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OPETTAJAN ÄÄNENKUORMITUS JA MELUNHALLINTA LUOKASSA 

Äänenkuormittuminen ja sen haitalliset seuraukset, esimerkiksi äänioireet ja häiriöt, ovat 

yleisiä opettajilla (Cutiva ym., 2013; Martins ym., 2014; Rantala ym., 2015). Aiemmissa 

tutkimuksissa luokkatilojen toiminnanaikaisen äänitason on huomattu olevan yhteydessä 

äänen kuormittumiseen (Howard & Angus, 2001; Kristiansen ym., 2014). Äänenkuormi-

tuksen mittareina käytetään yleisesti äänen perustaajuuden, äänenvoimakkuuden ja fo-

naatioajan muutoksia (Dallaston & Rumbach, 2016; Rantala, 2001; Titze ym., 2003; 

Vilkman ym., 1999). 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko melunhallinnan keinoin vaikuttaa opet-

tajan äänenkuormitukseen. Tutkimukseen osallistui kaksi alakoulun naisopettajaa luok-

kansa kanssa. Melunhallinta toteutettiin kahden intervention avulla: 1. parantamalla luok-

kien huoneakustiikkaa ja 2. toteuttamalla oppilaita ja opettajaa osallistava projekti. Pro-

jektin tavoitteena oli vähentää luokkatilanteiden toiminnanaikaista äänitasoa. Tutkimuk-

sessa arvioitiin interventioiden vaikutusta luokkien äänitasoihin ja huoneakustiikkaan, 

sekä tarkasteltiin opettajien kokemuksia äänensä yleistilasta ja luokkatilojensa ääniym-

päristöstä. Opettajien äänenkuormituksen muutosta tarkasteltiin äänen perustaajuuden ja 

-voimakkuuden sekä fonaatioajan kautta. 

Huoneakustiset muutostyöt paransivat luokkien huoneakustiikkaa puheen selvyyden ja 

erotettavuuden osalta. Opettajien kokemukset luokkatilojen ääniympäristöstä parantui-

vat. Toisessa kohteista toiminnanaikainen äänitaso laski hieman akustoinnin jälkeen. Sen 

sijaan osallistava projekti ei muuttanut luokkien toiminnanaikaisia äänitasoja. Osallistava 

toiminta lisäsi opettajien tietoisuutta ympäristön äänistä. Melunhallinnan vaikutukset 

opettajien äänenkuormitukseen olivat vaihtelevia. Opettajien kokemukset äänen toimi-

vuudesta ja puhumisen helppoudesta parantuivat. Opettajien mukaan puhuminen luo-

kassa oli helpompaa ja äänen voimistamisen tarve oli vähentynyt akustoinnin jälkeen. 

 

Avainsanat: huoneakustiikka, melunhallinta, naisopettajat, toiminnanaikainen melu, ää-

nenkuormitus, äänen perustaajuus, äänenvoimakkuus 
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Haluamme osoittaa kiitoksemme ohjaajallemme Elina Niemitalo-Haapolalle innostavasta 

ja suuresta avusta tutkimuksenteon kaikissa vaiheissa.  Suuret kiitokset esitämme myös 

osaavasta avusta ja tuesta Sirpa Pirilälle ja Jaana Jokitulpolle. Sirpa antoi meille mahdol-

lisuuden osallistua väitöskirjaprojektiinsa ja tutkia opettajien äänenkuormittumista uu-

denlaisella tavalla. Jaanan osaava akustiikkasuunnittelu ja asiantuntevat neuvot olivat 

korvaamattomia. Ilman Jaanan apua huoneakustiikan tutkiminen ja muutostyöt eivät olisi 

edes olleet mahdollisia. Haluamme esittää myös lämpimät kiitokset tutkimuksessa mu-

kana olleille opettajille ja oppilaille mukavasta yhteistyöstä tutkimusaineiston keräämisen 

aikana.   

Tutkimusryhmässä toimiminen on antanut arvokasta kokemusta tieteellisen tutkimuksen 

teosta eri vaiheineen. Työ on ollut hyvin monipuolinen yhdistelmä luovuutta, käytäntöä 

ja teoriaa. Se on kehittänyt meitä hurjasti tutkimuksen suunnittelemisessa, kirjoittami-

sessa ja tulosten pohdinnassa sekä saattanut hauskoihin ja jopa absurdeihin tilanteisiin. 

Tutkimustyö voi todistetusti olla banaanin varassa. 

Olemme myös kiitollisia toisillemme mahdollisuudesta tehdä pro gradu -tutkielma yh-

dessä. Yhdessä tekeminen on antanut hurjasti tukea ja mahdollisuuden keskustella ja rat-

kaista ongelmia koko prosessin ajan. Yhteistyö on mahdollistanut sen, että on aina joku, 

joka todella ymmärtää, missä mennään. Yksin tämän työn tekeminen olisi ollut monin-

kertaisesti kuormittavampaa. Olemme kiitollisia läheisillemme kärsivällisyydestä ja tu-

esta sekä samaan aikaan omaa työtään pakertaneille kohtalontovereillemme tukea-anta-

vasta huumorista pitkän pro gradu -rupeaman aikana. Olette meille tärkeitä. 
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1 JOHDANTO 

Vaikka tekniikka kehittyy, opetusvälineet ja -menetelmät muuttuvat, yhä edelleen opet-

tajan tärkein työväline on hänen äänensä. Opettaminen on vaativa puheammatti, sillä siinä 

yhdistyvät vaihteleva äänenkäyttötarve ja runsas puhuminen suurelle määrälle kuunteli-

joita sekä haastavat äänenkäytölliset olosuhteet. Erityisesti koululuokkien voimakas toi-

minnanaikainen melu vaikeuttaa niin opettajien kuin oppilaidenkin työskentelyä (Cutiva, 

Vogel & Burdorf, 2013; Kristiansen ym., 2014, Rantala, Hakala, Holmqvist & Sala, 

2012). Sekä opettajat että oppilaat ovat kokeneet luokkaympäristön voimakkaimpina ää-

ninä puhumisen ja pöytien ja tuolien kolinan (Kristiansen, Lund, Nielsen, Persson & 

Shibuya, 2011; Lundquist, Holmberg & Landström, 2000). Häiritsevimmät äänet synty-

vät siis normaalista koulutyöskentelystä.  

Ääniongelmat ovat opettajan ammatissa yleisiä (Cutiva ym., 2013; Mattiske, Oates & 

Greenwood, 1998; Simberg, Sala, Vehmas & Laine, 2005). Äänihäiriöt ovat moninker-

taisesti yleisempiä opettajilla kuin muussa väestössä (Martins, Pereira, Hidalgo & Tava-

res, 2014). Normaaliväestössä äänihäiriöiden esiintyvyys on noin 6–15 prosenttia, kun 

taas opettajilla esiintyvyys on 20–50 prosenttia. Ääniongelmat koskettavat suurta määrää 

ihmisiä, sillä pelkästään Suomen peruskouluissa työskenteee päätoimisesti lähes 38 000 

opettajaa (Kumpulainen, 2014, s. 68). Opettajat näkyvätkin yliedustettuina puheterapeut-

tien ja lääkärien vastaanotoilla ääniongelmiensa vuoksi (Titze, Lemke & Montequin, 

1997). Kuitenkaan kaikki ääniongelmia kokevat opettajat eivät hakeudu ääniterapiaan tai 

edes tiedä ääniterapian olemassaolosta (Da Costa, Prada, Roberts & Cohen, 2012). 

Aiemmat opettajien äänenkäyttöä ja luokkien melua tarkastelleet tutkimukset ovat kes-

kittyneet yleensä äänihäiriöiden esiintyvyyteen ja luokkatilojen taustamelutasoihin (Cu-

tiva ym., 2013; Laukkanen, Ilomäki, Leppänen & Vilkman, 2008; Martins ym., 2014; 

Rantala, Hakala, Holmqvist & Sala, 2015). Tutkimusasetelmissa opettajat ja oppilaat ovat 

jääneet passiivisiksi tutkimiskohteiksi, joiden ympärillä vain tapahtuu asioita. Usein tut-

kimuksissa on asennettu luokkiin akustiikkalevyjä (Kristiansen ym., 2015) tai opettaja on 

käyttänyt äänenvahvistinta (Gaskill, O’Brien & Tinter, 2012; Jonsdottir, Laukkanen & 

Vilkman, 2002). Nämä keinot kompensoivat ympäristön heikkoja akustisia olosuhteita, 

mutta eivät vähennä tilan käyttäjien tuottamia ääniä. Lisäksi maailmalla on tehty paljon 

tutkimusta myös äänihäiriöiden kuntoutuksesta (Bovo, Galceran, Petruccelli & Hatzo-

poulos, 2007; Awan, Watts & Prezas, 2010; Speyer, 2008). Kuntoutus pyrkii kuitenkin 
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vain korjaamaan jo syntyneitä äänen ongelmia. Jotta opettajien äänen hyvinvointia voi-

daan todella parantaa, tulee altistaviin tekijöihin puuttua ennaltaehkäisevästi ja kohdistaa 

huomio ympäristön melun syntyyn. Kun tilan akustiset olosuhteet eivät ole optimaaliset 

ja tilassa on paljon käyttäjiä, akustisten parannustöiden lisäksi jokaisen henkilön oman 

äänenkäytön huomiointi on merkityksellistä. 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko luokan toiminnanaikai-

sia melutasoja alentaa parantamalla luokan huoneakustisia olosuhteita ja vähentää opet-

tajien äänenkuormitusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa oppilaiden tietoisuutta omasta 

äänenkäytöstään, melun terveysvaikutuksista sekä vaikuttaa oppilaiden rooliin toimin-

nanaikaisen melun synnyssä. Tiedostamalla oman toimintansa yhteyden muiden hyvin-

vointiin ja viihtyvyyteen, he voivat motivoitua mukauttamaan omaa äänenkäyttöään. 

Kiinnostus aiheeseen heräsi siksi, että toiminnanaikaisten melutasojen laskulla voi olla 

konkreettista ja välitöntä apua äänenkuormitusta kokevien opettajien arjessa.  

 

1.1 Ääni ilmiönä 

Fysikaalisena ilmiönä ääni on molekyylien värähtelyä ilmassa, mutta myös kiinteissä ja 

nestemäisissä väliaineissa (Krokstad & Laukli, 2008). Ääni on aaltomaista painemuutos-

ten aiheuttamaa värähtelyliikettä. Painemuutokset saavat ilman molekyylit värähtele-

mään, joka ilmenee tihentymis- ja harventumisvaiheina. Ilmassa paineenvaihtelut ovat 

hyvin pieniä staattisen ilmanpaineen muutoksia. Ääntä voidaan tuottaa useilla tavoilla, 

mutta tärkeintä on saada aikaan painemuutos ja värähtelyä. Käsitettä ääni käytetään ku-

vaamaan myös korvan ääniaistimusta sekä puhuttua ääntä. 

 

1.1.1 Äänen fysikaaliset ominaisuudet 

Äänen fysikaalisia perusominaisuuksia ovat äänenpaine, äänen taajuus ja äänen ajalliset 

piirteet (Jauhiainen, Vuorinen & Heinonen-Guzejev, 2007). Äänen paineaallon voimak-

kuus ilmenee värähdyslaajuutena, joka voidaan esittää ja mitata äänenpaineena (engl. 

sound pressure), jonka yksikkö on Pascal (P). Se kuvaa paineaallon voiman suuruutta 

pinta-alayksikköä kohden. Ihmiskorva pystyy aistimaan äänenpaineen vaihtelun hyvin 

laajalta vaihteluväliltä (Krokstad & Laukli, 2008). Sen vuoksi on järkevämpää kuvata 

painetta muuttamalla se logaritmiseksi äänenpainetasoksi eli äänitasoksi (engl. sound 
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pressure level, SPL). Äänenpainetasoa vastaava kuulijan kokemusta kuvaava termi on 

äänenvoimakkuus. Niiden yksikkö on desibeli (dB). Desibeliasteikon logaritmisuus täy-

tyy ottaa huomioon, kun äänilähteiden voimakkuuksia vertaillaan keskenään (Kylliäinen 

& Hongisto, 2007). Jos tilassa on kaksi äänenpainetasoltaan yhtä suurta ääntä, niiden yh-

dessä tuottama äänenpainetaso ei ole kaksinkertainen vaan ainoastaan 3 dB suurempi kuin 

yhden äänen tuottama äänenpainetaso. 

Puheen, musiikin, hälyn ja ympäristön äänet ovat kompleksisia seosääniä (Krokstad & 

Laukli, 2008). Jaksollisen kompleksisen äänen värähtely voi koostua hyvin mutkikkaasta 

liikesarjasta, joka toistuu säännöllisin väliajoin (Suomi, 1990) (Kuva 1). Jaksollisen ää-

nen paineaaltojen lukumäärää sekunnissa kutsutaan taajuudeksi eli äänen korkeudeksi ja 

sen yksikkö on hertsi (Hz) (Krokstad & Laukli, 2008). Jaksollisuus tuo äänille havaittavan 

sävelkorkeuden. Havaittu sävelkorkeus riippuu jaksojen lukumäärästä sekunnissa. Yksin-

kertaisin jaksollinen ääni on siniääni (Suomi, 1990) (Kuva 1). Jaksottomissa kompleksi-

sissa äänissä värähtely on ajan suhteen satunnaista eikä aaltomuotokuvauksessa voida 

erottaa säännöllisesti toistuvia kuvioita. Transienttiäänillä tarkoitetaan ohimeneviä jak-

sottomia ääniä, jotka ovat peräisin esimerkiksi erilaisista kolahduksista. Niin jaksotto-

milla komplekseilla äänillä kuin transienttiäänillä kummallakaan ei ole havaittavaa sävel-

korkeutta. 

 

 

Kuva 1. Äänen aaltomuotokuvaajat, joissa (p) ilmaisee ilmanpaineen muutosta ja (t) aikaa 

(mukaellen Krokstad & Laukli, 2008) 

 

 

Siniääni 

Kompleksi  

jaksollinen ääni 

Kompleksi  

jaksoton ääni 

Transienttiääni 
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Melu ja ääni eivät eroa toisistaan fysikaalisilta ominaisuuksiltaan (Jauhiainen ym., 2007). 

Kaikkea ääntä ei voida kuitenkaan kutsua meluksi. World Health Organizationin (WHO) 

määritelmän mukaan melu on epätoivottua ääntä, josta on haittaa terveydelle ja hyvin-

voinnille (Berglund, Lindvall & Schwela, 1999). Koska melun määritelmään liittyy kes-

keisesti kuulijan kokemus äänen häiritsevyydestä, melu on käsitteenä myös subjektiivi-

nen (Borenius ym., 1981). Meluun liittyvän subjektiivisen kokemuksen vuoksi sen mää-

rittäminen pelkästään fysikaalisten mittarien avulla on haasteellista. Melun fysiologista 

haitallisuutta kuvaa meluenergia, jota voidaan mitata korvan herkkyyden mukaan taajuus-

painotettuna äänenpainetasona eli A-painotettuna äänitasona dB (LA) (Kylliäinen & Hon-

gisto, 2007, 39–41). Kun taustamelun voimakkuus vaihtelee, yleisin käytetty suure me-

luenergian kuvaamiseen on A-painotettu keskiäänitaso eli samanarvoinen jatkuva ääni-

taso. Sen merkintä on dB (LAeq). Keskiäänitaso ilmaisee ympäristön pitkäaikaisen äänita-

son keskiarvon. Sitä voidaan käyttää verrattaessa keskenään samanlaisten melunlähteiden 

häiritsevyyttä (Jauhiainen ym., 2007). 

Äänen häiritsevyyteen vaikuttavat äänen voimakkuuden, taajuuden ja ajallisen vaihtelun 

lisäksi esimerkiksi kuulijan herkkyys ja kuulokyky, aikaisemmat kokemukset ja asenteet 

äänilähdettä kohtaan sekä tilannetekijät (Borenius ym., 1981). Ihmiset kokevat melun yk-

silöllisesti, toiset eivät edes huomaa melua, kun taas joitakin se häiritsee suunnattomasti 

(Haahla & Heinonen-Guzejev, 2012). Meluherkät aistivat melun uhkaavampana ja häi-

ritsevämpänä, reagoivat siihen voimakkaammin ja tottuvat siihen hitaammin kuin ei-me-

luherkät ihmiset. Suomalaisessa tutkimuksessa 38 % tutkituista havaittiin meluherkiksi 

(Heinonen-Guzejev ym., 2004). 

 

1.1.2 Puheäänen tuottaminen 

Puheäänen tuotto, samoin kuin minkä tahansa äänen tuotto, perustuu paineen avulla muo-

dostettuun värähtelyyn (Boone, McFarlane, Von Berg & Zraick, 2010, s. 14–53; Krokstad 

& Laukli, 2008; Laukkanen & Leino, 2001, s.22–66). Puheen tuottoon tarvitaan paine-

lähde (hengityselimistö), äänilähde (äänihuulet) ja ääniväylä (kurkunpään yläpuoliset ra-

kenteet), jotka muodostavat yhdessä puhe-elimistön. Puheääni syntyy kurkunpäässä ää-

nihuulten värähdellessä. Tarvittava paine tuotetaan hengityksen avulla. Puheääni koostuu 

sekä jaksollisista että jaksottomista komplekseista äänistä. Puheessa jaksollisia komplek-

seja ääniä ovat fonaation avulla tuotetut äänteet, esimerkiksi vokaalit. Fonaatio syntyy 
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äänihuulten vuorottaisesta avautumisesta ja sulkeutumisesta. Sen seurauksena syntyy jak-

sollista ja säännöllistä ilmanpaineen vaihtelua, joka aistitaan soinnillisuutena. Jaksotto-

mia komplekseja ääniä puheessa ovat esimerkiksi soinnittomat frikatiivit, klusiilien pur-

kaushäly ja kuiskattu puhe. Niistä puuttuu säännöllinen toistuvuus, sillä niitä ei tuoteta 

fonaation avulla. 

