tuntuu 
mukavalta. 
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OHJEET KOEHENKILÖLLE: 

 

1. KERRO ESIMERKIKSI PÄIVÄSTÄSI.  
 

2. LUE TEKSTIPÄTKÄ ÄÄNEEN. LUE TEKSTI MAHDOLLISIMMAN 
NORMAALILLA PUHEÄÄNELLÄSI JA VOIMAKKUUDELLASI.  
 

3. TUOTA PITKÄÄN TASAISTA  /a/-ÄÄNNETTÄ. LASKE MIELESSÄSI 
KYMMENEEN. TUOTA ÄÄNNETTÄ 3 KERTAA, OMAAN TAHTIIN. 
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TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani 

liittyen naisäänen piirteisiin. Ohjaajanani toimii professori Matti Lehtihalmes. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erityisesti äänen narinan esiintymistä naisilla eri 

ikäryhmissä (15-vuotiaat, 20–25-vuotiaat ja 35–40-vuotiaat) sekä akustisesti että 

kuulonvaraisesti. Arviointitilanteessa sinun tulee kuunnella kolmen tyyppisiä 

ääninäytteitä (spontaanipuhenäyte, lukuteksti ja tasainen vokaaliäänne /a/) ja arvioida 

asteikolla 0-100, miten kunkin näytteen äänen piirteet sijoittuvat 100mm:n pituiselle 

VAS-janalle. Lisäksi sinun tulee arvioida, esiintykö arvioitava piirre näytteessä 

jatkuvasti vai ajoittain. Ääninäytteet toimitetaan sinulle erikseen muistitikulla. Tällä 

tutkimustiedotteella haetaan arvioijia suorittamaan tutkimuksen kuulonvaraisen 

arvioinnin osuus.   

Olisin hyvin kiitollinen osallistumisestasi. Henkilötietojasi ei käytetä tiedon 

analysointivaiheessa, joten sinua ei voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. Vastaamalla 

Internetissä täytettävään Webropol-kyselyyn (www.webropolsurveys.com/Voice2.net) 

annat tutkijalle suostumuksesi tutkimukseen osallistumisestasi. 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Anu Eskelinen, HuK 

s-posti:  eskanu@paju.oulu.fi 

puh: 0504136086 

 

http://www.webropolsurveys.com/Voice2.net
mailto:eskanu@paju.oulu.fi
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