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TAUSTA - Ilmanvaihtoäänet
• Ilmanvaihdon tyypilliset tasot

• Kodit, 
• päivällä: 25-35 dBA
• yöllä: 20-30 dBA

• Toimistot: 30-45 dBA
• YM RakMK C1: määräys 33 dBA toimistossa 

(YM C1:ssa ei ole avotoimiston konsepti)
• SFS 5907 ohjearvo 40…42 avotoimistossa

• Liikennevälineet, ravintolat: 50-70 dBA

• Avotoimistossa häiritsevin 
ääni on puhe, ei ilmavaihto

• Onko mahdollista käyttää 
ilmavaihtoääni peittämään 
puhe?



TAVOITE
• Tavoitteena oli selvittää taajuusjakauman vaikutus äänen 

häiritsevyyteen (tutkimustietoa on erittäin vähän siitä, minkälainen 
spektri on miellyttävin).

• Sen lisäksi selvitettiin, kuinka hyvin 15 erilaista objektiivista mittalukua 
ennustavat subjektiivista arviota. 



MENETELMÄT

• 23 koehenkilöä
• 15 naista, 8 miestä, keski-ikä 40 vuotta
• TTL työntekijöitä

• 11 erilaista ääntä
• 90 s kuuntelu ennen arviointia
• 6 kysymystä

• Koehenkilöitä pyydettiin 
kuvittelemaan, että he kuulisivat 
tällaista ääntä toimistossaan koko 
työpäivän ajan



MENETELMÄT – Äänet

• Luotiin satunnaiskohinasta
• 50-10000 Hz
• Kuusi jyrkkyydeltään laskevaa ääntä

• p2dB, pink, m3dB, m5dB, m7dB ja m9dB
• Kolme oktaavikohinaa

• o250Hz, o1000Hz ja o4000 Hz
• Kaksi ilmastointiääntä

• duct1, duct2

• Kaikilla taso sama: 42 dB LAeq

• Laboratoriohuoneen taustaäänitaso 
24 dB LAeq



MENETELMÄT – Subjektiiviset mittarit
Muuttuja Kysymys

loud * Kuinka äänekäs ääni on?
plea Kuinka miellyttävä ääni on?
dist * Kuinka häiritsevä ääni on?
habi Kuinka helppo ääneen on tottua?
conc * Kuinka paljon ääni haittaisi keskittymistä työhön?
work Voisin työskennellä tehokkaasti tällaisen äänen aikana pitkiäkin aikoja?

*) negatiivisia asenteita



MENETELMÄT – Akustinen tyytyväisyys

• Asennemuuttujat korreloivat voimakkaasti keskenään

• Muodostettiin summamuuttuja: Akustinen tyytyväisyys



MENETELMÄT – Design ja tilastollinen testaus

• Toistettujen mittausten asetelma
• Kaikki koehenkilöt kuuntelivat samat äänet mutta eri järjestyksessä

• Friedmanin epäparametrinen testi käytettiin määrittämään, onko 
Akustinen Tyytyväisyys erilainen eri äänillä

• Parivertailut kaikkien 55 ääniparin välillä määritettiin Wilcoxon Signed
Rank testillä

• Benjamini-Hochberg korjausta käytettiin väärien johtopäätösten eliminoimiseksi

• Tilastollinen merkitsevyys p<.05

• Mittalukujen selityskyky selvitettiin korrelaatioanalyysillä



TULOKSET – Asennemuuttujat
• loud, dist ja conc ovat negatiivisia
• plea, habi ja work ovat positiivisia
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TULOKSET – Akustinen tyytyväisyys

Suurin tyytyväisyys

Alin tyytyväisyys



TULOKSET – Spektrit ja 
tyytyväisyys

Suurin tyytyväisyys

Alin tyytyväisyys

• Tyytyväisiä oltiin ääniin, jotka ovat 
pientaajuisia 

– m9dB: LL-LA=22 dB
– Selvästi pientaajuinen ääni



JOHTOPÄÄTÖKSET
• A-äänitaso LA ei ollut yhteydessä tyytyväisyyteen, koska se oli vakio: löydös on tärkeä, 

sillä tutkimus osoittaa, että samalla A-äänitasolla voidaan saavuttaa merkitsevästi 
erilaisia kokemuksia ääniympäristöstä

• Mittalukua SIL (tai LLo-Hi) kannattaa käyttää A-äänitason sijaan arvioitaessa 
tyytyväisyyttä tasaisten taustaäänten ääniympäristöön

• Tyytymättömimpiä oltiin ääniin, jotka sisältävät keski- tai korkeataajuista ääntä

• Tyytyväisimpiä oltiin ääniin, jotka sisälsivät matalataajuisia ääniä: tulos asettaa 
käsitykset pientaajuisen melun häiritsevyydestä uuteen valoon

• Esimerkiksi Ruotsissa on esitetty tuloksia, joiden mukaan matalataajuinen melu 
olisi erityisen häiritsevää (Persson Waye); näissä kokeissa on kuitenkin harhainen 
otos, koska koehenkilöiksi valittiin vain henkilöitä, jotka ovat herkkiä 
pientaajuiselle melulle!

• Avotoimistossa ilmanvaihtoäänen voi suositella spektriä m7dB, koska
• Siihen oltiin tyytyväisiä
• Äänen puheenpeittokyky kaukaa kuuluville puheäänille (STI2) oli kohtalaisen hyvä



JATKOTUTKIMUS…

• Psykoakustiikka tutkimus Anojanssi projektissa 2016-2019 

(posteriesitys tästä alkaa heti session jälkeen, Hongisto ym.)



LÄHDE
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Tutkimus on osa ÄKK hanketta, jota rahoittivat Tekes, ympäristöministeriö ja 8 
yritystä

KIITOKSET