Äänihuulten ominaisvärähtelynopeutta kutsutaan perustaajuudeksi, joka syntyy fonaation 

aikana, kun uloshengityksen ilmavirta saa äänihuulet värähtelemään (Suomi, Toivanen & 

Ylitalo, 2006). Perustaajuus vaihtelee henkilön iän ja sukupuolen mukaan. Naisilla pe-

rustaajuus on keskimäärin 225 Hz eli äänihuulet värähtelevät toisiaan vasten 225 kertaa 

sekunnissa. Normaalissa keskustelussa perustaajuus voi naisilla vaihdella välillä 150–500 

Hz (Boone ym., 2010, s. 14–53) Äänihuulten tuottamaa perustaajuutta saadaan muutettua 

kolmella tavalla: 1. lisäämällä subglottaalista painetta, 2. venyttämällä äänihuulia ja 3. 

muuttamalla äänihuulten värähtelevien osien massaa. Subglottaalisen paineen kasvun saa 

äänihuulet värähtelemään nopeammin. Äänihuulten venyttäminen tapahtuu rengas-kilpi-

rustolihaksen (cricotyreoidus) avulla. Äänihuulten venyessä niiden jäykkyys lisääntyy ja 

ne värähtelevät nopeammin, jolloin perustaajuus kasvaa ja puheen sävelkorkeus nousee. 

Värähtelevää äänihuulimassaa saadaan pienennettyä tehostamalla ääniraon sulkua sel-

laiseksi, että vain osa äänihuulien kokonaismassasta värähtelee. Tätä korkeuden säätely-

mekanismia käytetään lähinnä lähellä henkilön korkeinta luonnollista sävelkorkeutta sil-

loin, kun äänihuulten venytys ei ole enää mahdollista (Laukkanen & Leino, 2001, s.41–

44). 

Normaalissa puheessa puheäänen voimakkuutta säädellään ääniraon sulun ja hengityseli-

mistöllä tuotetun äänihuulten alapuolisen eli subglottaalisen paineen avulla (Isshiki, 

1964). Puheääntä voimistaessaan puhuja kasvattaa subglottaalista painetta ja painaa ää-

nihuuliaan tiiviimmin toisiaan vasten. Ilman purkautuessa äänihuulten välistä äänihuulet 

aukeavat nopeasti ja niiden yläpuolinen painetaso nousee (Boone ym., 2010, s. 14–53). 

Muutos havaitaan akustisesti äänenpainetason desibeliyksikön nousuna ja kuullaan ää-

nenvoimakkuuden kasvuna. Kuuluvuutta voidaan lisätä myös äänihuulten yläpuolisen ää-

niväylän muotoa muuttamalla, jolloin vaikutetaan puheäänen spektriin ja tiettyjen 

osasävelten vahvistumiseen resonanssin avulla (Rantala, 2000, s. 27).  
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1.2 Opettajan äänenkuormittuminen ja sen arvioiminen 

Terveen äänenkäytön merkki on joustavuus ja muuntautumiskyky, jolloin puhuja voi mu-

kauttaa ääntään tarvittaessa väliaikaisesti voimakkaammaksi tai korkeammaksi (Boone 

ym., 2010, s.14–53). Jotta ääni pysyisi terveenä, puhujan tulisi käyttää ääntä, joka on 

korkeudeltaan ja voimakkuudeltaan vähiten äänielimistöä kuormittavaa juuri hänelle. Ää-

nentuottoon osallistuvat lihakset väsyvät pitkäkestoisessa rasituksessa, jolloin ääni kuor-

mittuu (Laukkanen & Leino, 2001, s.104–115, Vintturi, 2001). Äänenkuormittuminen il-

menee yksilöllisesti erilaisina kuormitusoireina, kuten äänen katkeiluna, käheytenä, vä-

symisenä ja palan tunteena kurkussa. Äänenkuormitusoireella tarkoitetaan henkilön it-

sensä kokemaa normaaliin puheääneen vaikuttavaa ja sitä haittaavaa ajoittaista oiretta. 

Opettajan työssä terve äänenkäyttö on usein haasteellista, sillä työ sisältää useita tekijöitä, 

jotka voivat vaikuttaa äänentuottoon, äänen kestävyyteen tai puheolosuhteisiin (Vilkman, 

2004). Tällaisia riskitekijöitä ovat tutkimusten mukaan esimerkiksi huoneilman epäpuh-

taudet ja kuivuus (Laukkanen & Leino, 2001, s.104–131), puheentuoton kannalta vaikeat 

työasennot ja työn stressaavuus (Ilomäki ym., 2009). Erityisen kuormittavia äänen kan-

nalta ovat opetustilanteiden meluisuus ja luokan huono akustiikka (Howard & Angus, 

2001) sekä runsas puhuminen normaalia keskusteluetäisyyttä kauemmas (Sala, 2004), 

sillä ne lisäävät äänen voimistamisen tarvetta. Opettajilla ääniongelmat ja -häiriöt ovatkin 

hyvin yleisiä (esim. Pekkarinen, Himberg & Pentti, 1992; Russell, Oates & Greenwood, 

1998; Simberg ym., 2005; Smith, Gray, Dove, Kirchner & Heras, 1998). Äänioireet ajoit-

tuvat heillä erityisesti iltapäiviin ja viikon loppupuolelle, mikä kertoo äänen työperäisestä 

rasituksesta (Simberg ym., 2005). 

Osa puhujista kestää kuormitusta pidempään, osalla kuormitus aiheuttaa nopeastikin oi-

reita (Boone ym., 2010, s.54, Lehto, Laaksonen, Vilkman & Alku, 2006). Koettua kuor-

mitusta tutkitaan kyselytutkimuksen tai haastattelun avulla (Ma & Yiu, 2001, Kankare 

ym., 2011). Kuormitusoireet ovat vielä suhteellisen lieviä ja väliaikaisia ja ne paranevat 

usein äänilevolla, mutta voivat pahimmillaan johtaa vakavamman äänihäiriön muodostu-

miseen (Boone ym., 2010, s.54). Äänihäiriössä äänioireiden määrä on suurempi ja taus-

talla vaikuttavat tekijät ovat moninaisia (Sala, 2004). Äänihäiriössä oireet ovat laadultaan 

vaikeampia kuin ohimenevässä kuormituksessa eikä äänenvoimakkuutta, korkeutta, laa-

tua tai resonanssia voida pitää enää normaalivariaatioon kuuluvana (Boone ym., 2010, 

s.54). 
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Opettajien äänenkuormitusta tarkastellaan akustisesti yleisimmin fonaatioajan, äänenvoi-

makkuuden ja perustaajuuden mittausarvojen kautta (Dallaston & Rumbach, 2016; Ran-

tala, 2001; Titze, Svec & Popolo, 2003; Vilkman, Lauri, Alku, Sala & Sihvo, 1999). Fo-

naatioaika kuvaa äänenkäytön määrää ja sitä kautta äänielimistön kuormitusta. Fonaatio-

ajalla tarkoitetaan sitä osuutta puheesta, jolloin äänihuulet värähtelevät (Nacci ym., 

2013). Fonaatioaika ilmaistaan prosentteina. Opettajien keskimääräinen fonaatioaika on 

vaihdellut tutkimuksissa 21 % ja 30 % välillä (Hunter & Titze, 2010; Masuda, Ikeda, 

Manako & Komiyama, 1993; Remacle, Morsomme & Finck, 2014; Titze, Hunter & Svec, 

2007; Åhlander, Garcia, Whitling, Rydell & Löfqvist, 2014).  

Meluisassa luokkaympäristössä opettaja joutuu usein voimistamaan ääntään. Puheen pi-

täisi olla ainakin 15 dB taustamelua voimakkaampaa, jotta se kuultaisiin selkeästi (Björk, 

1997; Jauhiainen, 1988). Voimakas melu estää puhujaa kuulemasta omaa ääntään, mikä 

aiheuttaa puhujalle tarpeen voimistaa ääntään. Ääntä voimistetaan sekä tietoisesti että tie-

dostamattomasti. Äänenvoimakkuuden automaattista lisäämistä kutsutaan Lombard-

efektiksi (Garnier, Henrich & Dubois, 2010; Lane, Tranel & Sisson 1970). Noin 40 dB 

(LAeq) asti melun vaikutus äänenvoimistamiseen on minimaalista, mutta siitä ylöspäin 

ääntä voimistetaan noin 0,5 dB yhden desibelin melutason nousua kohti (Björk, 1997). 

Äänioireita kokeneilla opettajilla äänenvoimakkuus on ollut keskimäärin 70 dB työpäivän 

aikana, kun terveäänisillä se on ollut hieman korkeampi, 74 dB (Åhlander ym., 2014). 

Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Kristiansenin ym. (2014) tutkimuk-

sessa opettajien äänenvoimakkuuden taso vaihteli 78–83 dB välillä. Voimakkaan rasituk-

sen aikana terveäänisten opettajien äänenvoimakkuus on ollut keskimäärin 84 dB, kun 

tavallisen rasituksen aikana se oli 77 dB (Laukkanen ym., 2008). 

Brittiläinen ja kansainvälinen standardi BS ISO 9921-1:1996 antaa ohjeistuksia äänier-

gonomian ja sopivien äänitasojen arvioimiseksi (Taulukko 1). Standardi luokittelee ää-

nentuottoon tarvittavaa työmäärää ja sen kuormittavuutta suhteessa tuotettuun äänita-

soon. Standardissa äänitasot ilmaistaan A-painotettuna keskiäänitasona 1 metrin päästä 

mitattuina. Standardin mukaan sopiva normaalin puheäänen voimakkuus tavallisessa kes-

kustelussa on noin 60 dB. Ergonominen äänenvoimakkuus korotetulle äänelle on noin 66 

dB. Tämän arvon ylittävät äänitasot eivät ole enää äänentuoton kannalta ergonomisia. 
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Taulukko 1. Äänentuoton voimakkuus ja ergonomisuus BS ISO 9921-1:1996 -standardin 

mukaan (mukaellen Durup, Shield, Dance & Sullivan, 2015) 

Äänentuotto 
LAeq (dB) metrin päässä 

suusta mitattuna 
Ergonomisuus 

Maksimaalinen huuto 90 Huono 

Huuto 84 Välttävä 

Erittäin voimakas ääni 78 Tyydyttävä 

Voimakas ääni 72 Riittävä 

Korotettu ääni 66 Hyvä 

Normaali ääni 60 Erittäin hyvä 

Rentoutunut ääni 54 Erinomainen 

 

 

Puhujan voimistaessa ääntään myös äänen perustaajuus nousee (Van Summers, Pisoni, 

Bernacki, Pedlow & Stokes, 1988) ja puhe-energia painottuu korkeammille taajuuksille 

(Cooke & Lu, 2010). Perustaajuuden noustessa äänihuulet värähtelevät nopeammin, mikä 

aiheuttaa suuremman mekaanisen rasituksen äänihuulten limakalvoille, sillä silloin tarvi-

taan suurempaa äänihuulten välistä vastusta ja subglottaalista ilmanpainetta (Titze ym., 

2003; Vilkman, 2004). Tämän seurauksena äänihuulet törmäävät toisiinsa sitä useammin 

mitä voimakkaampaa ja korkeampaa ääntä käytetään. Tällainen äänenkäyttö lisää lima-

kalvojen vammautumisriskiä, mikä on yhteydessä äänen väsymiseen ja ääniongelmiin. 

Perustaajuuden merkityksestä äänenkuormittumisen kuvaajana on vaihtelevia tutkimus-

tuloksia. Yleensä perustaajuuden ja äänenvoimakkuuden nousua pidetään kuormituksen 

lisääntymisen merkkinä (Dallaston & Rumbach, 2016; Rantala, 2001; Vilkman ym., 

1999). Tämän perusteella paljon äänioireita kokeneilla opettajilla pitäisi olla korkeampi 

ja voimakkaampi puheääni työpäivän jälkeen rasittumisen seurauksena. Kuitenkin vain 

vähän kuormittumista kokeneilla opettajilla äänen akustiset piirteet ovat vaihdelleet työ-

päivän aikana laajemmin kuin paljon äänioireita kokevilla opettajilla (Rantala, 2001). 

Terveäänisten opettajien perustaajuuden keskiarvo voimakkaassa rasituksessa on ollut 

214 Hz, kun tavallisessa rasituksessa se on ollut 196 Hz (Laukkanen ym., 2008). Toisaalta 

terveäänisillä (n=44) opettajilla äänen perustaajuus tavallisessa rasituksessa on ollut lie-

västi korkeampi (240 Hz) kuin äänioireita (n=35) kokeneilla opettajilla (234 Hz) (Åhlan-

der ym., 2014). Rantalan, Vilkmanin ja Bloigun tutkimuksessa (2002) äänioireita koke-
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van henkilön perustaajuuden hajonta laajeni ja perustaajuus laski kuormituksen seurauk-

sena. Terveääniset ja äänioireita kokevat opettajat saattavatkin reagoida työpäivänaikai-

seen äänenkuormitukseen eri tavoin (Rantala, 2001). Erityisesti vähän oireita kokevien 

opettajien perustaajuus nousee voimakkaasti työpäivänaikaisen kuormittumisen seurauk-

sena, sillä äänielimistö toimii vielä dynaamisesti. Tämän voidaan ajatella olevan merkki 

äänen terveestä toiminnasta ja sopeutumisesta työpäivän aiheuttamaan kuormitukseen 

(Ben-David & Icht, 2016; Rantala, 2001). Paljon äänioireita kokevilla opettajilla äänieli-

mistön dynaamisuus on rajoittuneempaa ja äänen perustaajuus ei näin ollen välttämättä 

pysty nousemaan enää niin voimakkaasti rasituksen seurauksena työpäivän sisällä (Ran-

tala, 2001). 

Äänioireet ja -häiriöt vaikuttavat opettajien työkykyyn ja elämänlaatuun lisäämällä stres-

siä ja kuormittumista työssä (Mattiske ym., 1998; Oberdörster & Tiesler, 2006). Ne ai-

heuttavat opettajille myös sairaspoissaoloja (Mattiske ym., 1998). Ääniongelmista johtu-

vat poissaolot ovat opettajilla (20 %) moninkertaisesti yleisempiä kuin esimerkiksi sai-

raanhoitajilla (4 %), jotka puhuvat vähemmän työssään (Smith ym., 1998). Luokkatilojen 

epätarkoituksenmukaisen akustiikan ja korkeiden melutasojen vaikutukset opettajien ää-

nen hyvinvointiin voivat siten olla myös taloudellisesti merkittävä tekijä (Mattiske ym., 

1998).  

 

1.3 Luokan ääniympäristö 

Koulumaailma on muuttunut aiemmasta opettajalähtöisestä opetustavasta kohti projek-

tioppimista. Ryhmätyöskentely ja -keskustelu, ja käytännönläheinen oppimistyyli ovat 

lisänneet eri henkilöiden yhtäaikaista puhetta luokassa, liikehdintää sekä huonekalujen ja 

oppimisvälineiden aiheuttamia ääniä. Koululuokka on ääniympäristönä hyvin vaihteleva 

ja haasteellinen äänenkäytölle, sillä luokassa melutasot vaihtelevat eri aktiviteettien ai-

kana paljon (Taulukko 2). Hiljaisimpien ja äänekkäimpien toimintojen välinen äänenvoi-

makkuuden ero voi olla useita kymmeniä desibelejä (Sala & Rantala, 2012; Shield & 

Dockrell, 2004). 
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Taulukko 2. Koululuokkien toiminnanaikaisia meluarvoja 

Tutkijat 
Koulujen 

määrä 

Opettajien 

määrä 

Oppilaiden lkm 

ja ikä 

Toiminnanaikainen 

keskiäänitaso 

Lundquist ym., 

2000 

2 koulua 12 opettajaa 216 oppilasta, 13-

15 vuotiaita 

58-69 dB(LAeq) 

Sala & Rantala, 

2012 

14 koulua 40 opettajaa 751 oppilasta,  69 dB(LAeq)  

Kristiansen ym., 

2014 

7 koulua 35 opettajaa * 72 dB(LAeq) 

Sarantopoulos 

ym., 2014 

21 koulua 41 luokkaa * 69 dB(LAeq) 

Durup ym., 2015 5 koulua 16 opettajaa 4-11 vuotiaita 63-73 dB(LAeq) 

*Tiedot puuttuvat 

 

Koululuokassa melunlähteet voidaan jaotella taustameluun ja toiminnasta aiheutuvaan 

meluun (Rantala ym., 2015; Tamburlini, von Ehrenstein & Bertollini, 2002). Taustamelua 

aiheutuu koulun ulkopuolelta, esimerkiksi pihalta ja liikenteestä, ja koulun muista tiloista 

kantautuvista äänistä sekä talotekniikasta, kuten ilmastoinnista ja tietoteknisistä laitteista. 

Toiminnanaikaiseksi meluksi voidaan luokitella esimerkiksi opettajan ja oppilaiden työs-

kentelystä johtuvat äänet, puhuminen, häiriöäänet ja liikkuminen luokassa. 

