
 

 

Joonas Vatjus 

Kandidaatti – tutkielma 

Oulun yliopisto 

2016 

 

 

 

Ihmisen ääni 
fysikaalisena ilmiönä 

 
 

 

 



2 

 

 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto……………………………………………………………………… 3 

2 Ääni……………………...……...………………………………………………3 

2.1 Ääniaallot ...................................................................................................... 4 

2.2 Äänen kulkeutuminen ja äänienergia ............................................................ 7 

2.3 Äänen intensiteetti ......................................................................................... 8 

2.4 Äänen resonanssi ........................................................................................... 9 

2.5 Äänen perustyypit ........................................................................................ 10 

3 Ihmisen äänen muodostuminen……………………………………………..... 12 

3.1 Ihmisen äänentuottoelimistö ........................................................................ 12 

3.2 Uloshengityskontrolli .................................................................................. 13 

3.3 Äänihuulivärähtely ...................................................................................... 14 

3.4 Ääniväyläresonanssi .................................................................................... 15 

3.5 Formantit ..................................................................................................... 16 

4 Ihmisen äänen tutkimismenetelmiä ja kuvantamismalleja………………....... 17 

4.1 Amplitudispektri .......................................................................................... 17 

4.2 Elektromyografia (EMG) ............................................................................ 18 

4.3 Spektrogrammi ............................................................................................ 18 

4.4 Magneettikuvaus (MRI) ja muotofunktioanalyysi ...................................... 19 

5 Pohdintaa……………………………………………………………………... 21 

Lähdeluettelo……………………………………………………………………… 23 

 

 



3 

 

 

1 Johdanto 

Ihmisen ääntä voidaan pitää musiikillisessa yhteydessä soitin-instrumenttina. Muihin 

instrumentteihin verrattuna ihmisääni on omalaatuisensa, sillä ihmisääni-

instrumenttien välillä esiintyy huomattavia eroavaisuuksia. Mistä eroavaisuudet 

johtuvat? Mikä antaa kullekin ihmisäänelle sen ominaisensa sävyn? 

Laulun harrastajana sekä aktiivisena ihmisäänen käyttäjänä halusin tämän 

kandidaatin tutkielmani kautta perehtyä ihmisen äänentuottojärjestelmän 

mekanismeihin ja tutustua hieman myös sen fysikaalisiin tutkimismahdollisuuksiin. 

Tutkielmassani käsittelen ensin ääni-ilmiön fysikaalista taustaa sekä hieman myös 

ihmisen äänentuottoelimistön fysiologiaa, jotka itsessään antavat välttämättömät 

valmiudet ihmisäänen sävyn tutkimiselle ja ymmärtämiselle. Tutkielmani 

loppupuolella käsittelen äänen muodostusta yksityiskohtaisesti neljässä eri vaiheessa. 

Esittelen myös yleisempiä äänidatan mallinnus- ja kuvantamismenetelmiä, joiden 

avulla ihmisääntä voidaan fysikaalisin menetelmin tutkia.  

Tutkielmani toteutin kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuslähteinä käytin mm. 

fysiikan laitoksen aaltoliikettä käsitteleviä luentomonisteita [2,3] sekä ihmisääntä 

koskevaa kirjallisuutta (erit. Ihmeellinen ihmisääni-kirjaa [1]) ja aiheeseen liittyviä 

tieteellisiä artikkeleita. Lähdetiedot löytyvät yksityiskohtaisemmin lähdeluettelosta. 

2 Ääni 

Ääni on seurausta jonkin väliaineen (esim. ilman) rakennehiukkasten värähtelystä. 

Kuuloaistimme on kehittynyt aistimaan värähtelyä, jonka taajuus on välillä 20 Hz – 

20 000 Hz [2]. Taajuus kuvaa värähdyksien lukumäärää aikayksikköä kohden. Sen 

yksikkö on hertsi [f] = Hz = 1/s. Kuuloaistimuksen syntymiselle on ehtona, että jokin 

värähtelevä äänilähde saa sitä ympäröivän aineen rakennehiukkaset värähtelemään, 

ja että tämä värähtely siirtyy hiukkasesta toiseen aina korvan tärykalvolle saakka. 

Tärykalvon ulkopuoleisen aineen rakennehiukkasten värähtely saa aikaan 

tärykalvolle kohdistuneen paineen vaihtelun aiheuttaen samalla värähtelyä myös 

tärykalvossa. Edelleen, värähtely etenee kuuloluiden ja sisäkorvan kautta 

tiedostamiskeskukseemme, jolloin ääniaistimus on mahdollinen. [1] 
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2.1 Ääniaallot 

Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, jossa energia etenee väliaineen rakennehiukkasten 

värähtelyn saattelemana. Aaltoliikettä kuvataan fysikaalisesti funktiolla 

      ).sin(),( tkxAtxy            (1) 

Tässä funktion arvo y kuvaa paikassa x olevan värähtelijän etäisyyttä 

tasapainoasemastaan kullakin ajanhetkellä t (ks. kuva1). Funktion (1) lausekkeessa 

amplitudi A kuvaa suurinta poikkeamaa tasapainoasemasta. Aaltoluku k kertoo 

kuinka monta aallonpituutta λ mahtuu yhteen jaksoon 2π 

 /2k                                                          (2) 

ja kulmataajuus ω kertoo värähdysjaksojen lukumäärän aikayksikköä kohden. 

