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JOHDANTO 

 

Tämä tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ihmisten reagointeja ja kokemuksia epä-

miellyttävistä äänistä. Millainen on se ääni, joka koetaan epämiellyttävänä ja miten ko. 

ääni saa reagoimaan. Pyrin tässä tutkimuksessa selvittämään, mikä ääni koetaan epä-

miellyttävänä ja mikä on sen alkulähde. Mihin tapahtumaan tai asiaan ääni liittyy, millä 

sanoilla ääntä luonnehditaan, mitä toimintaa epämiellyttävän äänen kuullessaan seuraa, 

ja voiko omalla toiminnalla vaikuttaa jollakin tavoin epämiellyttävään ääneen.   

Tutkimukseni aihe liittyy läheisesti eri äänimaisemien ja äänien tulkitaan ja analysoin-

tiin siitä, miten ne vaikuttavat kuuloaistiin, kuulemiseen, kuuntelemiseen sekä yleiseen 

hyvinvointiin.  

 

Olen kiinnostunut äänimaisemien tutkimuksesta. Erilaiset äänimaisemat ja -ympäristöt 

liittyvät tavalla tai toisella jokapäiväiseen elämäämme ja ympäristöömme, halusimme 

tai emme, ja äänimaisemat ovat olemassa tiedostaen tai tiedostamatta. Me elämme ääni-

maisemissa. Äänimaisemat, niin hyvässä kuin pahassa, ovat meille merkityksellisiä ja 

niillä on meihin vaikutuksensa. Huomasimmepa äänimaisemaa ympärillämme tai emme. 

Kanadalaista säveltäjää ja professoria R. Murray Schafferia pidetään äänimaisematutki-

muksen idean isänä, sillä hän ideoi äänimaisematutkimuksen 1960-luvun lopulla Van-

couverin Simon Fraser -yliopiston viestinnän laitoksella.  

 

Schafferin mukaan äänimaisema olemme me. Me kuuntelemme, kuulemme, tulkit-

semme ympäristöämme samalla kun muovaamme sitä tekemisillämme ja tekemättä jät-

tämisillämme. Äänimaisemassa ja sen tutkimuksessa tärkein teema on yksilön ja yhtei-

sön kyky kuunnella ja sen myötä vaikuttaa omaan elinympäristöön. (Schaffer 2015, 1.) 

Juuri tästä nimenomaisesta syystä äänimaisematutkimuksiin liittyy olennaisena osana 

myös kuuleminen ja kuuloaisti.  

 

Joachim-Ernst Berendt (1922-2000) oli saksalainen jazzmusiikkiin erikoistunut toimit-

taja ja tietokirjailija. Berendt teki mm. meditaatioon soveltuvia äänitteitä ja myöhem-

missä tutkimuksissaan hän kartoitti musiikin filosofisia ja hengellisiä puolia kirjoissaan. 
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(Joachim-Ernst Berendt 2000.) Berendt toteaa, että kuunteleminen alkaa aina hiljaa ole-

malla. Hän mainitsee kirjassa Sound Design, että korvamme ovat avoinna jo ennen syn-

tymäämme. Tietoisuutemme alkaa jo silloin, ja tästä nimenomaisesta syystä me emme 

voi sulkea korviamme koko elinikämme aikana.  

 

Kuuleminen on aisti joka kehittyy jo kohdussa. Raskauden viidennellä kuulla olevan 

naisen sikiön korvan simpukka on kehittynyt jo niin, että sikiö on kykenevä vastaanotta-

maan ja havaitsemaan äitinsä vartalon sisäpuolelta ja ulkopuolelta kuuluvia ääniä. On 

myös todettu, että kuuloaisti on viimeinen aisteista, joka katoaa meiltä ennen kuole-

maamme. Tiibetiläisen uskomuksen mukaan taas kuuleminen jatkuu rajan tuolle puo-

lelle siirtyessämmekin.  

 

Kuulemisella ja kuuntelemisella on eroavaisuutensa. Kuuleminen on passiivista, kun 

taas kuunteleminen aktiivista toimintaa. Kuuleminen auttaa meitä vastaanottamaan ylei-

sesti auditiivista informaatiota, mutta kuunteleminen vapauttaa kapasiteettia eri äänteen 

suodattamiseen, mitä halutaan kuulla, valikoituvuuteen, äänteen muistamiseen ja äänten 

reagoimiseen. Se auttaa meitä hahmottamaan etäisyyksiä, meidän suhdettamme kysei-

seen tilaan ja paikkaan missä olemme. (Sonnenschein 2001 72,77.)  