Luokissa työskentelee yhtäaikaisesti useita ihmisiä, jolloin normaalin keskustelun aikai-

nen äänenvoimakkuus voi nousta jopa yli 80 dB (Sato & Bradley, 2008; Shield & Dock-

rell, 2008). Toiminnasta syntyvät äänet peittävät voimakkaasti opettajan puheääntä, mikä 

hankaloittaa opettajan äänenkäyttöä ja oppilaiden työskentelyä (Cooke & Lu, 2010). Lii-

allinen melu vaikuttaa niin lasten kuin aikuistenkin kognitiivisiin toimintoihin esimer-

kiksi heikentämällä keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta, muistitoimintoja, suoritustark-

kuutta sekä lukemaan oppimista ja akateemisten taitojen kehitystä (Jauhiainen ym., 2007; 

Lundquist ym., 2000; Mayangsari ym., 2014; Salame & Wittersheim, 1978; Stansfeld & 

Matheson, 2003; Wålinder, Gunnarsson, Runeson & Smedje, 2007). 

 

1.3.1 Huoneakustiikan laadun arviointi 

Huoneakustiikalla tarkoitetaan äänten käyttäytymistä tilassa (Björk, 1997, s. 78–89). 

Huoneakustiikan laatuun vaikuttavat käytetyt rakennusmateriaalit, pintamateriaalien 
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ääntä vaimentava vaikutus, huonekalujen ja tilassa olevien ihmisten määrä sekä huoneen 

koko ja mittasuhteet (Bistrup, Hygge, Keiding & Passchier-Vermeer, 2001). Akustisesti 

hyvässä tilassa olosuhteet ovat otolliset haluttujen äänten kuten puheenkuulemiselle ja 

epäsuotuisat haitallisille äänille (Björk, 1997, s. 78–89). Jotta akustiikkaan ja ääniolosuh-

teisiin kiinnitettäisiin huomiota jo rakennusvaiheessa, on rakentamisen suunnitteluun, to-

teuttamiseen ja korjaustöihin laadittu ohjeita ja suosituksia (Kylliäinen, Hongisto & He-

limäki, 2007). Suomessa rakentamista huoneakustiikan osalta ohjaavat Suomen rakenta-

mismääräyskokoelma osa C1-1998, mutta sen määräykset koskevat asuinhuoneistoja. 

Muita rakennustyyppejä varten laissa on vain lyhyitä ohjeita. Esimerkiksi julkisten raken-

nusten suunnittelun ja toteutuksen tukena käytetään SFS 5907 -standardia, jossa on an-

nettu suosituksia opetustilojen huoneakustisten tunnuslukujen minimi- ja tavoitearvoiksi. 

Vaikka standardin noudattaminen onkin vapaaehtoista, sen käyttö on vakiintunutta. Ra-

kennuksen tai tilan voi todeta kuuluvan johonkin luokkaan vain, kun valmis rakennus 

täyttää standardin luokitusten tavoitearvot akustisilla mittauksilla arvioituna. Tässä työssä 

käytetään tulosten vertailukohteena SFS 5907 -standardia soveltuvin osin.   

Lain mukaan luokkahuoneiden meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava siten, että 

se täyttää tilan käyttötarpeet (Ääneneristys ja meluntorjunta, RKM osa C1, 1998). Tämä 

tarkoittaa sitä, että opetustilojen on täytettävä akustisilta ominaisuuksiltaan sekä puheen-

tuoton että kuulemisen edellytykset (Kylliäinen ym., 2007). Huoneakustiikaltaan heikko 

luokkatila ei vastaa tilan käyttötarpeisiin (Kylliäinen & Hongisto, 2007). SFS 5907 -stan-

dardissa on huoneakustisille arvoille käytössä erilaisia luokituksia (A, B, C ja D) (Tau-

lukko 3). Jotta puheentuoton ja kuulemisen edellytykset täyttyisivät, olisi opetustilojen 

hyvä täyttää standardin luokitus C, eli minimitaso. Standardin luokitukset A ja B ovat 

koulutilojen akustisen suunnittelun tavoitearvoja. Valitettavan usein luokkatilat eivät kui-

tenkaan ole akustiikaltaan toimivia, eivätkä edes C-tason suositellut minimisuositukset 

toteudu (Picard & Bradley, 2001; Remes, 2012; Sala & Rantala, 2012; Zannin & Zwirtes, 

2009). Tällöin kohde luokitellaan SFS 5907 -standardin mukaan luokkaan D. Puutteita 

on ollut niin huoneiden ääneneristävyydessä, jälkikaiunnassa kuin ilmanvaihtolaitteiden 

äänenvoimakkuudessakin (Picard & Bradley, 2001; Remes, 2012; Sala & Rantala, 2012; 

Zannin & Zwirtes, 2009). 

Luokkatilan akustista laatua voidaan tarkastella useiden tunnuslukujen avulla (Kylliäinen 

& Hongisto, 2007). Huoneakustiikan laadun tarkastelussa käytetyt tunnusluvut keskitty-

vät tarkastelemaan tilan akustista laatua erityisesti kuulijan kannalta. Samat ominaisuudet 
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tukevat kuitenkin myös puheentuottoa, sillä mikäli puheen erotettavuus tilassa ei ole 

hyvä, ei puhe täytä tarkoitustaan kunnolla. Tässä työssä tarkasteltavina tunnuslukuina 

ovat taustaäänitaso (LAeq dB), jälkikaiunta-aika T, puheensiirtoindeksi STI (Speech Trans-

mission Index) ja puheen selvyys C50, jotka esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

Taustaäänitasolla tarkoitamme tilaan kantautuvia ääniä ja tilassa kuuluvaa taustamelua. 

Tilan voimakas taustamelu nostaa myös toiminnanaikaisia äänitasoja. WHO:n suosituk-

sen mukaan taustaäänitason olisi hyvä olla tavallisten ohjaustuokioiden aikana maksimis-

saan 35 dB (LAeq) (Berglund, Lindvall & Schwela, 1999). Suomessa SFS 5907 -standardi 

suosittelee taustaäänitason enimmäisarvoksi opetustiloissa 33 dB (LAeq) (Taulukko 3). 

 

 

Taulukko 3. Opetustiloille suositellut jälkikaiunta-ajat (T), puheensiirtoindeksit (STI) ja tausta-

melun keskiäänitasot dB (LAeq) SFS 5907 -standardin mukaan (mukaellen Kylliäinen, Hongisto 

& Helimäki, 2007)  

Suure  Tavoitetaso (luokitus A ja B)  Minimitaso (luokitus C)  

Jälkikaiunta-aika T  

Puheensiirtoindeksi STI  

Taustamelu  

0,5 – 0,6 sekuntia  

≥ 0,80  

28 dB  

0,6 – 0,8 sekuntia  

≥ 0,70  

33 dB  

 

 

Jälkikaiunta-aika 

Jälkikaiunta-aika (T) ilmaisee aikaa, joka kuluu tilan hiljenemiseen, kun äänilähde äkilli-

sesti sammuu (Kylliäinen & Hongisto, 2007). Hiljenemisellä tarkoitetaan äänenpaineta-

son laskua 60 dB:llä (Ääneneristys ja meluntorjunta, RKM osa C1, 1998). Jälkikaiunta-

aikoja mitataan taajuusalueilta (125, 250, 500, 1000, 2000 ja 4000 Hz), jotka ovat erityi-

sen tärkeitä puheen kuulemisen kannalta (Kylliäinen & Hongisto, 2007). Äänen kaikua 

tarvitaan puheen kuulemisen tueksi varsinkin, jos kuulijat ovat etäällä puhujasta, mikä on 

tavallista koululuokassa (Kylliäinen & Hongisto, 2007, s. 43–47). Lisäksi koululuokassa 

häiritsevät äänilähteet ovat tyypillisesti lähellä kuulijoita ja puhujan äänenvoimakkuuden 

ja vallitsevan äänitason välinen erotus vaihtelee jatkuvasti. Puhuja tarvitsee jälkikaiuntaa 

myös saadakseen auditiivista palautetta omasta puheestaan (Yang & Bradley, 2009). Mitä 

pidempi jälkikaiunta-aika tilassa on, sitä hiljaisempi tulee ympäröivän äänitason olla ja 

sitä suurempi erotus puhesignaalin ja ympäröivän melun välillä tarvitaan, jotta tilanne 

olisi mahdollisimman optimaalinen kommunikoinnin kannalta (Patel & Schell, 2008). 
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Tavallisen luokkahuoneen jälkikaiunta-ajan enimmäissuosituksena pidetään SFS 5907 -

standardin luokitusta C (Taulukko 3). Tila soveltuu kuitenkin paremmin puhekommuni-

kaatioon, kun jälkikaiunta-aika luokituksen A/B mukainen. Yang ja Bradlyn (2009) mu-

kaan äänitasoltaan vaihtelevissa luokkatilanteissa hyvää puheenerotettavuutta tukee eri-

tyisesti 0,3–0,9 sekunnin jälkikaiunta-aika. Jälkikaiunta-aika ei saisi olla liian pitkä, sillä 

silloin se heikentää tilan akustisia ominaisuuksia ja hankaloittaa puheenerottelua, sillä 

eriaikaiset heijastukset varsinkin puheäänistä peittävät puhetta voimakkaasti (Björk, 

1997). Pitkä jälkikaiunta-aika myös nostaa hieman tilan äänitasoa (Yang & Bradley, 

2009). 

Puheensiirtoindeksi 

Myös puheensiirtoindeksi STI ilmaisee luokkatilojen toimivuutta äänenkäytön ja kuule-

misen kannalta (Houtgast & Steeneken, 1973). Puheensiirtoindeksi ilmaisee karkeasti pu-

heen erotettavuuden huonetilassa tavujen erottelun kannalta (Kylliäinen & Hongisto, 

2007, s. 55–57). Sen arvo voi vaihdella välillä 0,00-1,00. Mitä korkeampi arvo on sitä 

paremmin puheesta saa selvää. Puheensiirtoindeksin olisi hyvä olla SFS 5907 -standardin 

vähimmäissuosituksen mukaan koululuokassa ainakin luokitustason C mukainen (Tau-

lukko 3). Hyvä tulos saavutetaan, kun arvo täyttää A/B-tason. Akustisesti hyvin toimiva 

luokkatila ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että useat äänilähteet lisäävät melutasoa. 

Luokkaympäristössä merkittävimpiä äänilähteitä ovat oppilaiden puhe ja huonekaluista 

ja esineistä lähtevät äänet aktiivisen toiminnan aikana. 

Puheen selvyys 

Puheen selvyydellä C50 tarkoitetaan aikaisen alle 50 ms ja myöhäisen yli 50 ms viiveellä 

saapuvan äänienergiavasteen välistä suhdetta (Harvie-Clark & Dobinson, 2013). Se ku-

vaa sitä, kuinka puheäänet erottuvat toisistaan. Puheen selvyys mitataan jälkikaiunta-ajan 

avulla ja ilmaistaan desibeleinä. Salan ja Rantalan (2016) mukaan puheen selvyys C50 on 

hyvä mittari tarkastelemaan huoneen akustiikan laatua puheen erottelun ja puhumisen 

kannalta. Puheen selvyydelle ei ole suositusarvoja SFS 5907 -standardissa. Kirjallisuu-

dessa puheen selvyyden luokkatilojen suositusarvoksi on esitetty vähintään 3 dB tai 6 dB 

riippuen tarkastellusta taajuudesta (Yang & Bradley, 2009). 
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1.4 Luokan ääniympäristöön vaikuttaminen 

Koulurakennusten melunhallintaan ja huoneakustiikan vaatimuksiin tulee kiinnittää huo-

miota jo rakennuspaikkaa valittaessa (esim. liikennemelun vuoksi), rakennusta, huoneja-

koa ja huoneiden muotoa suunniteltaessa sekä rakennusmateriaaleja mietittäessä (esim. 

ympäröivät rakenteet) (SFS 5907). Mikäli akustista suunnitelmaa ei ole tehty alun perin 

huolellisesti tai tilan käyttötarpeet muuttuvat, akustiikkaan voidaan vaikuttaa myös jälki-

käteen. Jälkikäteen tehtävien korjaustöiden yhteydessä kustannukset ovat tosin suurem-

mat. Melunlähteitä voidaan pyrkiä vähentämään tai niiden tuottamaa äänitasoa pienentä-

mään, esimerkiksi asentamalla tilaan akustiikkalevyjä tai vaimentamalla huonekaluista 

aiheutuvia ääniä kolinaa estävien huopien, tiivisteiden ja silikonin avulla (Kylliäinen ym., 

2007, s. 9–19). Nämä toimenpiteet ovat staattisia ja vaikuttavat luokan fyysiseen ääniym-

päristöön. Tilan ääniympäristöön vaikuttavat lisäksi käyttäjät itse ja heidän toimintansa. 

Koululuokassa merkittävin äänilähde ovat oppilaat. Vaikuttamalla oppilaiden käyttäyty-

miseen voidaan luokan äänitasoa ehkä alentaa. 

1.4.1 Akustointi 

Tässä työssä akustoinnilla tarkoitetaan yksinomaan akustiikkalevyjen avulla tehtäviä 

muutostöitä, vaikka akustoinniksi voidaan kutsua myös muunlaisia akustiikkaan vaikut-

tavia toimenpiteitä. Akustiikaltaan epätarkoituksenmukaisen luokkatilan olosuhteita saa-

daan jälkikäteen parannettua esimerkiksi lisäämällä tilan pinnoille absorptiomateriaaleja 

kuten akustiikkalevyjä (Björk, 1997, s. 78–89). Absorptiolla tarkoitetaan äänienergian te-

hosuhdetta eli sitä, kuinka suuri osuus akustiseen pintaan osuneesta äänienergiasta muut-

tuu muuksi kuin äänienergiaksi. Absorptiomateriaalien vaimentava vaikutus perustuu 

huokoiseen rakenteeseen, jossa äänienergia muuttuu kitkan vaikutuksesta lämpöenergi-

aksi (Björk, 1997, s. 78–89; Kylliäinen & Hongisto, 2007, s. 149–157). Jos absorptio on 

vähäistä, äänet vaimenevat hitaasti ja heijastuvat suurimmaksi osaksi pinnoista takaisin-

päin. Tämä aistitaan äänten kaikumisena. Luokkahuoneeseen tehtävien akustisten muu-

tostöiden tavoitteena on tilassa puhumisen ja puheenerottelun edellytyksien parantaminen 

jälkikaiuntaa vähentämällä (Kristiansen ym., 2015). Tämä tapahtuu absorptiomateriaa-

lien rakennetta, määrää ja paksuutta muuttamalla, jolloin saadaan vaimennettua tai tarvit-

taessa vahvistettua tilan äänten taajuuspainotuksia (Björk, 1997, s. 78–89). Lisäksi jälki-

kaiunta-aikaa muuttamalla on mahdollista vaikuttaa hieman toiminnanaikaisiin meluta-
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soihin ~2 dB (LAeq) (Kristiansen ym., 2015). Jotta akustiikkalevyt vaikuttaisivat luokka-

tilassa optimaalisesti puheenerottelun ja äänentuoton kannalta, on akustiikkalevyt asen-

nettava harkitusti (Kylliäinen ym., 2007, s. 8–19). SFS 5907 -standardin A luokan mu-

kaan levyjä olisi hyvä asentaa kolmelle pinnalle katon reunoille ja seinien yläosiin niin, 

että keskiosaan kattoa jää ääntä heijastava pinta. 

Yleensä tutkimukset koulujen melutasoista ovat keskittyneet tilojen ulkopuolelta kantau-

tuvan melun (liikenteen, teollisuuden yms.) ja luokassa sijaitsevien laitteiden yms. aiheut-

taman taustamelun mittaamiseen ja ehkäisemiseen akustiikkalevyjen asentamisen keinoin 

(Kristiansen ym., 2015). Vaikka akustiikkalevyjä asentamalla voidaan vaikuttaa erilaisten 

äänten vaimenemiseen tilassa, ei se vähennä luokkatilan äänilähteiden määrää. Akustiik-

kalevyjen asentaminen jättää tilan käyttäjät passiiviseen rooliin, sillä luokkatilan akustiset 

muutostyöt tapahtuvat tilan varsinaisista käyttäjistä erillään. Levyjen asentamisen lisäksi 

tulee huomioida tilan käyttäjien osuus luokkatilan toiminnanaikaisen melun synnyssä ja 

saada heidät mukaan aktiiviseen rooliin melunhallinnassa.  

1.4.2 Osallistava toiminta melunhallinnassa 

Vaikka oppilaiden tuottamiin ääniin voidaankin vaikuttaa jossain määrin taustamelua vä-

hentämällä ja huoneakustiikkaa parantamalla, saadaan luokan kokonaismelutasoon vai-

kutettua tehokkaammin, kun kaikki luokkatilan käyttäjät tiedostavat osallisuutensa melun 

syntymisessä ja sen vähentämisessä. Melunhallintaa ei tulisikaan ratkaista vain osana fyy-

sistä ympäristöä vaan myös osallistavan näkökulman kautta (Woolner & Hall, 2010). Las-

ten kyky tunnistaa liian äänekkäät tilanteet on heikompi kuin aikuisten (Babisch, Shulz, 

Seiwert & Conrad, 2012), mutta lasten ja nuorten on havaittu kykenevän arvioimaan ym-

päröivää melutasoa jossain määrin (Maèiûnas, Virbickienė, Marcijonas, Juozulynas & 

Lukšienė, 2005; Shield & Dockrell, 2004). Heidän on kuitenkin mahdollista kehittyä ym-

päröivän äänitason voimakkuuden ja haitallisuuden arvioinnissa jopa päiväkoti-iästä al-

kaen (Becker ym., 2013; Christidou, Dimitriou, Barkas, Papadopoulou & Grammenos, 

2015). Lähes kaikki lapset ja nuoret osaavat nimetä ainakin yhden melua vähentävän toi-

menpiteen, mutta useampia keinoja osataan nimetä huomattavasti harvemmin (Maèiûnas 

ym., 2005). Aihetta on kuitenkin tutkittu vielä vähän (Becker ym., 2013). Tunne siitä, että 

asioihin voi vaikuttaa omalla toiminnalla lisää viihtyvyyttä luokassa (Woolner & Hall, 

2010). Oppilaiden olisi hyvä tulla tietoiseksi siitä, että melun vähentäminen on oikeasti 

merkityksellistä ja mahdollista jokaiselle.  
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Lapsilla on opettajia niukemmin tietoa melun vaikutuksista terveyteen ja rajoittuneemmat 

keinot melun vähentämiseen (Maèiûnas ym., 2005). Siksi opettajat ovat avainasemassa 

lasten melutietoisuuden kasvattamisessa ja heidän osallistamisessaan melunhallintaan. 