        f 2                                                           (3) 

  

Kuva 1. Harmoninen aalto muuttujien x ja t funktiona [2] 

Koska ääniaallossa väliaineen rakennehiukkaset värähtelevät aallon 

etenemissuunnassa, niin hiukkasten poikkeama-akseli y on aallon etenemisen suhteen 

samansuuntainen. Tästä johtuen ääniaaltoja on tässä yhteydessä hyödyllisempää 

kuvata paineen vaihtelun funktiona p(x,t) vallitsevan ilmanpaineen pa ympäristössä 

hiukkasten poikkeamafunktion y(x,t) sijaan. [2] 

Tarkastellaan seuraavaksi funktioiden p(x,t) ja y(x,t)  välistä yhteyttä. 
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Kuva 2. Kuvitteellinen ilmassa oleva sylinteri [2] 

Tutkitaan aluksi kuvan 2 mukaisesti rajattua sylinterin muotoista ilmatilaa, joka on x-

akselin suuntainen ja jonka pohjan pinta-ala on S. Tasapainotilassa, kun ääniaallon 

vaikutusta ei ole, sylinterin pituus on Δx. Kun x-akselin suuntaan etenevä ääniaalto 

saapuu sylinterin kohdalle vasemmalta (ajanhetki t), sylinterin vasen pohja siirtyy 

paikasta x paikkaan y1. Tässä kohtaa on syytä huomata, että termi y1 osaltaan kuvaa 

myös tasapainoaseman x omaavan rakennehiukkasen etäisyyttä tasapainoasemastaan 

ajanhetkellä t ja on näin samalla funktion (1) ratkaisu ko. muuttujilla. 

              ).,(1 txyy      (4) 

Sylinterin oikea pohja siirtyy vastaavain perustein paikasta x+Δx paikkaan y2. 

          ).,(2 txxyy     (5) 

Näin ollen sylinterin tilavuus V = SΔx muuttuu määrän  

).()( 1212 yySxSyxySVVV loppu   

Kun sijoitamme tähän yhtälöt (4) ja (5) sekä S=V/Δx, saadaan 

 ),(),( txytxxy
x

V
V 


 , 

joten  

   
 

.
),(),(

x

txytxxy

V

V







   (6) 

Kun 0x , saadaan 
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),(),(),(
lim

0
.                             (7) 

Nyt siis tiedämme, että tietyn ilmatilan tilavuuden muutos suhteessa alkutilavuuteen 

on suoraan verrannollinen funktion (1) osittaisderivaattaan paikan muuttujan x 

suhteen.  

Tästä verrannosta voidaan muodostaa paineenvaihtelun funktio käyttämällä käsitettä 

kimmomoduuli (merkitään yleisesti kirjaimella B). Kimmomoduuli on kullekin 

aineelle ominainen suure. 

Systeemissä tapahtunut paineen muutos dp on suoraan verrannollinen suhteelliseen 

tilavuuteen, kun kertoimena on kimmomoduuli B [2]. Saadaan siis 

          
V

dV
Bdp  ,    (8) 

missä paineen muutos voidaan nyt ilmoittaa paineen vaihtelun funktiona p(x,t). 

Yhtälöä (7) käyttäen saadaan  

  
x

txy
B

V

dV
Btxp






),(
),( ,   (9) 

jolloin funktion (1) nojalla  

    )cos()sin(),( tkxBkAtkxA
x

Btxp  



 .                      (10) 

Käyttämällä identiteettiä  cos)2sin(   saadaan paineen vaihtelun funktio 

muotoon 

)2sin(),(   tkxBkAtxp .                         (11) 
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Kuva 3. Ilmahiukkasen poikkeamafunktio y(x,t): violetti käyrä, paineenvaihtelufunktio p(x,t):  sininen käyrä [2] 

Kuvassa 3 on esitettynä samassa äänessä ajanhetkellä t tapahtuneet ilmahiukkasten 

poikkeamat sekä paineenvaihtelut (ilmahiukkasten poikkeama-akseli on nyt 

kuvattuna aallon etenemissuuntaan nähden kohtisuoraan, mikä on vastoin 

todellisuutta ääniaaltojen tapauksessa). Kuvasta huomataan, että käyrien vaihe-ero on 

aallonpituuden neljäsosa. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmahiukkasen ollessa 

tasapainoasemassaan, siihen vaikuttava paine saa joko minimi- tai maksimiarvonsa. 

Kun ilmahiukkanen on taas kauimpana tasapainoasemastaan, siihen vaikuttava paine 

on tasapainoarvossaan pa. [2] 

2.2 Äänen kulkeutuminen ja äänienergia 

Tavallisesti aistimamme äänet ovat kulkeutuneet ilmassa ja ne ovat saaneet alkunsa 

jostakin värähtelevästä äänilähteestä. Värähtelevä äänilähde työntää vierellään olevia 

ilmahiukkasia, jolloin ne niin ikään alkavat värähdellä. Ensin ilmahiukkaset 

puristuvat lähemmäs toisiaan, jolloin siinä kohtaa ilmatilaa ilmanpaine hetkellisesti 

kasvaa. Hiukkaset kuitenkin kimpoavat takaisin lähtöasemaansa ja jatkavat edelleen 

liikettään tasapainoasemansa toiselle puolelle (ks. kuva 4). Tällöin äskeinen 

hiukkastihentymäkohta muuttuu puolestaan harventumakohdaksi, jolloin äskeisessä 

ilmatilassa ilmanpaine taas hetkellisesti laskee. Ilmahiukkasten törmäysten 

seurauksena tihentymä- ja harventumakohdat kulkeutuvat eteenpäin tietyn taajuisena 

ääniaaltona, joka itsessään kuljettaa äänilähteeseen tuotua energiaa ympäristöönsä. 