 

Tapoja kuunnella on niitäkin erilaisia. David Sonnenschein viittaa Michel Cioniin, rans-

kalaiseen filmiteoreetikkoon, joka luokittelee kuuntelutavat kolmeen kategoriaan: 

Pelkistettyä kuuntelemista on, kun esimerkiksi selaa äänitehostearkistoa miettimättä 

sen kummemmin äänen lähdettä tai äänen tarkoitusta. Tavoitteena etsiä vain jokin ääni, 

joka on mahdollisimman korkealaatuinen 

Kausaalista kuuntelemista eli syy-seuraussuhteista kuuntelemista. Tietyn äänen kuul-

lessaan ihminen toimii, reagoi jotenkin. Tämä nousee esiin myös tutkimusaineistossani, 

kuten esimerkiksi herätyskello laitetaan pakastimeen, veneen kölin osuessa kiveen tulee 

kirosana, kolariäänen kuulleessaan pyritään selvittämään mitä tapahtui. 

Semanttinen kuunteleminen viittaa puhutun kielen ymmärtämiseen. Kielessä voi pu-

hujalla olla monia eri variaatioita ääntämisen suhteen, johon vaikuttaa ikä, sukupuoli, 

aksentti, kielioppi, kieli itsessään, mutta silti edellä mainituilla on kuulijalle sama mer-

kitys. 
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Sonnenschein itse tuo esiin viitteellisen kuuntelemisen. Viitteellisellä kuuntelemisella 

viitataan taas siihen, minkälaisen emotionaalisen vaikutuksen jokin ääni kuulijassa ai-

heuttaa. (Sonnenschein 2001, 78.) Viitteellisellä kuuntelemisella viitataan taas siihen, 

minkälaisen emotionaalisen vaikutuksen jokin ääni kuulijassa aiheuttaa. Tämäkin tulee 

esiin tutkimusaineistossani, sillä haastateltavista kaksi kertoi hälytysajoneuvon äänen 

kuullessaan mieltävänsä läheiselle ihmiselle tapahtuneen jotakin ikävää ja pahaa. Häly-

tysajoneuvon ääni saa kylmät väreet pintaan, hämmentymään, huolestumaan, lievän pe-

lon valtaan. Varsinkin, jos hälytysajoneuvon ääni kuuluu läheltä haastateltavien asuin-

paikkaa. 

 

R. Murrauy Schafferin äänimaisematutkimuksen perusteoksessa Tuning of the World 

(1977) hän väitti jo vuonna 1977, silloisen tämän päivän ihmisen kärsivän akustisen in-

formaation ylitarjonnasta, ja kykymme kuulla äänen eri nyansseja ja vivahteita on vähe-

nemässä. Äänimaisematutkimuksessa ei siis voida ohittaa käsitettä melu, vaikkakin 

omassa tutkimusaineistossani se nousi esiin vain yhdessä haastattelussa. Outi Ampujan 

mukaan melu määritellään ei-toivotuksi ääneksi, ja se koetaan epämiellyttävänä tai häi-

ritsevänä, hyvinvointia haittavana, ja jolla on vahingoittava vaikutus elimistölle niin 

fyysisesti tai psyykkisesti. (Ampuja 2008, 26.) Tutkimukseni kuitenkin osoittaa ja tuo 

esille sen, että ei-toivottu ääni, epämiellyttävä ääni ei välttämättä aina ole melun raja-

arvoja ylittävä voimakkuudeltaan. 

 

Annamme erilaisille äänille ja niihin liittyville ilmiöille nimiä ja määritelmiä. Milloin 

on kyseessä musiikki, milloin äänimaisema, milloin tauko, milloin hiljaisuus, milloin 

taas jymy, meteli, melu. Ääniympäristöä lähestytäänkin, tai on helppo lähestyä, juurikin 

näiden ääripäiden kautta. Melu vs. hiljaisuus. Tämä kahtiajako hallitsee äänen ja ää-

niympäristön tutkintaa ja tulkintaa. (Ampuja 2014, 10.) 

 

R. Murray Schaffer toteaa jo vuonna 1977 tehdyssä teoksessa, että äänimaisema on 

muuttumassa kaikkialla. Äänet lisääntyvät ihmisiä nopeammin, ja sitä mukaa, kun ym-

pärillemme kertyy yhä useammin mekaanisia laitteita. Siksi on olemassa yhä enemmän 

todisteita siitä, että nykysivilisaatio on kuurouttamassa itsensä melulla. 
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Yksi ja sama ääniympäristö ei kuitenkaan edusta samanlaista kokemusta kaikille sen 

keskiössä eläville. Ja välittämättä siitä, onko ääniympäristö rauhallinen tai äänekäs. 