Melua torjuvan työn esteenä on havaittu kuitenkin olevan opettajien tiedonpuute melun 

haitallisista vaikutuksista sekä keinoista, joilla voidaan vaikuttaa melun syntymiseen 

(Jiménez-Tejada, Hódar & González-García, 2012). Opettajat eivät aina tiedä melun vai-

kutuksesta puheääneen ja ammattiavun saatavuudesta jo ilmaantuneiden äänioireiden hoi-

toon (Da Costa ym., 2012). Luokan korkean äänitason ja äänioireiden ajatellaan usein 

pikemminkin kuuluvan opettajan työhön. Kun oppilaat ja opettaja tunnistavat paremmin, 

milloin ympäristön melu on heille haitallisella tasolla, on mahdollista keksiä ratkaisuja 

melunhallintaan ja ottaa melun vähentäminen yhteiseksi tavoitteeksi. 

Tämä tutkimus tuo uutta monitieteistä tietoa ja keinoja vaikuttaa opettajien työterveyteen 

lisäämällä työssä selviytymistä, motivaatiota ja työviihtyvyyttä. Mikäli opettajien äänen-

kuormittuminen vähenee, voi tutkimuksemme toimia yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka 

opettajien työhyvinvointia ja tätä kautta myös oppilaiden oppimisedellytyksiä ja viihty-

vyyttä voidaan parantaa. Osana tutkimusta järjestetyt työpajat tukevat uuden opetussuun-

nitelman mukaista tavoitetta ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Melunhallintaa lisäävän osal-

listavan projektin sisällyttäminen eri oppiaineiden kautta koulujen oppitunneille tukee 

tällaista oppimistapaa ja osallistumisen ilmapiiriä. Vastaavanlaiset työpajat voisivat olla 

yksi keino, jolla oppilaat voivat konkreettisesti vaikuttaa luokkansa viihtyvyyteen, ope-

tuksen laatuun ja omaan hyvinvointiinsa persoonallisella tavalla. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko opettajan äänenkuormi-

tusta vähentää melunhallinnan keinoin. Melunhallinnalla tarkoitetaan tutkielmassamme 

luokan huoneakustiikkaa parantavia toimenpiteitä sekä opettajia ja oppilaita osallistavaa 

projektia. Tarkastelemme melunhallinnan vaikutuksia luokkatilan ääniympäristöön, opet-

tajan äänen perustaajuuteen ja äänenvoimakkuuteen akustoinnin ja osallistavan projektin 

jälkeen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, muuttuivatko opettajien kokemukset luokan ää-

niympäristöstä, äänensä yleistilasta ja äänentuotostaan akustoinnin ja osallistavan projek-

tin jälkeen. Tutkimus on luonteeltaan kokeileva pilottitutkimus, jossa yhdistetään laadul-

lisia ja määrällisiä aineistonkeruumenetelmiä. 

Vastauksia tutkimusongelmiin etsimme seuraavien kysymysten kautta: 

1. Muuttiko melunhallinta luokan huoneakustisia ominaisuuksia ja ääniympä-

ristöä? 

2. Muuttuiko opettajan äänen perustaajuus, voimakkuus ja fonaatioaika ope-

tustilanteessa melunhallinnan jälkeen? 

3. Muuttuiko opettajan kokemus oman äänensä toiminnasta ja opetustilantei-

den ääniympäristöstä tutkimuksen eri vaiheissa?  
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3 MENETELMÄT 

Tutkimus toteutettiin osana suurempaa tutkimusprojektia. Työryhmään kuuluivat puhe-

terapeutti FM Sirpa Pirilä, akustiikkasuunnittelija FT Jaana Jokitulppo ja puheterapeutti 

FM Elina Niemitalo-Haapola. Alkuperäinen tutkimusidea ja tutkimusluvat kuuluvat Sirpa 

Pirilän naisopettajien äänen hyvinvointia tarkastelevaan väitöskirjatyöhön. Väitöskirja-

työn myötä hän kiinnostui myös tutkimaan toiminnanaikaisen melun vähentämistä luo-

kassa. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelimme aihetta syvemmin. 

 

3.1 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on hyväksynyt tutkimuksen 

28.4.2014 jatkoksi vuonna 2009 alkaneelle Sirpa Pirilän Naisopettajien äänenhyvinvointi 

-tutkimukselle. Oulun kaupunki on 4.6.2014 antanut luvan tehdä tutkimusta siihen osal-

listuvilla kouluilla (Liite 1). Lisäksi suostumus kysyttiin koulujen rehtoreilta. Kaikki tut-

kittavat ja yhteistyötahot ovat olleet tutkimuksessa mukana vapaaehtoisesti. Oppilaiden 

vanhempia tiedotettiin tutkimuksesta, sen vaiheista ja toteutuksesta ennen tutkimuksen 

alkua ja sen aikana, mikäli tutkimus edellytti oppilaiden osallistumista (Liitteet 2 ja 3). 

Vanhemmilla oli mahdollisuus kieltää lapsensa osallistuminen tutkimukseen. 

 

3.2 Tutkimushenkilöt ja -kohteet 

Tutkimushenkilöinä oli kaksi opettajaa (opettajat A ja B). Heidät valittiin mukaan tutki-

mukseen Sirpa Pirilän Naisopettajien äänen hyvinvointi -tutkimuksen aineistosta. Valit-

tujen opettajien valintakriteerinä oli, että heidän luokkatilojensa akustiikka oli riittämätön 

eikä sinne ollut tehty tai tulossa akustiikkaan vaikuttavia peruskorjauksia. Tutkittavilla ei 

ollut kuulovammaa, neurologisia sairauksia, he eivät tupakoineet ja heidän äidinkielensä 

oli suomi. Kummallakin opettajalla oli äänioireita, mutta ei lääketieteellistä hoitoa vaati-

via muutoksia kurkunpäässä tutkimushetkellä. Molemmat opettajat olivat saaneet aikai-

semmin ääniterapiajakson Pirilän tutkimuksen yhteydessä.  

Opettaja A oli tutkimushetkellä iältään 40-vuotias ja hän oli työskennellyt opetustehtä-

vissä noin 12 vuotta. Opettaja A opetti yhdysluokkaa, jossa oli 2. ja 3. luokan oppilaita. 

Oppilaista 5 oli toisella luokalla ja 10 kolmannella luokalla. Yhteensä oppilaita oli luo-
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kassa 15, joista 5 poikia ja 10 tyttöjä. Aamun ja iltapäivän opetustunnit toteutuivat jako-

tunteina, jolloin vain 2. luokan oppilaat tai 3. luokan oppilaat olivat paikalla. Kohteessa 

B opettaja opetti 6. luokkaa, jossa oppilaita oli yhteensä 35. Noin puolet oppilaista oli 

poikia ja puolet tyttöjä. Opettaja B oli iältään 38-vuotias ja työskennellyt opetustehtävissä 

noin 8 vuotta. Lisäksi kohteessa B oli myös apuopettaja. 

Tutkimus toteutettiin opettajien omissa luokissa. Molemmat luokkatilat (kohteet A ja B) 

olivat teräsbetonirunkoisessa koulurakennuksessa. Kohde A oli valmistunut 1960-lu-

vulla. Luokka oli leveydeltään 7 m, pituudeltaan 6,7 m ja korkeudeltaan 2,8 m. Yhteensä 

luokassa oli lattiapinta-alaa 47 m2. Luokan välipohjana oli noin 200 mm paksu, paikallaan 

valettu, palkeilla vahvistettu betonilaatta, jonka päällä oli epoksipinnoite tai muu vastaava 

kova pinnoite. Katossa oli rei'itettyä kipsilevyä tai vastaavaa levyä lähes koko katon 

alalta. Seinäpinnat olivat joko maalattua tiiltä, betonia tai kipsilevyä. Luokassa oli paljon 

irtokalusteita (tuoleja, pöytiä, hyllyjä, kaappeja, piano) (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Luokka A lähtötilanteessa 
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Kohde B oli valmistunut 1990-luvulla. Kohde oli siirtoseinällä jaettava tuplaluokka, joka 

oli leveydeltään 7 m, pituudeltaan 15,3 m ja luokan korkeus vaihteli 2,8 m ja 3,3 metrin 

välillä. Keskimääräinen korkeus oli 3,1 m. Luokkapuoliskojen leveydet olivat 7,7 m ja 

7,5 m. Siirtoseinää pidettiin koko ajan auki, jolloin molemmat luokkapuoliskot olivat 

käytössä. Luokka oli lattiapinta-alaltaan noin 120 m2. Molemmissa luokkapuoliskoissa 

oli oma ovi käytävälle, mutta vain toista ovea käytettiin. Toinen ovi oli peitetty hyllyllä. 

Luokan välipohja oli 200 mm paksu, paikallaan valettu, palkeilla vahvennettu betonilaatta 

tai ontelolaatta. Laatan päällä oli epoksipinnoite tai muu vastaava kova pinnoite. Katossa 

oli pinnoitettua mineraalivillaa akustiikkalevyinä, joita oli yhteensä 88 kappaletta. Yhden 

levyn koko oli 60 mm x 1200 mm. Levyjen yhteispinta-ala oli 63 m2. Vaimennusalaa oli 

täten 53 % lattian pinta-alasta. Luokan seinäpinnat olivat joko maalattua tiiltä, betonia tai 

kipsilevyä. Luokassa oli paljon irtokalusteita kuten pöytiä, tuoleja, kaappeja, sohva ja 

säkkituoleja (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Luokka B lähtötilanteessa 

 

 



21 

 

3.3 Interventiot 

Tutkimusaineisto kerättiin ja interventiot toteutettiin kevään 2016 aikana. Tutkimuksen 

kulku noudatti taulukossa 4 esitettyä aikataulua. 

 

Taulukko 4. Tutkimuksen rakenne ja aikataulu 

Tutkimuksen vaihe Ajankohta 

Luokkatilojen akustinen kartoitus 29.1.2016 

Alkumittaus A: 8.2.2016 

B: 10.2.2016 

Akustointilevyjen asennus viikolla 10 

Välimittaus A: 11.4.2016 

B: 6.4.2016 

Osallistava projekti A&B: 

1. käynti 21.4.2016 

2. käynti 29.4 

3. käynti 4.5.2016 

Loppumittaus A: 16.5.2016 

B: 25.5.2016 

 

 

3.3.1 Akustinen interventio 

Akustointi tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n Jesse Lietzén ja Jaana Jokitulpon toteut-

taman kartoituksen ja suunnitelman pohjalta. Paksuudeltaan 50 mm akustiikkalevyt asen-

nettiin takaseinälle ja kattoon kummankin tilan tarpeiden mukaan maaliskuussa 2016 läh-

tömittauksen jälkeen (Taulukko 4). Kohteessa A takaseinälle asennettiin akustoivaa 

pinta-alaa yhteensä 13 m2 (Kuva 4). Kattoon asennettiin akustiikkalevyjä 31 kappaletta, 

yhteensä 22 m2. Tilaan asennettiin lisää akustista vaimennusta yhteensä siis 35 m2. Tilan 

vaimennusala oli täten 74 % lattiapinta-alasta. 
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Kuva 4. Luokka A akustiikkalevyjen asennuksen jälkeen 

 

 

Kohteeseen B asennettiin samanlaiset akustiikkalevyt kuin kohteen A takaseinälle. Levy-

jen koko oli 1200 mm x 2700 mm ja asennetun akustisen vaimennuksen määrä oli 35 m2. 

Tämän lisäksi kattoon asennettiin akustiikkalevyjä yhteensä 22 kappaletta (Kuva 5). Le-

vyt olivat samankokoisia kuin jo tilassa aikaisemmin olleet akustiikkalevyt eli 60 mm x 

1200 mm. Asennetun akustoivan materiaalin pinta-ala oli yhteensä 7,9 m2/luokkapuo-

lisko. Yhteensä tilaan asennettiin siis lisää akustista vaimennusta 21 m2. Tilan vaimen-

nusala akustiikkalevyjen asennuksen jälkeen oli yhteensä 86 % lattiapinta-alasta.  
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Kuva 5. Luokka B akustiikkalevyjen asennuksen jälkeen 

 

 

3.3.2 Osallistava melunhallintaprojekti 

Luokissa toteutettiin osallistava projekti, joka sisälsi kolme 45 minuutin mittaista opetus-

tuokiota osallistavaan melunhallintaan liittyen huhti-toukokuun 2016 aikana. Työpajan 

sisältö oli pääpiirteissään sama molemmilla kouluilla ottaen kuitenkin huomioon oppilai-

den iän ja tieto- ja taitotason.  

Ensimmäinen tapaaminen 

Ensimmäinen käynneistä oli orientoiva alustus, jonka tarkoituksena oli saada oppilaat 

kiinnittämään huomiota luokkatilojen äänilähteisiin, puhumiseen melussa ja melun vai-

kutuksiin.  Teimme yhdessä oppilaiden kanssa havainnollistavia harjoituksia puheenerot-

telusta sekä puheen tuottamisesta meluisassa ympäristössä. Keskustelimme yhdessä op-

pilaiden kanssa mahdollisuuksista vähentää melua luokkatilanteessa. Oppilaille annettiin 

tehtäväksi Melupassi (Liite 4), johon oppilaat kirjasivat havaintojaan luokan melunläh-

teistä, niiden tuottamista melutasoista (älypuhelinsovellus) ja ratkaisuehdotuksia melun-

lähteiden vaimentamiseksi. Oppilaiden vastaukset kerättiin 2-3 koulupäivää myöhemmin 

ja ryhmiteltiin aihepiireittäin. 

 



24 

 

Toinen ja kolmas tapaaminen 

Toisella ja kolmannella tapaamiskerralla oppilaat jatkoivat melupassien pohjalta virin-

nyttä ideointia tutkijoiden avustuksella ja suunnittelivat ja toteuttivat melua vähentäviä 

ratkaisuja yhdessä opettajan kanssa (Kuva 6). Kohteessa A ylimääräistä puhetta hillitse-

mään askarreltiin yhteinen huoneentaulu, johon jokainen oppilas kirjoitti tärkeäksi näke-

mänsä mietelauseen melun ehkäisemiseksi. Kynien ja penaalien tuottamia ääniä pyrittiin 

vähentämään ”penaaliparkin” avulla, johon jokaisen istujan kohdalla oli oma pehmustettu 

paikka kynien säilytykseen. Oppilaat kehittivät penaaliparkkiin itselle henkilökohtaisen, 

puhumista hillitsevän mietelauseen. Tuolinjalkoihin kiinnitettiin kolauksia vaimentavat 

huovat. Kohteessa A meluteemaa käsiteltiin myös kuvaamataidon tunnilla maalaamalla 

erilaisia äänimaisemia. 

Myös kohteessa B oppilaat tekivät yhdessä huoneentaulun, joka muistuttaisi puhumisen 

vuorottelusta ja oman ylimääräisen puheen hillitsemisestä (Kuva 7). Jokainen oppilas oli 

mukana suunnittelemassa mietelauseita osaksi taulua ja samalla he suunnittelivat erityi-

sesti itseä muistuttavan ajatuksen omalle paikalle kiinnitettäväksi. Lisäksi tuolinjalkoihin 

kiinnitettiin ääntä vaimentavat huovat. 

 

Kuva 6. Luokan A oppilaiden ratkaisuja melun vähentämiseksi 
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Kuva 7. Luokan B oppilaiden ratkaisuja melun vähentämiseksi 

3.4 Aineiston kerääminen 

Aineistoa kerättiin tyhjän luokan akustisista mittaluvuista, opetuksenaikaisista äänita-

soista, opettajien äänen akustisista piirteistä sekä heidän kokemuksistaan oman äänensä 

kuormittuneisuudesta ja luokkatilan sen hetkisestä ääniympäristöstä. Aineisto kerättiin 

kummassakin kohteessa samoilla menetelmillä kolmella eri mittauskerralla. 

Luokan ääniympäristö 

Akustisen intervention vaikutusten arvioimiseksi tehtiin huoneakustiikka- ja äänitasomit-

tauksia alku- ja lopputilanteessa. Huoneakustisissa mittauksissa määritettiin 125–4000 

Hz oktaavikaistoittain jälkikaiunta-aika T, puheensiirtoindeksi STI ja puheen selvyys C50. 