Äänienergia kulkeutuu ikään kuin viestikapulan omaisesti näiden yksittäisten 

tasapainoasemansa ympärillä värähtelevien ilmahiukkasten välillä. [1,2] 
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Kuva 4. Äänienergian kulkeutuminen ilmahiukkasten välittämänä. Sama kuvitteellinen ilmatila on 

kuvattu kahdeksana periodisena ajanhetkenä ajan kulkiessa vasemmalta oikealle. Ilmahiukkaset on 

kuvattu pieninä palloina ja nuolet kuvaavat niiden liikkeen suuntaa. Kunkin hiukkasen 

tasapainoasema on merkitty katkoviivoin. 

2.3 Äänen intensiteetti 

Kuten on jo todettua, ääni tarvitsee kulkeakseen väliaineen. Väliaineen fysikaalisista 

ominaisuuksista riippuen ääniaalto omaa tietyn nopeuden v. Äänen nopeus 

väliaineessa saadaan neliöjuurena väliaineen kimmomoduulin B ja tiheyden   

suhteesta. [3] 

                         


B
v                                                        (12) 

Äänen intensiteetillä kuvataan sitä keskimääräistä energiamäärää, jonka ääniaalto 

kuljettaa pinta-alayksikön läpi aikayksikössä. Toisin sanoen, intensiteetti on tehon P 

ja pinta-alan A välinen suhde (yksikkö [I]=W/m2). 

A

P
I                                                (13) 

Koska paine voidaan ilmoittaa voiman ja pinta-alan suhteena (p=F/A) ja teho on 

voiman ja nopeuden tulo (P=Fv), voidaan intensiteetti esittää paineen ja nopeuden 

avulla.  

pvI                                                (14) 

Tässä yhteydessä painetta p vastaa paineenvaihtelun funktio (11) ja nopeutta v vastaa 

rakennehiukkasten nopeus, joka saadaan yhtälöstä (1) 
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 )2sin()cos(
),(

),(  



 tkxAtkxA

t

txy
txv y

           (15)   

joten yhtälön (11) mukaisesti 

    )2(sin),(),( 22   tkxkABtxvtxp y
.                          (16) 

Intensiteetti määritellään yllä olevan tuloksen aikakeskiarvona [3]. Koska funktion 

sin2x aikakeskiarvo on aina ½ [3], saadaan 

    2

2

1
kABI  ,                                                 (17) 

josta yhtälön (12) sekä relaation vk  avulla saadaan intensiteetille lauseke 

               22

2

1
ABI  .                                              (18) 

Korva aistii hyvin laajan intensiteettiskaalan (10–12 W/m2 – 1 W/m2), joten äänen 

intensiteettitaso  on hyödyllistä määritellä logaritmisella asteikolla 

0

log)10(
I

I
dB ,                                            (19) 

missä vertailuintensiteetti I0 = 10–12 W/m2 (vastaa suurin piirtein ihmisen 

kuulokynnystä 1000 Hz:n taajuudella (   = 0dB)) ja I on tutkittavan äänen 

intensiteetti. Intensiteetti 1 W/m2 vastaa intensiteettitasoa 120 dB, jota pidetään 

yleisesti kuulemisen kipukynnyksenä. [2] 

2.4 Äänen resonanssi 

Käsite resonanssi liittyy energian siirtymiseen kahden tai useamman 

värähtelysysteemin välillä. Energian siirtyminen aiheuttaa sitä vastaanottavassa 

systeemissä myötävärähtelyä, jos alkuperäisessä värähtelijässä ilmenee 

vastaanottavan värähtelijän mukaisia ominaisvärähtelytaajuuksia. [2] 

Ominaisvärähtelytaajuus on kullekin värähtelijälle ominainen suure. Värähtelijä ottaa 

ulkoisesta aaltoliikkeestä energiaa tehokkaimmin vastaan silloin, kun kyseisen aallon 



10 

 

 

värähdystaajuus vastaa energiaa vastaanottavan värähtelijän 

ominaisvärähtelytaajuutta. 

Resonanssi-ilmiöllä on vaikutuksia erityisesti alkuperäisen värähtelijän tuottaman 

äänen voimistumiseen eli ääniaallon amplitudin kasvamiseen. 

 

Kuva 5. Urkupillissä tapahtuva resonanssi kaiuttimen lähettämään siniääneen. [2] 

Kuvassa 5 on havainnollistettu resonanssi-ilmiötä esimerkillä, jossa kaiutin lähettää 

urkupilliin muunneltavan taajuuden f omaavaa siniääntä (ks. 2.5). Kuvan 5b 

amplitudispektri (ks. 5.1) osoittaa selvästi äänen amplitudin kohoamisen taajuuksilla, 

jotka vastaavat urkupillin ominaisvärähtelytaajuuksia.   

2.5 Äänen perustyypit 

Äänet voidaan jakaa periodisiin ja epäperiodisiin ääniin. Periodisissa äänissä 

ilmanpaineen vaihtelu on systemaattista, jonka vuoksi äänessä on kuultavissa jokin 

sille ominainen sävelkorkeus. Epäperiodisissa äänissä paineen vaihtelu on 

epäsystemaattista, joten niissä ei ole havaittavissa sävelkorkeutta. [1] 

Periodiset äänet voivat olla joko siniääniä tai kompleksisia ääniä. Siniäänessä, jota 

luonnossa ei yksittäin juurikaan esiinny, soi kerrallaan vain yksi taajuus, joten se on 

yksinkertaisin periodinen ääni. Siniääni kuulostaa vihellyksenomaiselta. Useimmat 

luonnolliset periodiset äänet ovat kompleksisia. Kompleksinen ääni syntyy, kun 

värähtelevän kappaleen kaikki osaset värähtelevät samanaikaisesti koko kappaleen 

kanssa. Mitä pienempi osanen värähtelee, sitä korkeampi on sen värähdystaajuus. 

Kompleksisessa äänessä soi siis useita taajuuksia samanaikaisesti, mistä johtuu 

kullekin äänilähteelle ominainen äänenväri. [1]  
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Kuva 6. Periodisen äänen oskillogrammeja. Vaaka-akselilla aika, pystyakselilla amplitudi. (a) Kaksi 

siniääntä, joilla on sama voimakkuus, mutta eri perustaajuus. (b) Kaksi siniääntä, joilla on sama 

perustaajuus, mutta eri voimakkuus. (c) Esimerkki kompleksisen äänen oskillogrammista. [1] 

Periodisessa kompleksisessa äänessä soivia taajuuksia kutsutaan osasäveliksi. Ne 

ovat kokonaiskerrannaissuhteessa matalimpaan osasäveleen, eli perussäveleen, mikä 

syntyy koko kappaleen värähtelystä. Muut osasävelet (kutsutaan myös termillä 

yläsävel) syntyvät kappaleen osien värähtelystä. Toinen osasävel on taajuudeltaan 

perussävelen kaksin kerta. Kolmas osasävel on taajuudeltaan perussävelen kolmin 

kerta jne. Osasävelistä muodostuvaa sarjaa kutsutaan harmoniseksi yläsävelsarjaksi. 

[1] 

 

Kuva 7. Yläsävelsarjan 16 ensimmäistä osasäveltä esitettynä nuottiviivastolla. Kuvan mukaisen 

yläsävelsarjan 4., 5. ja 6. osasävel muodostavat C-duuri kolmisoinnun. [4] 

Periodisen äänen yläsävelsarja on voimakas musiikillinen aksiooma. Esimerkiksi 

sarjan osasävelet 4., 5., 6. muodostavat niin sanotun luonnonpuhtaan 

duurikolmisoinnun sävelkorkeudet (ks. kuva 7). [4] 

Epäperiodiset äänet ovat aina kompleksisia. Kompleksisuuden lisäksi ne voivat olla 

joko transientteja (nopeasti ohi menevä hälyääni) tai kohinaa (tasaisesti jatkuva 

hälyääni). [1] 
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3 Ihmisen äänen muodostuminen 

3.1 Ihmisen äänentuottoelimistö 

Ihmisen äänentuottoelimistö voidaan jaotella koostuvan hengityselimistöstä, 

kurkunpäästä sekä ääniväylästä. Näillä kaikilla on oma äänentuottoon keskeisesti 

liittyvä primaaritehtävänsä. [1] 

Hengityselimistö koostuu nenä- ja suuonteloista, nielusta ja keuhkoista. Sen tehtävä 

on mahdollistaa ilman virtaus keuhkojen ja ulkoilman välillä. Virtausta rytmitetään 

hengittämällä.  

Hengitystapahtuma itsessään perustuu kahteen fysikaaliseen tosiasiaan: 

- kaasu virtaa diffuusion myötä pienempää painetta kohti 

- kaasun paine on kääntäen verrannollinen sen tilavuuteen 

Sisäänhengitys saadaan aikaan keuhkojen tilavuutta kasvattamalla, jolloin keuhkojen 

sisältämän ilman paine laskee ulkopuoliseen ilmanpaineeseen verrattuna. Näin 

muodostuneen paine-eron myötä ilma alkaa virrata keuhkoihin. Uloshengityksessä 

keuhkojen tilavuutta pienennetään, jolloin keuhkoissa vallitseva ilmanpaine kasvaa 

ulkopuoliseen ilmanpaineeseen verrattuna, jonka seurauksena ilma alkaa virrata 

keuhkoista ulos. [1] 

Kurkunpää on rustojen muodostama rakenne henkitorven (ks. kuva 9) yläpäässä. 

Rustot voivat liikkua suhteessa toisiinsa lihasten ja sidekudoksen vaikutuksesta ja 

niiden liikkeillä on merkitystä äänentuotossa.  