Taustamelun osalta mitattiin A-painotettu keskiäänitaso LAeq. Mittaukset suoritettiin nou-

dattaen standardia ISO 3382-2 ja standardia ISO 3382-3 soveltaen. Mittauksissa käytet-

tiin huoneakustiikan mittalaitteistoa eli pallokaiutinta ja integroivaa äänitasomittaria 

(Norsonic Nor140) (Kuva 8) johon liitetty mikrofoni Schoeps MK 2 (sarjanumero 

130958). Mittaajina toimivat Jaana Jokitulppo ja Jesse Lietzén A-Insinöörit Suunnittelu 

Oy:stä. Kaikki mittaukset tehtiin normaalin kouluajan ulkopuolella, kun rakennuksessa 

ei ollut oppilaita ja henkilökuntaa paikalla.  
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Kuva 8. Huoneakustisissa mittauksissa käytetty kaiutin (vasemmalla) ja äänitasomittari 

(oikealla) 

 

Toiminnanaikaisten äänitasojen mittauksiin käytettiin Norsonic Nor140 -äänitasomittaria 

(sarjanumero 1405686) ja siihen liitettyä mikrofonia Nor1225 (sarjanumero 168222) 

(Kuva 8). Äänitasomittarin kalibroinnissa käytettiin Norsonic Nor1251 -kalibraattoria 

(sarjanumero 33907). Kalibrointi suoritettiin aina jokaisen mittauspäivän aluksi sekä mit-

tauspäivän loputtua. Mittaukset tehtiin Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan C1-

1998 ohjeiden mukaisesti. Mittausmikrofoni asetettiin luokan takaosaan siten, että se 

asettui 1,5 metrin korkeudelle lattiapinnasta ja vähintään metrin päähän seinästä. Mittari 

tallensi luokan äänitasoja koko sen ajan, kun luokassa oli opetusta. Äänitasomittarilla re-

kisteröitiin mittausajan A-painotettu keskiäänitaso (LAeq dB) sekä A-painotetut minimi- 

ja maksimitasot.  Mittausarvot tallentuivat yhden sekunnin välein.  

Tutkimuspäivät toteutettiin samoina viikonpäivinä joka kerta, jotta päivän kulku ja luku-

järjestys pysyisivät mahdollisimman vakiona. Kohteessa A opetustunnit toteutuivat tut-

kimuspäivinä kello 8.30 ja 13.15 välisenä aikana. Lukujärjestys oli kaikkina kolmena tut-

kimuspäivänä samanlainen, mutta opetettavien aineiden järjestys saattoi vaihdella. En-

simmäisen tutkimuspäivän ensimmäinen oppitunti oli musiikkia. Muina tutkimuspäivinä 



27 

 

musiikkituntia ei ollut. Kohteessa B oli lukujärjestyksen mukaan opetusta tutkimuspäi-

vinä kello 8:20-12 sisältäen eri reaaliaineita ja ryhmätyöskentelyä. Opetettavat aineet py-

syivät samoina mittauskertojen välillä, mutta niiden järjestys vaihteli koulupäivän sisällä. 

Opettajan äänen akustiset piirteet 

Tieto opettajien äänen akustisista piirteistä kerättiin kannettavan VoxLog-laitteen avulla 

(Kuva 9). Laitteeseen kuuluu kaulalle asetettava panta sekä lantiolla pidettävä akku ja 

tallennin. Pannan toisessa päässä on mikrofoni, joka mittaa minuutin aikavälillä ympäris-

tön taustamelun A-painotetun äänenpainetason (dB) ja tutkimushenkilön puheen A-pai-

notetun äänenpainetason (dB SPL) luonnollisissa puhetilanteissa. Toisessa päässä pantaa 

on akselometri, joka mittaa äänen perustaajuutta (Hz) äänihuulten värähdyksistä. VoxLog 

mittaa tutkimushenkilön ääntä hänen puhuessaan ja taustamelua silloin, kun hän ei ole 

äänessä. Ympäristön taustamelua ja puheen äänenpainetasoa ei mitata laitteella yhtä ai-

kaa, mikä estää äänisignaalien sekoittumisen keskenään. VoxLog laskee myös puhujan 

fonaatioajan akselometrin mittausten perusteella. Laitteen avulla puhujan äänenvoimak-

kuus mitataan tutkittavan suun vierestä, jossa äänenvoimakkuus on voimakkaampaa kuin 

kauempana mitattuna. Äänenvoimakkuuden tuloksen vertaaminen aiempiin tutkimuksiin 

vaatii siten erityistä tarkkuutta, sillä mittausetäisyys puhujan suusta täytyy ottaa huomi-

oon ja muuntaa tulos vertailukelpoiseen muotoon. Esimerkiksi äänen ergonomisuutta tar-

kastelevassa BS ISO 9921-1-:1996 -standardissa äänenvoimakkuuden arvot ilmaisevat 

äänenvoimakkuuden metrin päässä puhujan suusta mitattuna. Kohteessa A käytettiin lait-

teen uudempaa versiota (VoxLog Connect 3.1.4) ja kohteessa B vanhempaa versiota 

(VoxLog 52 + VoxLog Connect 1.0) kaikilla mittauskerroilla. 
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Kuva 9. VoxLog-laite ja havainnekuva laitteesta käytössä. Kuvan henkilö ei liity tutki-

mukseen 

 

 

Tutkimuspäiväksi valittiin päivät, jotka kuvastivat mahdollisimman hyvin opettajan nor-

maalia työpäivää. VoxLog asetettiin opettajan kaulalle mittauspäivän aamuna ennen ope-

tuksen alkua ja opettajille annettiin suulliset ohjeet laitteen käytöstä, sillä laite oli heille 

entuudestaan tuttu. Opettajat pitivät laitetta koko tutkitun työpäivänsä ajan eli sen ajan, 

kun heillä oli opetusta omassa kotiluokassaan. Näin ollen VoxLogin ja äänitasomittarin 

mittaamat ajanjaksot olivat yhtä pitkiä. 

Kyselyt ja haastattelut 

Tietoa opettajien kokemuksista luokkatilan ääniympäristön suhteen kerättiin tutkimusta 

varten kehitetyllä kyselyllä (Liite 5). Kyselyssä vastattiin piirtämällä viiva portaattomalle 

10 cm pitkälle Visual Analogic Scale (VAS) -suoralle. Kyselyn jokaisessa kohdassa ar-

vioitiin luokkatilan erilaisten äänten häiritsevyyttä. Kyselyn lopussa opettajat antoivat 

luokan ääniympäristölle yleisarvosanan asteikolla 4-10. Lisäksi kerättiin tietoa opettajien 

kokemuksista luokan ääniympäristöstä haastattelun avulla. Haastattelussa opettajia pyy-

dettiin kertomaan luokan akustisista olosuhteista tutkimushetkellä joka mittausvaiheessa. 
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Tietoa opettajien kokemasta äänenkuormituksesta kerättiin haastattelun ja kyselyn avulla. 

Haastattelu toteutettiin Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V) -

menetelmällä (Kempster, Gerratt, Abbott, Barkmeier-Kraemer & Hillman, 2009). CAPE-

V on kehitetty äänihäiriöiden vakavuus-asteen kuulonvaraiseen arviointiin. Siihen sisäl-

tyy useita osioita, joista tässä käytettiin spontaanipuheen osiota. Spontaanipuheen osiota 

mukaillen opettajilta kysyttiin äänen sen hetkisestä tilasta, toimivuudesta ja keinoista, 

joita he olivat käyttäneet pitääkseen äänensä terveenä. Opettajien haastattelut nauhoitet-

tiin Zoom-äänitallentimella. Kyselynä käytettiin Voice Activity and Participation Profile 

(VAPP) -kyselyn suomenkielistä versioita (Sukanen ym., 2007). Alkuperäisen VAPP-

kyselyn (Ma & Yiu, 2001) 28 kohdasta huomioitiin vain ensimmäinen kohta "Millainen 

äänesi on nyt?" (Liite 6). Kyselyssä vastataan VAS-suoralle, joka ilmaisee äänen tilan 

vaihtelua välillä 0 (normaali)–10 (hyvin huono). Kyselyyn vastataan sen mukaan, millai-

nen äänen tila on tutkimushetkellä. 

 

3.5 Aineiston käsittely 

Äänitasomittarin avulla kerätty aineisto toiminnanaikaisista äänitasoista siirrettiin Excel-

ohjelmaan. Aineiston ulkopuolelle rajattiin tilanteet, jotka eivät olleet opettajan normaalia 

opetustyötä luokassa, esimerkiksi välitunnit ja opettajankokous. Kohteen A ensimmäisen 

mittauspäivän aineistosta rajattiin lisäksi pois päivän ensimmäinen oppitunti, joka oli mu-

siikkia, sillä se poikkeaa muista mitatuista teoriatyyppisistä oppitunneista. Kohteessa A 

rajausten jälkeen analysoitavaa aineistoa oli yhteensä 2,5-3 tuntia vaihdellen hieman eri 

mittauskerroilla.  

Kohteessa B välimittauksen aineistosta rajattiin pois aamun oppituntien data (klo 8:20-

9:45), sillä tutkittava opettaja ei ollut opetustilanteessa mukana. Loppumittauksen yhtey-

dessä taas opetus päättyi poikkeuksellisesti jo kello 11:07. Lisäksi viimeisen oppitunnin 

työskentelytapa oli muista oppitunneista poikkeava, sillä oppilailla oli vapaata ryhmä-

työskentelyä. He saivat olla vapaasti missä päin koulua tahansa eikä opettaja ohjannut 

oppilaiden työskentelyä juurikaan suullisesti. Nämä oppitunnit eivät siis anna kuvaa luo-

kan äänitasoista, mutta eivät myöskään opettajan äänen akustisista piirteistä tyypillisiä 

oppitunteja kuvaavalla tavalla ja ne päätettiin rajata tutkimuksen ulkopuolelle. Raja-

simme myös viimeisen oppitunnin pois kaikilta kohteen B mittauskerroilta, jotta eri päi-

vien aineisto pysyisi mahdollisimman samankaltaisena. Kohteen B aineistoa on äänitason 
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ja opettajan äänen akustisten piirteiden osalta siten alku- ja loppumittauksen osalta yh-

teensä noin 2 tuntia ja välimittauskerralta yhteensä 40 minuuttia. 

Rajatuista aineistoista laskettiin toiminnanaikaisen äänitason energiakeskiarvo (LAeq dB) 

mittarin rekisteröimistä jatkuvan A-painotetun keskiäänitason mittausarvoista, sillä se 

huomioi desibeliasteikon logaritmisen luonteen. Aritmeettisen keskiarvon laskeminen 

vääristäisi tuloksia usealla desibelillä alaspäin. Koko mittausjakson energiakeskiarvo las-

kettiin kaavalla (Kaava 1): 

LAeq,T  = 10 x log [ (1/T) x ∑ (10 0,1 x LAi ) ] 

jossa T= koko mittausjakson kokonaisaika ja LAi= yhden mittaushetken (s) desibeliarvo 

(Kaava 1) (Björk, 1997). Lisäksi aineistosta tarkasteltiin mittausjakson A-painotetun kes-

kiäänitason mediaani (LAeq dB). Huoneakustisista mittaluvuista jälkikaiunta-aikaa, pu-

heensiirtoindeksiä ja taustaäänitasoa tarkasteltiin suhteessa SFS 5907 -standardiin. Taus-

taäänitason tarkastelu on mukana, jotta toiminnanaikaisen äänitason muutoksia voitaisiin 

tarkastella. Taustaäänitasoon ei pyritty vaikuttamaan tässä tutkimuksessa millään toimen-

piteillä. Puheen selvyyden arvoja verrattiin kirjallisuudessa esitettyihin suosituksiin 

(Yang & Bradley, 2009) sillä niille ei ole olemassa suositusta SFS 5907 -standardissa. 

Saatuja tuloksia verrattiin standardin arvoihin ja kirjallisuuteen, jotta voisimme arvioida 

huoneakustiikan laatua ja muutosta opetustiloissa ja tarkastella näkyvätkö mahdolliset 

muutokset myös opettajien äänen tasolla. 

VoxLog-laitteen mittausdata siirrettiin laitteen ohjelmalla tietokoneelle. Ohjelma proses-

soi äänestä mitatut piirteet ja muutti datan taulukkomuotoon. Aineiston rajaus ja lopulli-

nen analysointi tehtiin Excelissä. Analyysiin hyväksyttiin vain oppitunneilla tallentunutta 

aineistoa, jolloin aineiston rajaus oli samanlainen äänitasomittarin tallentaman datan 

kanssa. Opettajan äänen akustisista ominaisuuksista tarkasteltiin äänenvoimakkuutta ja 

puheen perustaajuutta. Äänenvoimakkuuden ja perustaajuuden aineistosta poistettiin hil-

jaiset hetket (nollakohdat), jolloin puhuja ei tuottanut fonaatiota. Nollakohdat poistettiin, 

jotta ne eivät vääristäisi tuloksia. Tämän jälkeen aineistosta laskettiin perustaajuuden ja 

äänenvoimakkuuden osalta pienin ja suurin arvo sekä mediaani taulukkolaskentaohjel-

malla. Äänenvoimakkuudesta laskettiin energiakeskiarvo aikaisemmin esitetyllä kaavalla 

(Kaava 1). Lisäksi tarkasteltiin fonaatioajan suuruutta. Fonaatioaika korreloi merkitse-

västi äänenvoimakkuuden kanssa ja on yhteydessä äänenkuormittumiseen (Durup ym., 
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2015). Fonaatioaika kuvaa osaltaan, kuinka paljon opettaja on puhunut mittaushetken ai-

kana, joten se helpottaa opettajan äänenkuormituksen arviointia. Sen vuoksi halusimme 

työssämme tarkastella myös fonaatioaikaa. Fonaatioajan prosenttiluku on laskettu nolla-

kohdat sisältävästä aineistosta. 

VAPP-kyselyn vastaukset kaikilta kolmelta mittauskerralta mitattiin vastausmerkinnän 

vasemmalta puolelta millimetrin tarkkuudella ja taulukoitiin taulukkolaskentaohjelmaan 

senttimetreinä. Samoin toimittiin opettajien VAS-janallisten arvioiden kanssa luokan ää-

niympäristöstä. Tulosten tulkinnassa ei pyritty löytämään kliinisesti merkitseviä eroja 

vaan kyselyjä käytettiin laadullisena mittarina opettajan oman kokemuksen suuntaa-an-

tavaan arviointiin. Näin ollen mittaustilanteiden väliset erot kuvaavat enemmänkin muu-

toksen suuntaa ja laatua kuin merkitseviä eroja eri mittaustilanteiden välillä. Zoom-ääni-

tallentimella nauhoitetut opettajien haastattelut kuunneltiin ja kirjattiin muistiin kysy-

myksineen. Kysymykset ja vastaukset kirjattiin referoiden lauseiden pääajatukset. Haas-

tattelusta poimittiin ne kohdat tuloksiin, joissa opettaja kuvasi äänensä tilaa ja luokan 

akustisia olosuhteita. 
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa kerrotaan kummankin kohteen tutkimustulokset kaikilta mittauskerroilta 

tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Tuloksissa esitellään huoneakustiset mit-

taluvut ja taustaäänitasot (Taulukot 5–8), toiminnanaikaiset äänitasot (Kuviot 2 ja 3), 

opettajan äänen perustaajuus ja voimakkuus (Kuviot 4–7) sekä opettajan kokemukset ää-

nensä tilasta (Kuvio 8) ja luokkatilan ääniympäristöstä (Kuviot 9–11). 

 

4.1 Luokan huoneakustiikan ja ääniympäristön muutokset 

Luokkatilan huoneakustiikka ja taustaäänitaso 

Kohteessa A jälkikaiunta-aika lyheni kaikilla taajuuskaistoilla huoneakustisten muutos-

töiden jälkeen (Taulukko 5). Kohteessa A myös puheensiirtoindeksi kohentui (Taulukko 

6) ja puheen selvyys C50 parantui kaikilla taajuuskaistoilla (Taulukko 7). Kohteessa B 

jälkikaiunta-aika lyheni molemmissa luokkapuoliskoissa kaikilla taajuuskaistoilla (Tau-

lukko 5). Myös kohteen B puheensiirtoindeksi parantui (Taulukko 6). Puheen selvyys C50 

parantui kohteen B luokkapuoliskossa 1 kaikilla muilla taajuuksilla paitsi 125 Hz ja 250 

Hz taajuudella (Taulukko 7). Osassa 2 puheen selvyys parantui lisää alkutilanteesta lähes 

kaikilla taajuuksilla. Taustamelun keskiäänitaso laski kummassakin kohteessa (Taulukko 

8). Kohteessa B ilmanvaihto oli alku- ja loppumittauksessa eri voimakkuudella, sillä il-

manvaihto oli kytketty jäljemmässä mittauksessa pienemmälle teholle loma-ajan vuoksi. 

 

 

Taulukko 5. Jälkikaiunta-ajan T mittaustulokset (s) oktaaveittain ennen ja jälkeen akus-

tisten muutosten  

Kohde Tilanne 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

A 

 

Alkutilanne 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 

Muutosten jälkeen 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

B, 

osa 1 

 

Alkutilanne 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

Muutosten jälkeen 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

B, 

osa 2 

 

Alkutilanne 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 

Muutosten jälkeen 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Tavoitearvo* ≤ 0,9 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 

*Lähde (SFS 5907 -standardi) 
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Taulukko 6. Puheensiirtoindeksin STI mittaustulokset ennen ja jälkeen akustisten muu-

tosten 

Tilanne STI-arvo 

 
Kohde 

A 

Kohde 

B, osa 1 

Kohde B, 

osa 2 

Alkutilanne 0,70 0,73 0,76 

Muutosten jälkeen 0,76 0,74 0,77 

Tavoitearvo* ≥0,70 

*Lähde (SFS 5907 -standardi) 

 

 

Taulukko 7. Puheen selvyyden muutokset C50 (dB) ennen ja jälkeen akustisten muutosten 

Kohde Tilanne 
125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

A 

 

Alkutilanne 3,5 3,6 2,7 3,7 4,4 6,6 

Muutosten jälkeen 6,0 7,9 8,2 8,0 7,7 8,7 

B, osa 

1 

 

Alkutilanne 4,6 3,8 5,6 6,3 6,5 9,2 

Muutosten jälkeen 4,4 4,8 7,0 7,9 7,7 9,1 

B, osa 

2 

 

Alkutilanne 6,4 6,0 7,5 8,1 7,9 10,8 

Muutosten jälkeen 6,1 7,4 9,5 10,6 10,0 11,6 

 Tavoitearvo* ≥ 3 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 

*Lähde (Yang & Bradley, 2009) 

 

 

Taulukko 8. Kohteiden A ja B taustamelun keskiäänitaso (LAeq dB) alku- ja lopputilan-

teessa 

Tilanne Kohde A Kohde B 

Alkutilanne 35 35 

Lopputilanne 31 34 

Tavoitetaso* ≤ 33 dB ≤ 33 dB 

*Lähde (SFS 5907 -standardi) 
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Opetustilanteiden toiminnanaikainen äänitaso 

Kohteessa A toiminnanaikaisen äänitason mediaani laski 5 desibeliä (LAeq) huoneakustis-

ten muutostöiden jälkeen (Kuvio 2). Osallistavan projektin jälkeen mediaanissa ei ollut 

enää suurta muutosta. Kohteen A toiminnanaikaisen äänitason keskiarvo oli alkutilan-

teessa 65 dB (LAeq) ja väli- ja lopputilanteessa 63 dB (LAeq). Huoneakustisten muutostöi-

den jälkeen äänitasot painottuivat laajemmalle alueelle ja matalammille äänenpaineta-

soille ja myös minimiarvo laski. Äänitason maksimiarvot pysyivät suurin piirtein samassa 

tasossa. Osallistavan projektin jälkeen äänitasoissa ei tapahtunut enää juurikaan muu-

tosta. 