Äänihuulet (ks. kuva 8) toimivat ihmisen äänen äänilähteenä. Niiden värähtely saa 

aikaan ilmanpaineen periodisen vaihtelun. Äänihuulet ovat suhteellisen paksusta, 

löysästä ja kimmoisasta limakalvosta sekä lihaskudoksesta koostuvat poimut 

kurkunpäässä. 
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Kuva 8. Äänihuulen rakenne. 1 = epiteeli eli päällysketto, 2 = äänihuulen limakalvo, 3 = pintakerros, 

4 = keskikerros, 5 = syvä kerros, 6 = äänihuulilihas. [1] 

Äänihuulivärähtely (ks. 4.2) tapahtuu pääosin limakalvo-osassa. Äänihuulilihaksen 

avulla voidaan säätää mm. äänihuulen limakalvon värähtelyominaisuuksia ja sitä 

kautta värähtelyn laatua. [1] 

Ääniväyläksi kutsutaan ontelostoa äänihuulista suuaukolle ja sieraimiin [1]. 

Äänihuulissa syntynyt ääni kulkeutuu ääniväylän (ks. kuva 9) läpi, missä ääni 

muokkaantuu resonanssi-ilmiön vaikutuksesta. 

 

1 = nenäontelo                                                             

2 = kova kitalaki                                                                     

3 = pehmeä kitalaki                                                                     

4 = nenänielu                                                              

5 = huulet                                                                            

6 = hampaat                                                                   

7 = hammasvalli                                                                       

8 = suuontelo                                                                 

9 = kieli                                                                      

10 = nielu                                                                                 

11 = kurkunkansi                                                                      

12 = henkitorvi                                                                             

13 = ruokatorvi                                                         

Kuva 9. Kaavakuva ääniväylän rakenteesta. [1] 

3.2 Uloshengityskontrolli 

Jotta äänen sävelkorkeus ja voimakkuus pysyisivät vakioina, täytyy äänihuulten 

alapuolella vallitsevan ilmanpaineen pysyä muuttumattomana. Ääntövaiheen aikana 

keuhkojen ilmamäärä vähenee, joten ilmanpaineen vakioimiseksi tarvitaan jatkuvaa 
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uloshengityskontrollia. Uloshengityskontrollia tarvitaan muutoinkin pitempiä 

lauseita äännettäessä ja laulettaessa. [1] 

 

Kuva 10. Ääntöhengityksen säätely. k. = kylkiluuvälilihakset, v. = vatsalihas, l. = lihas. Pienet mustat 

pystyviivat kuvaavat lihaksen aktiviteettimittauksen (ko. 5.2) tulosta. Nuoli osoittaa kohtaa, jossa 

äänentuoton aikana sisäänhengityslihasten toiminta loppuu ja uloshengityslihasten toiminta alkaa. 

Katkoviiva kuvaa ääniraon alapuolista ilmanpainetta tilanteessa, jossa ilmanpainetta ei säädeltäisi 

hengityslihaksilla. [1] 

Heti sisäänhengityksen loputtua keuhkojen ilmamäärä on suurimmillaan (ks. kuvan 

10 ylimmän graafin huippu). Keuhkojen ilmamäärän vähentyessä subglottinen paine 

(äänihuulten alapuolinen paine) uhkaa pienentyä. Jotta paine säilyisi vakiona koko 

äännön ajan, on sisäänhengitysvaiheen loputtua pyrittävä pienentämään keuhkoissa 

olevan ilman painetta. Tämä onnistuu sisäänhengityslihaksia (pallea ja ulommat 

kylkivälilihakset) aktivoimalla, jolloin keuhkojen tilavuus kasvaa. Keuhkojen 

tyhjentyessä subglottisen paineen vakioimiseksi keuhkoissa olevaa ilmanpainetta 

täytyy puolestaan lisätä. Tämä tapahtuu uloshengityslihasten (ulompi vino vatsalihas, 

sisemmät kylkivälilihakset, suora vatsalihas ja leveä selkälihas) avulla, jolloin 

keuhkojen tilavuus puolestaan pienenee. [1] 

3.3 Äänihuulivärähtely 

Äänihuulivärähtely on aerodynaamis-myoelastinen prosessi, missä ilmanpaineen 

vaihtelu ja lihaskudoksen kimmoisuus pitävät värähtelyä yllä ilman aktiivista 

lihastyötä. Ainoa lihastyötä vaativa vaihe on äänihuulten lähentäminen toisiaan 

kohden, jonka seurauksena värähtelyn on mahdollista alkaa. [1] 
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Värähtelyn aluksi äänihuulet lähennetään toisiaan kohden (ks. kuva 11, 1.vaihe). 

Tällöin ilmanpaine niiden alapuolella kasvaa. Kun paine on kasvanut riittävästi, sen 

aiheuttama työntövoima voittaa äänihuulten vastuksen ja pakottaa äänihuulet 

erilleen. Ensimmäiseksi erkanevat toisistaan äänihuulten alapinnat, viimeiseksi 

yläpinnat (ks. kuva 11, 2.vaihe). Kun äänihuulet ovat loitontuneet toisistaan, ilma 

alkaa virrata äänihuulten välissä olevasta henkitorven kapeikosta, ääniraosta. Kun 

kaasu virtaa kapeikosta, virtaus kiihtyy. Tämän seurauksena kaasun paine kapeikossa 

pienenee, mikä aiheuttaa imuefektin, jolloin äänihuulet alkavat lähentyä toisiaan 

kohden (ks. kuva 11, 3., 4. ja 5.vaihe). Myös äänihuulikudoksen kimmoinen 

ominaisuus vaikuttaa äänihuulten palautumiseen yhteen. [1] 

 

Kuva 11. Äänihuulten värähtelysykli jaettuna kuuteen eri vaiheeseen 

Äänihuulivärähtely tuottaa periodista kompleksista ääntä (2.1.2), missä syntyneitä 

osasäveliä on päättymätön sarja. Todellisuudessa riittävän korkealle taajuustasolle 

mentäessä osasävelet vaimenevat kuulumattomiin. [1] 

3.4 Ääniväyläresonanssi 

Resonanssi-ilmiöllä on suuri merkitys ihmisen äänentuotossa. Äänen voimistamisen 

ja värittämisen lisäksi resonanssiin perustuu eri äänteiden tunnistaminen. Esimerkiksi 

vokaalien tunnistamisessa resonanssi on ainut selittävä tekijä. [1] 

Ääniväylä (3.3) on putkisto, joka sisältää ilmaa. Yksinkertaistaen voidaan ajatella 

putken sisältämän ilmamassan muodostavan oman yksikkösysteeminsä, jonka 

ominaisvärähtelytaajuus (2.4) määräytyy putken ominaisuuksien mukaan (erityisesti 

pituus). Mitä pitempi putki, sitä matalampi on sen sisältämän ilmamassan 

ominaisvärähtelytaajuus, eli sitä hitaampi värähtely saa sen resonoimaan. Lyhyet 

putket puolestaan voimistavat korkeita taajuuksia. Tällä tavoin ääniväylä voidaan 
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jakaa erillisiin ilmaa sisältäviin putkimaisiin yksiköihin, jotka kokonaisuutena 

muodostavat kullekin äänteelle ominaisensa ääniväyläasetuksen. [1] 

Ääniväyläasetusta muuttamalla muutetaan putkistojärjestelmän kokoa ja muotoa ja 

näin saadaan tietyt osasävelet ja osasävelalueet voimistumaan. Täten ulostulevan 

äänen amplitudispektrissä (5.1) on erotettavissa huippuja ja laaksoja taajuusalueesta 

riippuen. [1] 

3.5 Formantit 

Tietyn ääniväyläasetuksen aikaansaamia ominaisvärähtelytaajuuksia sanotaan 

formanteiksi. Formantteja on siis kutakin ääniväyläasetusta kohden useampia ja niitä 

merkitään matalataajuisimmasta formantista lähtien F1, F2, F3,… Tavallisesti äänen 

spektrissä havaitaan neljän tai viiden alimman formantin aikaansaamia voimistuma-

alueita. Viidennestä formantista taajuuden suhteen korkeammalle mentäessä äänen 

intensiteetti on jo niin pieni, ettei siellä esiintyvillä formanteilla ole enää vaikutusta 

kuultavaan ääneen. [1] 

 

Kuva 12. Ääniväyläasetus ja spektri vokaaleissa [a:], [i:] ja [u:].[1] 
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Kuva 12 havainnollistaa kolmen perusvokaalin [a, i, u] avulla formanttien merkitystä 

vokaalin tunnistamisessa. [a]-vokaalia tuotettaessa kieli on suun pohjalla, kielenkanta 

lähellä nielun takaseinämää. Tällainen ääniväyläasetus voidaan yksinkertaistaa 

kolmen putken kombinaatioksi (kielen kannan ja nielun takaseinämän väliin jäävä 

osa ääniväylää muodostaa lyhyen ja kapean putken, kielen ja nielun takaseinämän 

välillä olevan kapeikon ja kurkunpään väliin jää lyhyt putki ja huuliaukon väliin 

pitkä ja väljä putki). Tällainen ääniväyläasetus tuottaa sekä suhteellisen matalia että 

korkeita resonansseja. Ulos tulevan äänen amplitudispektri (5.1) on melko 

tasapainoinen, F1 ja F2 ovat suhteellisen lähellä toisiaan. [i]-vokaalissa kieli on 

edessä suuontelossa, jolloin syntyy resonansseja matalalle (F1 on noin 300 Hz) ja 

korkealle (2000 – 4000 Hz) taajuusalueelle. Korkean taajuusalueen voimistuminen 

saa aikaan [i]-vokaalille tyypillisen heleän sointivärin. [u]-vokaalia äännettäessä kieli 

on suuontelon takaosassa nostettuna lähelle kitalakea. Huulet on työnnettynä 

eteenpäin, joten ääniväylää on näin pidennetty. Resonanssitaajuudet ovat tällöin 

matalalla ja ylemmät taajuudet vaimenevat. Näin ollen ääni kuulostaa tummalta. [1] 

4 Ihmisen äänen tutkimismenetelmiä ja kuvantamismalleja 

4.1 Amplitudispektri 

Amplitudispektri (ks. kuva 13) kuvaa äänen amplitudia taajuuden funktiona. Spektri 

saadaan muodostettua, kun tarkasteltavalle äänisignaalille tehdään matemaattinen 

sarjamenetelmä, niin sanottu Fourier-analyysi, jonka nykyisin teknologiassa käytetyt 

spektrianalysaattorit ja tietokoneanalyysiohjelmat tekevät lähes reaaliajassa. 