Kuvio 2. Kohteen A toiminnanaikainen äänitaso alku-, väli- ja loppumittauksessa 
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Kohteessa B toiminnanaikaisen äänitason mediaani ei laskenut eri mittaustilanteiden vä-

lillä (Kuvio 3). Äänitason keskiarvossa sen sijaan tapahtui muutoksia. Äänitason kes-

kiarvo oli alkutilanteessa 65 dB (LAeq), välitilanteessa 58 dB (LAeq) ja lopputilanteessa 64 

dB (LAeq). Keskiarvo laski huoneakustisten muutostöiden jälkeen 7 dB (LAeq) ja nousi uu-

delleen lähelle lähtötasoa osallistavan projektin jälkeen. Äänitasojen painottumisessa ja 

maksimi- ja minimiarvoissa ei ollut suurta vaihtelua. Äänitasot painottuivat 49–64 dB 

(LAeq) välille kaikissa mittaustilanteissa. Keskiäänitason maksimiarvot pysyivät 80 dB 

(LAeq) tuntumassa ja minimiarvot 33–36 dB (LAeq) välillä. 

 

 

 

Kuvio 3. Kohteen B toiminnanaikainen äänitaso alku-, väli- ja loppumittauksessa 
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4.2 Opettajan äänen perustaajuuden ja voimakkuuden sekä fonaatioajan muutokset 

Opettajan äänen perustaajuus ja fonaatioaika 

Opettajan A äänen perustaajuus laski 13 Hz alku- ja välimittauksen välillä mediaanilla 

tarkasteltuna, mutta nousi 5 Hz väli- ja loppumittauksen välillä (Kuvio 4). Loppumittauk-

sessa perustaajuuden mediaani jäi kuitenkin 9 Hz alkutilannetta pienemmäksi. Keskiarvot 

eivät juuri poikenneet mediaanista, enimmillään vain yhden hertsin. Huoneakustisten 

muutostöiden jälkeen opettajan A äänen korkeus painottui matalammille taajuuksille ja 

laajemmalle alueelle kuin alkumittauksessa. Osallistavan projektin jälkeen opettajan ää-

nen korkeus painottui yhtä laajalle alueelle kuin alkumittauksessa, mutta hieman mata-

lammille taajuuksille. Maksimi- ja minimiarvot eivät juuri muuttuneet eri mittausker-

roilla. Opettajan A fonaatioajan keskiarvo oli alkumittauksessa 30%, välimittauksessa 33 

% ja loppumittauksessa 35%. 

 

 

Kuvio 4. Opettajan A äänen perustaajuus alku-, väli- ja loppumittauksessa 
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Opettajan B perustaajuuden mediaani oli alhaisimmillaan alkumittauksessa (191 Hz), 

josta se nousi välimittaukseen (210 Hz) ja laski hieman loppumittaukseen (207 Hz) (Ku-

vio 5). Opettajan äänen korkeuden keskiarvo (191 Hz) oli alkumittauksessa yhtä suuri 

kuin mediaani. Välimittauksessa keskiarvo oli hieman matalampi kuin mediaani (206 Hz) 

loppumittauksessa taas hieman korkeampi (210 Hz). Keskiarvo kuitenkin nousi jokai-

sessa mittauksessa. Opettajan äänen korkeuden minimiarvot nousivat voimakkaasti lop-

pumittausta kohden. Maksimiarvot laskivat hieman välimittauksessa, mutta nousivat lop-

pumittauksessa jopa alkutilannetta korkeammalle. Opettajan äänen korkeus painottui kor-

keammille taajuuksille ja kokonaisuudessaan laajemmalle taajuusalueelle loppumittausta 

kohden. Opettajan B fonaatioajan keskiarvo oli alkumittauksessa 20 %, välimittauksessa 

16 % ja loppumittauksessa 14 %. 

 

 

Kuvio 5. Opettajan B äänen perustaajuus alku-, väli- ja loppumittauksessa 
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Opettajan äänenvoimakkuus 

Opettajan A äänenvoimakkuus pysyi samana tutkimusprojektin ajan mediaanilla tarkas-

teltuna 82 dB (LAeq) (Kuvio 6). Myös keskiarvo pysyi samana kaikilla mittauskerroilla 84 

dB (LAeq). Äänenvoimakkuuden maksimiarvot pysyivät 90 dB (LAeq) tuntumassa kaikissa 

mittaustilanteissa. Selvin muutos tapahtui opettajan hiljaisimmissa äänenvoimakkuuden 

arvoissa. Ne laskivat joka mittauskerralla: alku- ja välitilanteen välillä 5 dB ja väli- ja 

lopputilanteen välillä 2 dB. 

 

 

 

Kuvio 6. Opettajan A äänenvoimakkuus alku-, väli- ja loppumittauksessa 
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Opettajan B äänenvoimakkuuden mediaani ja keskiarvo mukailivat täysin toisiaan ja ää-

nenvoimakkuus oli lähes samaa tasoa kaikkina mittaushetkinä (84–85 dB (LAeq)) (Kuvio 

7). Opettaja käytti voimakkuudeltaan vaihtelevinta ääntä loppumittauksessa, välimittauk-

sessa vaihtelu oli vähäistä. 

 

 

 

Kuvio 7. Opettajan B äänenvoimakkuus alku-, väli- ja loppumittauksessa 
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4.3 Opettajan kokemus äänensä toimivuudesta ja luokkatilan ääniympäristöstä 

 

Opettajan kokemus äänensä toimivuudesta 

Haastattelussa opettaja A kertoi äänensä olleen alkumittauksessa normaali. Hän kertoi, 

että aamulla ääni toimi paremmin ja iltapäivällä kurkussa tuntui rasitusta. Akustoinnin 

jälkeen opettaja ilmaisi äänensä toimivan ”erittäin hyvin” ja ”puhumisen olevan helpom-

paa”. Osallistavan projektin jälkeen opettaja koki äänensä toimivan normaalisti, vaikka 

mainitsi myös kokeneensa tutkimuspäivän aikana palan tunnetta ja lievää kipua kurkussa. 

Opettajan kokemus äänen toimivuuden parantumisesta näkyi myös VAPP-kyselyssä (Ku-

vio 8).  

Haastattelussa opettaja B kertoi, että hänen äänensä toimi alkumittauksen aikaan ”aika 

hyvin”, vaikka koki tutkimushetken flunssan vaikuttavan hieman äänen puhtauteen. Vä-

limittauksessa opettaja kertoi äänensä toimivan ”kohtuullisen hyvin” ja osallistavan pro-

jektin jälkeen hän koki äänensä tilan ”yleisesti hyväksi”. VAPP-kyselyn perusteella vai-

kutti siltä, että opettaja koki äänensä toimivuuden hieman huonommaksi tutkimusprojek-

tin edetessä (Kuvio 8). Muutos lähtötilanteeseen verrattuna oli suurin välimittauksessa.  

 

 

Kuvio 8. Opettajien A ja B kokemukset oman äänensä tilasta VAPP -kyselyn perusteella 
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Luokkatilan ääniympäristö 

Alkutilanteessa opettaja A koki oppilaiden puheen ja häiriöäänet, huonekalujen äänet, 

käytävältä tulevan melun ja ilmastoinnin äänen melko häiritsevinä (Kuvio 9). Ulkoa kan-

tautuva melu ei häirinnyt opettajaa. Kokemus luokan äänten häiritsevyydestä opetustilan-

teissa ei vaihdellut juurikaan oppilaiden puheen ja huonekaluista lähtevien äänten osalta 

tutkimuksen eri vaiheissa. Huoneakustisten toimenpiteiden jälkeen ilmastointi häiritsi 

opettajaa enää erittäin vähän. Osallistavan projektin jälkeen oppilaiden tuottamat häiri-

öäänet ja käytävältä kantautuva melu häiritsivät opettajaa kohtalaisesti. Muutokset ilmas-

toinnin, oppilaiden tuottamien häiriöäänten ja käytävältä tulevan melun osalta olivat mer-

kittäviä. Alkutilanteessa tilan kaikuisuus häiritsi opettajaa hieman, mutta melunhallinnan 

myötä tilan kaikuisuus ei häirinnyt enää opettajaa. 

Alkutilanteen haastattelussa opettaja A kertoi luokkahuoneen akustiikan tuntuvan ope-

tustilanteissa suhteellisen hyvältä. Taustamelua oli ollut osittain jatkuvasti. Välitilan-

teessa opettaja A kertoi luokan akustisten olosuhteiden parantuneen huomattavasti. Hä-

nen mukaansa "äänet tuntuivat pehmeämmiltä ja hiljaistenkin oppilaiden puhe kuului 

kunnolla". Lopputilanteen haastattelusta ei käynyt ilmi, millaiseksi opettaja arvioi luokan 

akustiikan osallistavan projektin jälkeen. Opettajan A kokemus luokan ääniympäristöstä 

yleensä nousi hyvästä kiitettävään akustoinnin jälkeen ja pysyi samana koko loppututki-

muksen ajan (Kuvio 10). 

Kuvio 9. Opettajan A kokemus luokkatilan erilaisten äänten häiritsevyydestä 
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Kuvio 10. Opettajien A ja B yleisarvosanat luokan ääniympäristölle 

 

 

Opettajan B kokemus erilaisten äänten häiritsevyydestä opetustilanteissa vaihteli eri mit-

tausten välillä (Kuvio 11). Alkumittauksessa opettaja koki oppilaiden puheen ja oppilai-

den tuottamat häiriöäänet hyvin häiritsevinä. Akustoinnin jälkeen oppilaiden tuottamat 

häiriöäänet ja puhe häiritsivät opettajaa merkittävästi vähemmän. Oppilaiden häiriöäänet 

häiritsivät vähemmän osallistavan projektin jälkeen. Sen sijaan oppilaiden puhe häiritsi 

opettajaa uudelleen lähes yhtä paljon kuin alkutilanteessa. Lähtötilanteessa myös käytä-

vältä tuleva melu ja tilan kaikuisuus häiritsivät opettajaa paljon. Käytävämelu ja tilan 

kaikuisuus häiritsivät opettajaa merkittävästi vähemmän akustoinnin jälkeen. Osallistava 

projekti vähensi huonekaluista lähtevien äänten häiritsevyyttä merkittävästi. Ulkoa tule-

vat äänet häiritsivät opettajaa enenevissä määrin tutkimuksen aikana. Kokemus ilmas-

toinnin äänten häiritsevyydestä ei muuttunut tutkimuksen aikana. Opettaja kuitenkin koki 

sen melko häiritsevänä ääniympäristön melunlähteenä. 

Haastattelun perusteella opettaja B piti luokkansa akustiikkaa alkutilanteessa huonona. 

Opetustilanteissa oli ollut paljon melua. Hän kertoi normaalin puheäänen hukkuvan ti-

laan, eikä ääneltään hiljaisempien oppilaiden äänestä ollut saanut selvää. Haastattelussa 

opettaja kertoi luokan akustiikan parantuneen. Kaikuisuus oli vähentynyt, eikä opettaja 

kokenut tarvetta äänen voimistamiselle opetustilanteissa, sillä oppilaat kuulivat normaa-

lin puheäänen. Osallistavan projektin jälkeisessä haastattelussa opettaja B kuvaili luokan 

akustiset olosuhteita ”aika hyviksi”. Hän koki erityisesti kaikumisen vähentyneen. Ope-
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tustilanteissa ei tarvinnut käyttää yhtä paljon voimistettua ääntä kuin aikaisemmin. Opet-

taja koki oppilaiden ”menneen koko ajan eteenpäin äänenkäytön kannalta”. Luokan ää-

niympäristön yleisarvosana parani joka mittaustilanteessa (Kuvio 10).  

Kuvio 11. Opettajan B kokemus luokkatilan erilaisten äänten häiritsevyydestä 
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5 POHDINTA 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

Koska tutkimuksemme on kvalitatiivinen kuvaileva tutkimus, eri kohteiden tutkimustu-

loksia ei verrata toisiinsa vaan kohteet käsitellään omina tapauksinaan. Kohteet myös 

poikkeavat toisistaan oppilasmäärältään, oppilaiden iän, luokan pinta-alan sekä muodon 

suhteen ja opettajien yksilöllisten erojen vuoksi. Tarkoituksemme ei ollut tutkia tapausten 

välisiä yksilöllisiä eroja vaan niiden sisäisiä muutoksia tutkimuksen eri vaiheissa. 

5.1.1 Luokan huoneakustiikan ja ääniympäristön muutokset 

Huoneakustiset mittaluvut 

Kohde A ei tutkimuksen alkuvaiheessa ollut huoneakustiikaltaan tarkoituksenmukainen 

koulutyöskentelyyn, sillä se täytti SFS-standardin C-luokituksen suositukset vain puheen-

siirtoindeksin osalta. Akustiikkalevyjen asennus paransi kaikkia kolmea tarkasteltua huo-

neakustista mittalukua (STI, T, C50). Myös huonetilan taustaäänitaso laski, mutta tulos ei 

ole tarkasteltavissa, sillä loppumittauksessa ilmastointi ei ollut kytketty samalle voimak-

kuudelle kuin alussa. Erityisesti puheen selvyys C50 parani ja oli loppumittauksessa huo-

mattavasti Yangin ja Bradleyn (2009) esittämiä suosituksia parempi. 

Kohteessa B puheensiirtoindeksi täytti lähtötilanteessa SFS-standardissa esitetyn mini-

mitason. Jälkikaiunta-aika jäi alkuvaiheessa kahden taajuuden osalta tavoitetasosta, mutta 

oli näiltäkin kuitenkin minimitasoa. Akustiikkalevyjen asennuksella saatiin parannettua 

huoneakustista tilannetta entisestään. Toimenpiteen jälkeen jälkikaiunta-aika täytti SFS-

standardissa esitetyt suositukset kaikkien taajuuksien osalta. Puheen selvyys C50 oli jo 

alkutilanteessa kirjallisuudessa esitettyjen tavoitteiden mukainen. Se parani edelleen 

muutostöiden jälkeen. Taustaäänitaso oli suosituksia korkeampi koko tutkimuksen ajan. 

Kohteen B huoneakustiset muutokset olivat pienempiä kuin kohteessa A, sillä kohteen B 

lähtötilanne oli parempi. Kohteeseen B asennettiinkin huomattavasti vähemmän akustoi-

vaa materiaalia. Näin ollen kohteessa A saatiin aikaan suurempi muutos huoneakustiik-

kaan. 

Luokkahuoneiden akustisia olosuhteita tarkastellaan yleensä jälkikaiunta-aikojen perus-

teella (Sala & Rantala, 2016). Tutkimuksissa pitkän jälkikaiunta-ajan on ajateltu nostavan 

luokan taustamelutasoja, jotka puolestaan voimistavat toiminnanaikaisia äänitasoja 

(Yang & Bradley, 2009) ja lisäävät tarvetta äänen voimistamiselle, jotta puhe erottuisi 
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ympäröivästä äänitasosta (Patel & Schell, 2008). Tätä kautta jälkikaiunta-aika olisi yh-

teydessä opettajien äänenkuormittumiseen. Kristiansenin ym. (2014) mukaan jälki-

kaiunta-ajalla on merkitsevä yhteys opettajien äänenkuormittumiseen. Jälkikaiunta-aika 

ei kuitenkaan ole välttämättä merkityksellisin huoneakustisin muuttuja äänenkuormittu-

misen kannalta. Salan ja Rantalan (2016) mukaan puheensiirtoindeksin ja varsinkin pu-

heen selvyyden on havaittu kuvaavan paremmin luokan akustisia olosuhteita opettajan 

äänenkuormittumisen kannalta. Tutkimuksessamme kohteessa A erityisesti puheen sel-

vyyden mittaluku parantui merkittävästi. Tämä voisi olla yhteydessä opettajan A äänen-

korkeuden laskemiseen akustoinnin jälkeen, sillä parantunut puheen selvyys on saattanut 

vähentää äänenvoimistamisen tarvetta. 

Suomessa koulujen rakentamista akustiikan osalta ei määrittele tarkasti mikään laki, vaan 

suunnittelun pohjalla käytetään ohjeellisia standardeja. Niin tässä, kuin aiemmissa tutki-

muksissa (Picard & Bradley, 2001; Remes, 2012; Sala & Rantala, 2012; Zannin & Zwir-

tes, 2009) ovat nousseet esille monenlaiset puutteet koulujen huoneakustiikassa. Heikosti 

akustinen tila vaikuttaa sekä opetukseen, että koulutyöskentelyyn. SFS 5907 -standardi 

tulisi saattaa osaksi rakennusmääräyksiä, jotta taataan rakennuksen riittävä akustinen toi-

mivuus. 