Amplitudispektri antaa selkeän esityksen äänen siniäänikomponenttien 

suhteellisuudesta (taajuus ja voimakkuus) ja on näin hyvin perustavaa laatua oleva 

tutkimusmenetelmä erityisesti äänen rakenteen ja niiden osasävelten sekä äänen värin 

tutkimuksessa. [1,2] 

Periodisen äänen (ks. 2.3) kohdalla spektristä erottuu selkeästi osasävelien 

kerrannaisuus perussäveleen verrattuna, jolloin taajuusasteikolta lukien välimatkat 

osasävelien välillä näkyvät yhtä pitkinä.  
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Kuva 13. Amplitudispektrejä sopraanon laulamasta vokaalista / i / kolmella eri perustaajuudella. 

Vaaka-akselilla taajuus [Hz], pystyakselilla voimakkuus desibeleinä [dB].[5] 

4.2 Elektromyografia (EMG) 

Elektromyografia (EMG) on lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla 

voidaan tutkia lihaskudoksen aktiivisuutta. EMG perustuu jännitteiden mittaamiseen 

tutkittavasta lihaksesta. Jännite voidaan mitata joko lihaksen sisältä (lihakseen 

työnnetään pieni neula- tai koukkuelektrodi) tai lihaksen läheisyydestä ihon pinnalta 

(ihon pinnalle asetetaan pintalevyelektrodi). [1]  

Ihmisäänen tutkimuksessa EMG:tä hyödynnetään sisään- ja uloshengityslihasten 

sekä kurkunpäänlihasten aktiivisuuden mittaamiseen äänentuoton eri vaiheissa. [1,6] 

4.3 Spektrogrammi 

Spektrogrammi mahdollistaa jatkuvan äänen tutkimisen ja äänen soinnin 

muuttumisen tutkimisen. Spektrogrammin pystyasteikko ilmaisee taajuutta, vaaka-

asteikko aikaa ja kolmas ulottuvuus, äänen voimakkuus, ilmenee tummuusasteena. 

Spektrogrammin avulla on helppo selvittää mm. tarkasteltavan äänteen kesto ja sen 

formanttijakauma. Kuvaajassa ilmenevän äänen jatkumo luo erityisesti 

mahdollisuuden tutkia vokaaliäännön lisäksi myös ääntä, joka tuotetaan 

ääniväyläasetusta muutettaessa. [5] 
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Kuva 14. Suomen kahdeksan vokaalin i, e, ä, y, ö, a, o, u kertaäännösten spektrogrammit. Vaaka-

asteikolla aika (ms), pystyasteikolla taajuus (Hz) Kolmantena ulottuvuutena tummuusaste, joka 

ilmaisee voimakkuutta. [5] 

Kuvan 14 spektrogrammista on erotettavissa kunkin suomen kielen vokaalin tummat 

alueet eri taajuuksilla. Niiden mukaisesti on eroteltavissa eri vokaalien neljä 

ensimmäistä formanttia (ks. kuva 15). 

 

Kuva 15. Kuvassa 5 esitettyjen suomen vokaalien formanttirakenne (F1, F2, F3 ja F4) esitettynä 

kertaäännösten perusteella [5] 

4.4 Magneettikuvaus (MRI) ja muotofunktioanalyysi 

Magneettiresonanssikuvaus perustuu fysikaaliseen ilmiöön, jota kutsutaan atomien 

ydinmagneettiseksi resonanssiksi (NMR). Magneettiresonanssikuvausta on käytetty 

yleisenä lääketieteellisenä tutkimusmenetelmänä reilun kahden vuosikymmenen ajan. 

Menetelmässä mitataan vety-ytimien ulkoisessa magneettikentässä lähettämää 

radiotaajuista signaalia, joten menetelmä soveltuu mainiosti vetypitoisten kudosten 

(erityisesti rasva- ja vesipitoiset kudokset) tutkimiseen. [7]  

Ihmisen äänen tutkimusmenetelmänä magneettiresonanssikuvausta käytetään 

erityisesti ääniväylän muodon osoittamiseksi äännön aikana (ks. kuva16). 
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Kuva 16. Vasemmalla magneettikuvattu ääniväylä sopraanon laulaessa tavun / le / perustaajuudella 

F0 = 233 Hz. Oikealla magneettikuva-analyysiin pohjautuva ääniväylän muotofunktio.[6] 

Kuvan 16 ääniväylä on oikealla esitetty muotofunktiona (aperture function). Funktio 

kuvaa ääniväylän muotoa äänihuulista huuliin. Funktio perustuu magneettikuvassa 

näkyvän ääniväylän ääriviivoihin, jotka näkyvät yllä olevassa kuvassa 

vahvennettuina. Funktion toteuttamisessa käytetään ensin geometrista 

puolitusmenetelmää (geometrical bisection) ääniväylän keskilinjan määrittämiseksi. 

Seuraavaksi määritetyltä keskilinjalta otetaan tiheästi tarkastelupisteitä ja määritetään 

niiden kautta kulkevat keskilinjan normaalit. Muotofunktion määrittämiselle 

olennaista on määrittää keskilinjan normaalin ja ääniväylän ääriviivojen 

leikkauspisteet. Tämä antaa mahdollisuuden analysoida ääniväylän leveyttä 

äänihuulten ja keskilinjalla olevan tarkastelupisteen välisen etäisyyden funktiona. [6] 

Äänen väriin ja sointiin vaikuttaa siis voimakkaasti ääntöväylän ääniväyläasetus.  