Opetustilanteiden äänitaso 

Kohteessa A toiminnanaikainen keskiäänitaso laski huoneakustiikan parannustöiden jäl-

keen ja pysyi samassa tasossa osallistavan projektin jälkeen. Suuntaus näkyi myös kes-

kiäänitason minimiarvoissa. Tämä voidaan tulkita niin, että luokassa oli siis keskimäärin 

hieman hiljaisempaa kuin alkutilanteessa ja muutos saatiin aikaan akustoinnin avulla. Sen 

sijaan osallistava toiminta ei näyttänyt alentavan enää luokan toiminnanaikaista kes-

kiäänitasoa. Kohteessa B toiminnanaikaisessa keskiäänitasossa ei tapahtunut havaittavaa 

muutosta kummankaan intervention jälkeen. Tähän on voinut vaikuttaa kohteesta B saatu 

suppea aineisto varsinkin välimittauksen osalta. 

Tutkimissamme luokissa toiminnanaikaiset keskiäänitasot olivat 55–60 dB, mikä on hie-

man vähemmän kuin tutkimuksissa keskimäärin (Kristiansen, ym., 2014; Sala & Rantala, 

2012; Sarantopoulos, Lykoudis & Kassomenos, 2014). Tutkimuksissa äänitasomittaukset 

on tehty normaalin työpäivän aikana, jolloin oppitunnit ovat voineet olla myös muita kuin 

reaaliaineita, mikä voi nostaa äänitasoja. Rajasimme tutkimuksessamme muut kuin reaa-

liaineet pois mittausaineistosta, minkä vuoksi tuloksemme voivat olla alhaisempia kuin 
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aikaisemmissa tutkimuksissa. Arvot sijoittuivat kuitenkin aikaisempien tutkimusten vaih-

teluväliin (Lundquist ym., 2000; Durup ym., 2015). Tutkituissa luokissa ei siis ollut niin 

paha tilanne toiminnanaikaisen melun suhteen kuin useissa kouluissa on havaittu olevan. 

Normaali puheen äänenvoimakkuus yhden henkilön puhuessa on noin 60 dB, kun puhe-

etäisyys kuulijaan on yksi metri (BS ISO 9921-1:1996 –standardi). Jo muutaman ihmisen 

yhtäaikainen puhe ja liikehdinnästä aiheutuva kahina yms. nostavat helposti toiminnan-

aikaisen äänitason yli 60 dB:iin. Pienempi määrä äänilähteitä luokassa vähentäisi toimin-

nanaikaista melua. Käytännössä tämä tarkoittaisi pienempiä luokkakokoja. 

Kohteessa A toiminnanaikaiset äänitasot pysyivät samoina akustoinnin jälkeen tutkimuk-

sen loppuun saakka. Kohteessa B toiminnanaikaiset äänitasot eivät muuttuneet tutkimuk-

sen aikana. Viimeinen mittaustilanne ajoittui lukuvuoden loppuun toukokuulle, jolloin 

kouluissa toiminta oli jo vapaampaa ja oppilaat alkoivat olla levottomampia kuin aikai-

semmin talvella. Näin ollen luokan äänitasot olisivat oletettavasti voineet nousta luku-

kauden loppua kohti. Ehkä oppilaiden tietoisuus omasta äänenkäytöstään ja sen kontrol-

loinnista sekä melun vaikutuksista oli lisääntynyt osallistavan projektin myötä, mikä eh-

käisi äänekkyyden lisääntymistä lukuvuoden lopussa. Aiemmissa tutkimuksissa lasten 

melutietoisuuden lisääntyminen on osoittautunut mahdolliseksi (Becker ym, 2013; Chris-

tidou ym, 2015). Arvioissa on kuitenkin oltava varovainen, sillä aihetta on tutkittu erittäin 

vähän. Toiminnanaikaiseen meluun voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten oppilaiden ikä 

(Sarantopoulos ym., 2014), opettajan pedagogiset menetelmät (Jonsdottir, Rantala, Os-

karsson & Sala, 2015) sekä opetusryhmän koko. Emme voi olla varmoja, olisivatko tut-

kitut koululuokat olleet äänekkäämpiä lukuvuoden lopussa ilman osallistavaa projektia. 

Minkä tahansa uuden asian oppimiseen ja oman toiminnan muuttamiseen kuluu aikaa. 

Sen vuoksi osallistavan toiminnan vaikutukset voivat näkyä vasta pidemmän ajan kulut-

tua. Tutkimuksessamme osallistavan toiminnan ja loppumittausten välillä oli vain vähän 

aikaa, jolloin vaikutus ei välttämättä tullut näkyviin. 

 

5.1.2 Opettajan äänen perustaajuuden, voimakkuuden ja fonaatioajan muutokset 

Opettajan äänenkuormituksen mittarina tarkasteltiin äänen perustaajuudessa ja voimak-

kuudessa tapahtuvia muutoksia tutkimusjakson ajalta sekä opettajien omaa kokemusta 

äänensä toimivuudesta. Samalla tarkasteltiin opettajien työpäivän aikaista fonaatioaikaa. 



47 

 

Molempien opettajien äänen perustaajuus oli yhdenmukainen naisten perustaajuuden kes-

kiarvon (225 Hz) kanssa (Suomi ym., 2006). Opettajan A perustaajuus oli naisten keski-

määräistä perustaajuutta hieman korkeampi ja opettajan B perustaajuus oli keskiarvoa 

hieman matalampi. Molempien opettajien perustaajuudet sijoittuivat kuitenkin normaalin 

keskustelupuheen perustaajuuden vaihteluvälille (Boone ym., 2010, s. 14–53). Opettajan 

B äänen korkeus alkutilanteessa (191 Hz) oli lähellä terveäänisten opettajien äänen kor-

keutta tavallisessa rasituksessa (196 Hz), mutta tutkimuksen loppupuolella se läheni ter-

veäänisten opettajien äänen korkeutta voimakkaassa rasituksessa (214 Hz) verrattaessa 

Laukkasen ym. (2008) tutkimustuloksiin. On kuitenkin huomioitava, että Laukkasen ym. 

(2008) tutkimuksessa perustaajuuksia ei mitattu normaaleista opetustilanteista vaan en-

nen ja jälkeen työpäivän luetusta tekstinäytteestä. Opettajalla A äänen korkeus kaikissa 

mittaustilanteissa (239–252 Hz) oli lähempänä terveäänisten opettajien tavallisen rasituk-

sen aikaista perustaajuutta (240 Hz) (Åhlander ym., 2014). Tutkimuksemme molemmat 

opettajat kokivat äänioireita. Tutkimuksemme perusteella näyttää kuitenkin siltä, että 

opettajien äänen perustaajuudet olivat yhdenmukaisia terveäänisten opettajien tavallisen 

rasituksen kanssa. 

Opettajan A äänen korkeus laski huoneakustiikan muutostöiden jälkeen ja pysyi suurin 

piirtein samalla tasolla osallistavan projektin jälkeen. Sen sijaan opettajan A äänenvoi-

makkuus ei muuttunut akustisten muutostöiden eikä osallistavan projektin jälkeen medi-

aanilla eikä keskiarvolla tarkasteltuna. Äänenvoimakkuuden minimiarvot madaltuivat 

hieman, mutta niiden muutosta ei voida pitää merkittävänä, sillä vastaavasti voimakkaim-

man puheen hetket olivat myös yleistyneet. Tämän voi päätellä siitä, että mediaani ei 

laskenut. Tässä tutkimuksessa puheen äänenvoimakkuus on mitattu 10-15 cm etäisyy-

dellä opettajan suusta. Puheen ergonomisuutta tarkastelevassa BS ISO 9921-1:1996 -stan-

dardissa puheen äänenvoimakkuus on mitattu metrin päästä puhujasta. Tämä on otettava 

huomioon verrattaessa äänenvoimakkuuden arvoja muihin tutkimuksiin. Mittausetäisyy-

den huomioiden tutkimuksemme arvot ovat noin 20 dB voimakkaampia kuin BS ISO 

9921-1:1996 arvot. Opettajan A äänenvoimakkuus vastaisi standardin puhe-etäisyydellä 

tarkasteltuna noin 62 dB:ä, joka vastaa normaalia äänentuottoa ja on standardin mukaan 

ergonomisuudeltaan erinomaista tasoa. 

Opettajan B äänenvoimakkuus oli lähes sama kaikissa mittaustilanteissa. Toiminnanai-

kainen äänitaso pysyi lähes samana tutkimuksen ajan. Melunhallinnan jälkeen opettajan 
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äänenvoimakkuuden vaihtelevuus kuitenkin lisääntyi. Opettaja käytti enemmän sekä ai-

kaisempaa hiljaisempaa että voimakkaampaa ääntä, jolloin aikaisempaa voimakkaampi 

ääni luultavasti nosti myös perustaajuuden mediaania. Äänenvoimistamisen on havaittu 

olevan yhteydessä äänenkorkeuden nousuun (Van Summers ym., 1988). Toisaalta, kun 

opettaja B on tuottanut hiljaista ääntä, äänen perustaajuus ei ole laskenut, jolloin mediaani 

pysyi suurin piirtein samana. Opettajan B äänenvoimakkuus vastasi BS ISO 9921-1:1996 

–standardin puhe-etäisyydellä tarkasteltuna normaalia ääntä ja oli ääniergonomialtaan 

erinomainen.  

Perustaajuuden ja äänenvoimakkuuden yhteydestä on esitetty myös toisenlaisia tutkimus-

tuloksia. Esimerkiksi Durupin ym. (2015) tutkimuksessa puheen voimakkuus ja F0 eivät 

korreloineet keskenään. Toisaalta heidän tutkimuksensa tarkasteli työpäivän sisäistä ää-

nenkuormituksen muutosta, minkä vuoksi se ei ole suoraan verrattavissa tutkimustulok-

siimme. Myös Vilkmanin (2004) tutkimuksessa runsas puhuminen tai ympäröivä voima-

kas äänitaso nostivat erityisesti puhujan äänenkorkeutta. Joissain tutkimuksissa perustaa-

juuden nousun työpäivän aikana on arveltu olevan merkki äänen dynaamisesta toimin-

nasta ja reagoinnista kuormitukseen eli terveelle äänelle tyypillisestä joustavuudesta 

(Ben-David & Icht, 2016; Rantala, 2001). Valitettavasti opettajien äänenkuormittumisen 

vaikutuksista puheen perustaajuuteen ei ole tehty tutkimuksemme kaltaisia pidempiä seu-

rantatutkimuksia. Pitkään jatkuessaan korkeampi äänentuottotapa, mikäli se ei ole puhu-

jalle luontainen äänen korkeus, on kuitenkin ääntä kuormittava (Boone ym., 2010, Vint-

turi, 2001). Äänen perustaajuuden nousun voi tulkita johtuvan opettajan kuormittavasta 

äänenkäyttötavasta, hänen kokemastaan suuremmasta stressistä loppukevättä kohden tai 

olevan tulos lukukauden aikaisesta äänenkuormittumisesta ilman mahdollisuutta pidem-

pään äänilepoon. Akustoinnin jälkeinen tilanne oli aineistoltaan huomattavasti suppeampi 

ja poikkesi alku- ja loppumittauksesta, joka teki tilanteen luotettavasta tulkinnasta hanka-

laa. 

Opettajan A fonaatioaika oli hieman korkeampi kuin opettajien keskimääräinen fonaatio-

aika aika yleensä (Hunter & Titze, 2010; Masuda ym., 1993; Remacle ym., 2014; Titze 

ym., 2007; Åhlander ym., 2014). Opettajalla A korkeaan fonaatioaikaan on voinut vai-

kuttaa se, että hän opettaa pieniä alakoululaisia, jotka tarvitsevat huomattavan paljon sa-

nallista ohjausta. Fonaatioaika kasvoi tutkimuksen edetessä.  Kasvaneen fonaatioajan 
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voisi ajatella ilmaisevan kuormituksen lisääntymistä. Opettajan äänenvoimakkuus kui-

tenkin pysyi samana tutkimuksen ajan ja perustaajuus laski hieman. Vaikuttaisi siltä, että 

opettaja A on alkanut käyttää vähemmän kuormittavaa äänenkäyttötapaa. 

Opettajan B fonaatioaika oli taas opettajien keskimääräistä aikaa pienempi (Hunter & 

Titze, 2010; Masuda ym., 1993; Remacle ym., 2014; Titze ym., 2007; Åhlander ym., 

2014). Opettajan B pieni fonaatioaika voi johtua siitä, että hän opettaa hieman vanhempia 

oppilaita, jolloin oppilaat voidaan ohjata enemmän itsenäiseen työskentelyyn. Durupin 

ym. (2015) tutkimuksen mukaan fonaatioaika korreloi merkitsevästi (p<0,05) ja positii-

visesti puheen voimakkuuden kanssa. Ne opettajat, jotka puhuvat paljon, puhuvat myös 

keskimääräistä voimakkaammalla äänellä. Tutkimuksessamme tämä havainto ei toteutu-

nut opettajan B kohdalla, sillä hänen fonaatioaikansa oli paljon matalampi kuin keski-

määrin opettajilla. Tämä voi johtua siitä, että opettaja B on käyttänyt opetuksessaan me-

netelmiä, jotka ovat vähentäneet puhumisen tarvetta. Opettajan B fonaatioaika laski tut-

kimuksen edetessä, jolloin äänenkuormituksen voisi ajatella vähentyneen. Opettajan ää-

nenkorkeus kuitenkin kohosi tutkimuksen edetessä äänenvoimakkuuden pysyessä sa-

mana kaikkina tutkimuspäivinä. Vaikuttaisi siltä, että opettaja on käyttänyt loppukevättä 

kohden vähemmän ääntä, mutta joutunut toisinaan tilanteisiin, joissa on tarvittu voima-

kasta äänenkäyttöä perustaajuutta nostaen.  

Jotta oppilaat kuulisivat opettajan etäämmältä tuotetun puheen, tulee opettajan äänenvoi-

makkuuden olla 15 dB ympäröivää äänitasoa voimakkaampaa (Björk, 1997; Jauhiainen, 

1988), eli suhtautettuna tutkimiemme kohteiden toiminnanaikaiseen äänitasoon puheen 

voimakkuuden tulisi olla vähintään 70–75 dB. Tällainen ääni on BS ISO -standardilla 

tarkasteltuna voimakasta, mutta ääniergonomisesti riittävää. Tutkimillamme opettajilla 

äänenvoimakkuus oli keskiarvoisesti 82–85 dB (suun vierestä mitattuna). Opettajat siis 

nostivat äänenvoimakkuuttaan sen verran, että oppilaat kuulevat heidän puheensa tausta-

melun yli. Jotta kauimpana opettajasta olevat oppilaat erottelisivat opettajan puheen ym-

päröivästä melutasosta, on opettajan puheenvoimakkuuden oltava ympäröivää meluta-

soon verrattuna huomattavasti 15 dB erotusta suurempi. Näin siksi, että vaikka 15 dB 

erotus toteutuisi lähellä opettajaa, ei se ole samanlainen etäämmällä opettajasta ja lähem-

pänä muita äänilähteitä oleville oppilaille. Tältä kannalta ajateltuna on opettajien käyt-

tämä äänenvoimakkuus ymmärrettävä. Opettajilla tulisikin olla enemmän tietoa äänen er-

gonomisesta käytöstä ja mahdollisuus käyttää äänentoistolaitteita tarvittaessa. Opettajat 
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tarvitsisivat myös tietoa siitä, millaisia vaikutuksia äänenkuormituksella voi olla ja oh-

jausta tunnistamaan äänensä oireet ajoissa. 

5.1.3 Opettajan kokemus äänensä toimivuudesta ja luokkatilan ääniympäristöstä 

Kumpikin tutkittavista opettajista oli äänioireisia tutkimushetkellä. Opettaja A koki ää-

nensä toimivan alkumittauksessa hänelle tyypillisellä tavalla. Akustoinnin jälkeen tilanne 

parantui edelleen ja opettaja kertoi äänensä toimivan erittäin hyvin ja puhumisen olevan 

helpompaa. Opettajan A kokemusta äänen toimivuudesta ovat voineet parantaa luokan 

huoneakustiikan paraneminen ja toiminnanaikaisten äänitasojen hienoinen lasku, jolloin 

puhuminenkin on ollut helpompaa. Opettajan A äänen perustaajuus laski akustoinnin jäl-

keen 13 Hz ja pysyi sen jälkeen suurin piirtein samalla tasolla. Vaikka perustaajuuden 

madaltuminen ei olekaan suuri, voi se tuntua puhujasta merkittävältä. VAPP-kyselyn tu-

lokset tukivat opettajan kokemusta äänensä tilan paranemisesta. Hän oli kokenut alku- ja 

loppumittauksen yhteydessä myös lievää rasitusta kurkussaan, mikä voi heijastaa yksit-

täisen työpäivän rasitusta, sillä haastattelut suoritettiin iltapäivän päätteeksi. Tämä on 

odotettua voimistetun äänenkäytön ja runsaan puhumisen seurauksena. Mittauspäivät 

ovat yksittäisiä otoksia opettajien arjesta. Mittauspäiväksi on voinut sattua yksittäinen 

kuormittavampi päivä. Saadaksemme luotettavamman kuvan opettajan äänen toimivuu-

desta tulisi rasitusoireiden määrää ja tiheyttä selvittää tarkemmin ja useammin. 