Bresch ja Narayan (2010) tutkivat äänen resonointia erilaisilla ääntöväyläasetuksilla 

oopperalaulajan avustamana (ääniala sopraano). Heidän mukaansa matalilla 

perustaajuuksilla koulutetun laulajan ääntöväylän muoto vaihtelee suuresti eri 

vokaaleilla. Korkeampia taajuuksia laulettaessa ääniväylän muodon vaihtelu oli 

heidän mukaan vähäisempää. Lisäksi, korkeilla taajuuksilla suuontelo konvergoi 

laajasti avoimeen muotoon. Nämä ilmenevät selvästi alla olevan kuvan 

muotofunktioista. 
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Kuva 17. Sopraanon ääniväylä keskisagittaalitasossa (MRI menetelmällä kuvattuna) laulettaessa viisi 

eri vokaalia kolmella eri perustaajuudella. Kuvassa lisäksi kutakin vokaalia vastaavat muotofunktiot 

eri perustaajuuksilla. [6] 

5 Pohdintaa 

Ihmisen ääni saa muotonsa äänihuulten alapuolisen ilmanpaineen, 

äänihuulivärähtelyn ja ääniväyläasetuksen mukaan. Äänen muotoon voimme 

vaikuttaa tietoisesti aktivoimalla hallitusti niitä lihaksia, jotka itsessään säätelevät 

keuhkojen tilavuutta, kurkunpäässä olevien äänihuulten pituutta ja kireyttä sekä 

ääniväylän muotoa. Voimme näin äänenkäytön tarpeen mukaan tuottaa 

voimakkuudeltaan, korkeudeltaan sekä soinniltaan erilaisia ääniä.  

Fysiikka tulee ihmisen äänessä monipuolisesti esille. Ensinnä, keuhkoissa oleva 

ilmanpaine ja sen muuttuminen keuhkojen tilavuutta säätelemällä vaikuttaa siihen, 

kuinka suuri paine äänihuuliin kohdistuu. Kun äänihuuliin kohdistetaan tietty paine 

p, se aiheuttaa voiman F kohdistuvana äänihuulten alapuoliseen pintaan. Tämä 

edelleen vaatii sen, että ilma ei pääse tässä tilanteessa vielä virtaamaan avoimesti 

ääniraosta ääniväylään, vaan kurkunpäässä olevien lihasten tulee olla lähentänyt 

äänihuulet toisiaan kohden. Kun näin äänihuulten alapintaan vaikuttaa voima F, se 

pakottaa lähentyneitä äänihuulia erilleen, jolloin ilma alkaa hetkellisesti virrata 

ääniraosta ääniväylään. Äänihuulten elastisuudesta ja kimmoisuudesta johtuen ne 

alkavat värähdellä (nk. myoelastinen prosessi) tietyllä taajuudella f riippuen 
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äänihuulten pituudesta ja kireydestä. Näin ilma alkaa virrata tietyn suuruisina 

ilmapulsseina ääniraosta ääniväylään. Tämä aiheuttaa ääniväylässä olevassa ilmassa 

systemaattisia paineenvaihteluja, joiden systemaattisuus on suoranaisesti 

riippuvainen äänihuulten värähtelysyklistä. Tällä tavoin paineenvaihtelu leviää 

ääniväylässä olevaan ilmaan, jossa vielä muokkaantuneena paineenvaihtelu leviää 

ääniväylästä ulos ympäröivään ilmatilaan, josta paineenvaihtelu on aistittavissa 

äänenä. 

Erityisesti pitempiä lauseita puhuttaessa ja fraaseja laulettaessa tulisi tuottaa tasaista 

ääntöä. Tasaisessa äännössä äänihuulten alapuolinen ilmanpaine tulisi kyetä 

vakioimaan. Tämä mahdollistetaan uloshengityskontrollia hyödyntäen.  

Kun äänellä on äänihuulivärähtelyn jälkeen tietty perustaajuus ja loputtomasti 

osasäveliä, sen lopulliseen sävyyn eli osasävelten suhteelliseen voimakkuuteen 

voidaan vaikuttaa vielä ääniväylän muotoa eli ääniväyläasetusta muuttamalla. Tämä 

taas vaikuttaa ääniväylässä tapahtuvaan äänihuulten tuottaman perustaajuisen äänen 

resonanssi-ilmiöön. Ääniväyläasetus on myös selittävä tekijä mm. eri vokaalien 

tuottamisessa, jota on tutkittu varsin laajasti äänentutkimuksellisissa yhteyksissä. 

Äänen suhteellisten osasävelten ja formanttien tutkimisessa on käytetty erityisesti 

koulutettuja äänenkäyttäjiä, kuten oopperalaulajia, joiden äänikapasiteetti on 

tavallista laajempi. 

Johdonmukainen tutkimus ihmisen äänentuotosta lisää tietoa äänentuotollisten 

ongelmien hoitamiseen ja niiden ymmärtämiseen. Tutkimus avaa myös 

mahdollisuuden kehittää äänenkäyttöä analyyttisin menetelmin. Fysiikka, mikä tässä 

yhteydessä on läsnä erityisesti ääni-ilmiön selittäjänä, antaa pohjan fonetiikan 

tutkimukselle, joka itsessään antaa mahdollisuudet mm. puheterapialle sekä äänen 

käyttöön liittyvälle pedagogiikalle. Myös laulun harrastajat ja paljon puhetta 

tuottavat (mm. opettajat), voivat hyötyä äänentuoton tutkimuksesta pyrkiessään 

terveeseen äänenmuodostukseen. 
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