Opettaja B koki äänensä tilan hieman heikommaksi huoneakustisten muutostöiden jäl-

keen VAPP-kyselyn perusteella eikä se palautunut enää alkutilanteen tasolle. Opettajan 

B perustaajuus nousi tutkimuksen edetessä, mikä voi näkyä myös opettajan kokemuksena 

äänen heikompana toimivuutena. Myös opettajan B fonaatioaika laski tutkimuksen ede-

tessä. Tämä voi mahdollisesti johtua, siitä opettaja on kokenut äänensä rasittuneeksi ja 

vältellyt äänenkäyttöä. Opettajan B kokemukseen äänensä toimivuudesta on voinut vai-

kuttaa se, että luokan toiminnanaikaiset äänitasot eivät laskeneet. Näin ollen opettaja koki 

myös äänensä toiminnan heikompana. 

Opettajien omaan arvioon äänensä tilasta on voinut vaikuttaa myös se, että molemmat 

opettajat ovat kokeneet äänioireita (Kankare ym., 2011). Heillä voi olla erilainen näkemys 

äänensä tilasta kuin äänioireita kokemattomilla henkilöillä (Lehto, Laaksonen, Vilkman 

& Alku, 2008). He saattavat herkemmin havaita äänessään tapahtuvat pienetkin muutok-

set ja arvioida ne voimakkaammiksi muutoksiksi kuin terveääniset puhujat arvioisivat. 
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Täytyy muistaa, että opettajien arviot ovat aina subjektiivisia ja keskenään samanlaiset 

arviot eivät kokemuksena välttämättä ole opettajille itselleen samanlaisia. 

Molemmat opettajat kokivat luokan ääniympäristön parantuneen tutkimuksen edetessä. 

Huoneakustisten muutostöiden jälkeen jotkut äänet koettiin häiritsevämpänä kuin alkuti-

lanteessa. Tämä on voinut johtua siitä, että huoneakustiset muutostyöt ovat vaimentaneet 

luokasta aikaisemmin häiritsevimpinä koettuja ääniä ja sen jälkeen eri äänet pääsevät häi-

ritsemään uudella tavalla. Tilanne kuitenkin muuttui taas osallistavan projektin jälkeen, 

jolloin esimerkiksi huonekaluista lähtevät äänet koettiin vähemmän häiritsevinä. Tämä 

johtui varmasti siitä, että osallistavan projektin aikana tuolien jalkoihin asennettiin huo-

patassuja, jotka vaimensivat kolinaa tehokkaasti. Toisaalta jotkin äänet olivat tulleet sel-

västi häiritsevämmiksi, vaikka kummassakaan kohteessa ei tapahtunut juurikaan muu-

tosta toiminnanaikaisissa äänitasoissa. Esimerkiksi luokkahuoneen ulkopuolelta, kuten 

käytävästä kantautuvat äänien ja ilmastoinnin hurinan häiritsevyys lisääntyi. Kummassa-

kaan kohteessa luokkahuoneiden ovien ääneneristys ei ollut riittävä ja kohteessa A ilman-

vaihdon taustamelutaso oli korkea. Ympäröivien äänien häiritsevyyden lisääntyminen voi 

olla mahdollisesti seurausta siitä, että opettajat ovat tutkimuksen myötä alkaneet kiinnit-

tää enemmän huomiota luokan eri melulähteisiin saatuaan niistä tietoa. Akustiikkamuu-

toksilla oli vaikutusta tilan huoneakustiikkaan ja koettuun ääniympäristöön, mutta niiden 

vaikutus on rajallinen, mikäli muita tarvittavia toimenpiteitä ei tehdä, esimerkiksi ilmas-

toinnin äänien vähentämiseen tai luokkatilan ääneneristävyyteen liittyviä parannuksia. 

Opettajien kokemuksiin luokkatilan ääniympäristöstä voivat vaikuttaa heidän omat aja-

tuksensa siitä, millainen äänimaailma ja melutaso luokkatiloissa tulisi olla tai minkälaista 

melua pidetään luokkahuoneeseen kuuluvana. Jos opettajat ajattelevat äänenkuormituk-

sen kuuluvan opettajuuteen, ei heillä luultavasti ole suuria odotuksia luokan melun vähe-

nemisen ja ääniympäristön muutosten suhteen. Opettajat saattavat pitää melua työympä-

ristöön kuuluvana asiana (Da Costa ym., 2012; Jiménez-Tejada ym., 2012). 

 

5.2 Tulosten luotettavuus ja jatkotutkimusideat 

Tutkimuksessa pyrittiin mahdollisimman pitkään mittausaikaan ja että tutkimuspäivä 

edustaisi mahdollisimman hyvin opettajan tyypillistä työpäivää. Toiminnanaikaisia ääni-

tasoja mitattiin koko opettajan työpäivän ajan. Mittaus alkoi aamulla ensimmäisellä op-
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pitunnilla ja jatkui niin kauan kuin oppilaat ja opettaja työskentelivät luokassa. Tavoit-

teista huolimatta lopullinen aineisto oli kuitenkin melko lyhyt rajausten jälkeen, vain 

muutama tunti kummastakin kohteesta. Kohteessa B välimittauksen aineisto oli erityisen 

lyhyt, vain reilu puoli tuntia. Aineistoista jouduttiin rajaamaan ulkopuolelle tilanteita, 

jotka olisivat voineet vääristää tuloksia, kuten opettajainkokous tai musiikkitunti. Aineis-

ton kokoon vaikuttivat myös koulun normaalit käytännöt, joita emme osanneet etukäteen 

ottaa huomioon, esimerkiksi pitkät välitunnit ja ruokailu, lyhyet koulupäivät ja oppilaiden 

ja opettajan siirtyminen toiseen luokkaan. Nämä kaikki tekijät yhdessä lyhensivät käsi-

teltävän aineiston pituutta. Aineistoa olisi ollut hyödyllistä kerätä useampi päivä peräk-

käin aina joka tutkimusvaiheessa, jolloin yllättävät tapahtumat eivät pääse vaikuttamaan 

niin merkittävästi aineiston kokoon ja laatuun. Jotta äänitasoja voitaisiin tarkastella luo-

tettavammin ja tehdä niistä yleistyksiä, tulisi tutkittavien koulujen ja mittauspäivien mää-

rän olla suurempi. 

Tutkimuksessamme alku- ja loppumittauksen välinen aika oli vain 4 kuukautta ja tutki-

mus ajoittui kevätlukukaudelle. Nämä tekijät ovat voineet vaikuttaa tutkimustulosten luo-

tettavuuteen. Neljä kuukautta on suhteellisen lyhyt ajanjakso, jonka sisällä teimme kaksi 

interventiota. Interventioiden ja mittausten välille tulisi jättää tarpeeksi aikaa, jotta inter-

ventioiden vaikutus tulisi parhaiten näkyviin. Kuitenkin lyhyen tarkastelujakson vuoksi 

jouduimme tekemään interventiot ja mittaukset tiiviillä aikataululla. Näin ollen osallista-

van projektin viimeisen osuuden ja loppumittauksen välille ei jäänyt kummassakaan kou-

lussa kuin pari viikkoa. Viimeinen interventio sijoittui aivan lukukauden loppuun, jolloin 

äänitasot luokassa oletettavasti nousevat oppilaiden levottomuuden ja poikkeavien ope-

tusjärjestelyjen vuoksi. Tämä on voinut vaikuttaa tuloksiin siten, että osallistavan projek-

tin vaikutus ei ole vielä tullut näkyviin tai peittyy muun toiminnan alle. Luotettavampien 

tulosten vuoksi tutkimuksen keston tulisi olla pidempi ja ajoittua koko lukuvuodelle. Tut-

kimus voisi alkaa elokuussa lukukauden alkaessa ja seurantamittauksia voisi olla esimer-

kiksi kerran kuukaudessa tai kolmen viikon välein. Huoneakustiset muutostyöt tulisi 

tehdä melko pian ensimmäisen mittauskerran jälkeen ja osallistava projekti tulisi ajoittaa 

niin, että se ei sijoitu aivan lukukauden loppuun. Tällöin tulokset kuvaisivat paremmin 

interventioiden vaikutusta ja samalla voitaisiin seurata nousevatko äänitasot luokassa jou-

lua tai kevättä kohden. 
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Tulosten luotettavuuden arvioimiseksi opettajien VAS-kyselyyn olisi voinut liittää koh-

dan, jossa kysytään, kuvasiko tutkimushetki mielestäsi tavanomaista opetuspäivää. Sen 

avulla olisimme paremmin voineet valikoida analyysiin mukaan otettavan aineiston ja 

järjestää tarvittaessa uuden mittauspäivän. Osallistavan toiminnan vaikutusten arvioi-

miseksi olisi ollut tärkeää kysyä esimerkiksi haastattelun yhteydessä, kokiko opettaja op-

pilaiden käyttäytymisen muuttuneen osallistavan projektin jälkeen. 

Toiminnanaikaisen melun vähentämisessä tarvitaan fyysisen opetustilan pintoihin vaikut-

tamisen lisäksi muita toimenpiteitä, kuten asenteisiin ja melutietoisuuteen vaikuttaminen, 

ja tässä työssä kuvattu osallistava projekti on yksi keino vaikuttaa niihin. Osallistavan 

projektin yhtenä tavoitteena oli lisätä oppilaiden tietämystä melusta ja oman toimintansa 

vaikutuksista siihen. Mikäli oppilaiden toiminta olisi jollain tavalla muuttunut tiedosta-

vaan suuntaan, projektin tavoite olisi jo täyttynyt, vaikka oppilaiden toiminnan muutos ei 

näkyisi vielä luokan melutasossa. Tällaisen projektin vaikutukset eivät välttämättä näy 

ensimmäisenä luokan toiminnanaikaisissa äänitasoissa. Koimme kuitenkin osallistavan 

projektin hyödyllisenä keinona vaikuttaa luokkien toiminnanaikaisiin äänitasoihin. Osal-

listavan toiminnan vaikutusten luotettavaan arviointiin tarvittaisiin kuitenkin uusintatut-

kimuksia useampien eri opettajien luokissa. Myös osallistavan projektin sisältöä olisi täl-

löin mahdollista kehittää eteenpäin. Tämä tutkimus tarjoaa menetelmän, jolla voidaan jat-

kossa laajemmin tutkia, voidaanko melutietoisuuden lisäämisen keinoin vaikuttaa ope-

tustilanteiden äänitasoihin ja melulle altistumiseen. Lisäksi menetelmällä voidaan arvi-

oida opettajan ääntä, hänen työympäristöään sekä ääniympäristön toimivuutta. 

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista saada tietoa, parantaisiko mikä tahansa melun 

vähentämiseen tähtäävä toimenpide opettajien kokemuksia luokan ääniympäristöstä ja 

oman äänensä tilasta. Myös interventioiden järjestysten merkitystä tuloksille voisi tutkia. 

Tätä voisi tarkastella siten, että huoneakustiikkaa parantavat toimenpiteet suoritettaisiin 

vasta osallistavan projektin jälkeen. Lisäksi mahdollisia lumevaikutuksia voitaisiin tutkia 

asetelmalla, jossa tilaan asennettavat materiaaleilla ei olisikaan huoneakustista vaiku-

tusta. 

5.3 Yhteenveto ja loppupäätelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksemme päätulokset tutkimuskysymyksittäin ja loppu-

päätelmät opettajien äänenkuormittumisen muutoksesta. 
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Kohde A 

1. Kohteessa A akustointi muutti huoneakustiikkaa parempaan suuntaan kaikilla 

huoneakustisilla tunnusluvuilla tarkasteltuna. Erityisesti puheen selvyys C50 pa-

rani. Toiminnanaikainen keskiäänitaso laski akustisten muutostöiden myötä ja py-

syi matalammalla tasolla osallistavan projektin jälkeen. 

2. Opettajan äänenkorkeus laski huoneakustiikan muutostöiden jälkeen ja pysyi sa-

mana loppumittauksessa. Opettajan äänenvoimakkuus pysyi kuitenkin samana 

tutkimuksen eri vaiheissa. Fonaatioaika nousi joka mittauskerralla. 

3. Opettaja koki luokan ääniympäristön yleisesti paremmaksi huoneakustisten muu-

tostöiden jälkeen. Osallistavan projektin jälkeen hän ei kokenut tilanteen enää pa-

rantuneen lisää. Akustoinnilla ei ollut suurta vaikutusta opettajan kokemukseen 

luokan äänten häiritsevyydestä. Akustointi vähensi eniten ilmastoinnin hurinan ja 

tilan kaikuisuuden häiritsevyyttä. Osallistavan toiminnan jälkeen opettaja kiinnitti 

enemmän huomiota käytävältä kantautuviin ääniin, oppilaiden tuottamiin häiri-

öääniin ja ilmastoinnin hurinaan. Vaikuttaisi siltä, että opettajan tietoisuus ää-

niympäristöstä lisääntyi. Opettaja koki puhumisen helpommaksi ja äänensä toimi-

van erinomaisesti akustisten muutostöiden jälkeen. 

Kohde B 

1. Luokan B huoneakustiset olosuhteet olivat alkuvaiheessa jälkikaiunta-ajan ja pu-

heensiirtoindeksin osalta tavoitetason mukaiset, puheen selvyydellä tarkasteltuna 

lähes tavoitetasoa. Akustoinnin jälkeen tilanne parani entisestään, jolloin myös 

puheen selvyys C50 ylitti tavoitetason. Toiminnanaikaisessa keskiäänitasossa ei 

tapahtunut muutosta tutkimuksen aikana. 

2. Opettajan äänen korkeus nousi tutkimuksen loppua kohti, äänenvoimakkuudessa 

ei tapahtunut selkeitä muutoksia tutkimuksen aikana. Opettajan fonaatioaika laski 

joka tutkimuskerralla. 

3. Opettaja koki huoneakustiikan parantuneen yleisesti muutostöiden jälkeen. Luo-

kan eri äänten häiritsevyys oli myös vähentynyt merkitsevästi. Erityisesti kaikui-

suus oli tuntunut vähentyneen. Osallistavan projektin jälkeen opettaja kiinnitti 

enemmän huomiota oppilaiden puheeseen ja ulkoa kantautuviin ääniin, mikä voi 

heijastaa opettajan lisääntynyttä tietoisuutta luokan ääniympäristöstä. Opettaja 

kertoi oppilaiden edistyneen äänenkäytön hallinnassa koko tutkimuksen ajan. Hän 
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koki, että äänenvoimistamisen tarve väheni sekä akustisten muutostöiden jälkeen, 

että osallistavan projektin myötä. Opettaja koki äänensä tilan hieman heikom-

maksi akustisten muutostöiden jälkeen. Loppumittauksessa tilanne kuitenkin ko-

hentui lähemmäs lähtötasoa. 

 

Loppupäätelmät 

Tulkitsemme, että opettajan A äänenkuormitus väheni hiukan tutkimuksen aikana, sillä 

hänen perustaajuutensa laski ja opettaja koki puhumisen helpommaksi kevättä kohti. 

Saimme madallettua luokan toiminnanaikaisia äänitasoja ja parannettua huoneakustiik-

kaa puhumisen kannalta. Tulkintamme kuormituksen vähenemisestä on kuitenkin hyvin 

varovainen, sillä opettajan A äänenvoimakkuus ei laskenut tutkimuksen edetessä. 

Opettajan B kohdalla äänenkuormitus näyttäisi hieman lisääntyneen, mikäli tulkitsemme 

perustaajuuden nousun kuormituksen lisääntymisen merkkinä. Näin siitä huolimatta, että 

luokan huoneakustiikkaa saatiin hieman parannettua ja toiminnanaikaiset äänitasot eivät 

nousseet tai laskeneet. Opettajan B äänenvoimakkuus ei muuttunut tutkimuksen aikana. 

Akustisten muutostöiden jälkeen hän koki äänensä toiminnan hieman heikommaksi kuin 

alkutilanteessa, mutta tunsi kuitenkin, että äänenvoimistamisen tarve oli vähentynyt. Lop-

pukevään väsymys ja stressi ovat voineet lisätä kuormitusta, mikä näkyy tässä tapauk-

sessa vain äänen perustaajuuden nousuna. Opettajan B tulosten arvioinnissa on oltava 

varovainen, sillä opettajan fonaatioaika ja mittausajat kaikilla tutkimuskerroilla olivat ly-

hyet. Fonaatioaika lyheni tutkimuksen aikana mikä voi olla merkki siitä, että opettaja koki 

tarvetta äänensä suojelulle kuormituksesta johtuen. 

Tutkimuksemme näyttäisi parantaneen luokkien huoneakustiikkaa etenkin puheen sel-

vyyden ja erotettavuuden osalta. Akustiset vaikutukset opettajien äänessä ja luokkien toi-

minnanaikaisessa äänitasossa olivat vähäiset, mutta opettajat kokivat äänensä tilan pa-

remmaksi ja puhumisen helpommaksi. Opettajien tiedostus luokan ääniympäristöstä vai-

kutti lisääntyneen. Opettajat kokivat luokkansa ääniympäristön paremmaksi tutkimuksen 

myötä. 

Tutkimuksemme tarjoaa uudenlaisen monitieteisen näkökulman tarkastella opettajien ää-

nenkuormitusta tavalla, jossa otetaan samalla kertaa huomioon sekä opettajien työympä-

ristö, että ääniympäristön toimivuus äänenkäytön kannalta. Toivottavasti tutkimuksemme 

innostaisi lisätutkimuksiin, joiden pohjalta voitaisiin kehittää erilaisia menetelmiä vähen-
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tämään äänenkuormittumista opettajien arjessa, esimerkiksi kasvatustieteiden, rakennus-

ten akustisten suunnittelun ja rakentamista säätelevän lainsäädännön alueella. Logopedi-

sestä näkökulmasta työ on tärkeä erityisesti äänenkuormituksen ennaltaehkäisyn kan-

nalta. Työ on antanut tekijöilleen paljon tietoa ihmisäänestä ja ääniympäristön sekä melun 

monista vaikutuksista ihmiseen. 
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