Tämä tulee erityisesti musiikin osa-alueella esille, jonka jaottelu meluksi ja ei-meluksi 

on usein ideologinen ja esteettinen, ja yleensä mielletäänkin korkean ja matalan kulttuu-

rin jakoon. Meluksi määrittämisen perusteeksi riittää haitallaiseksi määritelty ääni, jossa 

tukeudutaan usein desibelimittauksiin ja lääketieteelliseen tietoon musiikin kulttuuri-

sesta tai sosiaalisesta kontekstista välittämättä. Tämä mittaustapa on kuitenkin riittämä-

tön, varsinkin jos tarkastellaan taidetta, sen käyttöä ja käyttökonteksteja. (Uimonen 

2014, 326.) 

 

Nykyään meillä on valtaa ja kykyä muokata äänimaisemaamme toimillamme ja päätök-

sillämme, ja uudet teknologiset keksinnöt helpottavat epätoivottavia äänien vaimenta-

mista ja meluhaittoja. Halutessamme voimme näin elvyttää myönteiseksi koettuja hiljai-

sempia ääniä ja vaalia historiallisesti tärkeinä pidettyjä äänimaisemia. (Ampuja 2014, 

39.) 

 

Tuon tässä tutkimuksessa esiin sen, miten ja millä keinoilla voin, ja olen voinut vaikut-

taa omaan äänimaisemaani hyvinvointiani parantavasti. Aineistokseni olen valinnut 

omat äänitykset, ja joihin olen pyytänyt haastateltavia kertomaan tarinoita epämiellyttä-

vistä äänistä. Aineistoni sopii lähestymistapaani, koska aineistoni avulla tavoitteenani 

on tutkia epämiellyttävien äänien vaikutusta itse havainnoijan äänimaisemaan, mutta 

myös kuuloaistiin, kuulemiseen sekä yleiseen hyvinvointiin. Aineistoni on kuunnelta-

vissa tästä linkistä 

http://markkuriipi.com/opinnot/gradun-aanitiedostot/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://markkuriipi.com/opinnot/gradun-aanitiedostot/
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1. ÄÄNIMAISEMATUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 

 

”Äänimaisemaa ei ole olemassa ilman yksilöä tai yhteisöä. Ihmiset kuulevat ja 

tuottavat ympäristöään paitsi omalla toiminnallaan, myös puhumalla ja kirjoit-

tamalla kokemastaan. (Järviluoma, H, Koivumäki, A, Kytö, M, Uimonen, H 

2006, 6.)” 

 

Kuuntelu luo kaikille yhteistä tilaa eri tavalla kuin katselu. Tässä asetelmassa kuuntelu, 

joka on intiimimpää, ja katselu, joka on taas julkisempaa, asettuvat vastakkain. Ääni-

maisematutkimuksen erottelevuus tuuleekin esille tässä. Äänimaisematutkimus kunni-

oittaa kuulohavainnoijan paikkaa ympäristön keskellä, kun taas ympäristön katsominen 

kauempaa on paljon objektiivisempaa havainnointia (Vikman 2005, 15.)  

Äänimaisematutkimuksen keskeisiin käsitteisiin lukeutuu siis akustinen tila ja tärkeim-

pinä periaatteina kuunteleminen ja kuulon korostaminen.  

 

R. Murray Schafer toteaa kirjassaan Kuuntelukasvatus: 100 kuuntelu- ja ääniharjoitusta, 

että äänimaiseman parantaminen on perin yksin kertaista. On opittava vain kuuntele-

maan ja Schaferin mielestä tämä tapa näyttää unohtuneen. Schaferin mielestä meidän 

tulisi herkistää korvamme ympärillemme olevaan ihmeelliselle äänten maailmalle. Kun 

olemme hankkineet ja saavuttaneet kriittistä ymmärrystä, voimme asettaa itsellemme 

vaativampia yhteiskunnallisia tavoitteita, jotta muutkin vaikuttuisivat kaikesta kokemas-

tamme. (Schafer 2015, 15.) 

 

Kuuloaisti ja kuunteleminen ovat tärkeimpiä asioita myös silloin, kun haetaan ratkaisuja 

meluongelmiin. (Uimonen 2005, 24). Perusteluna tässä se, että äänikokemus on aina hy-

vin voimakkaasti subjektiivinen, omakohtainen. Se on myös herkistävä, tunteisiin ve-

toava, suggestiivinen. (Vikman 2005, 17.) 

 

Kuten jo johdannossa totesin, termi melu tulee hyvin usein esille äänimaisematutkimuk-

sesta kun puhutaan. Johdannossa totesin myös, että melua määritellään hyvin usein ei-
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toivotuksi ääneksi, kuten Meri Kytö tekee kirjassa Äänimaisemissa (Kytö 2016, 54.)1 

sekä Outi Ampuja Oikeus Hiljaisuuteen -pamfletissaan. Äänimaisemissa kirjassa Kytö 

toteaa, että antropologi Mary Douglasin mukaan lika on väärässä paikassa olevaa ai-

netta (Kytö 2016, 54). Meri Kytö viittaa myös äänimaisematutkija Heikki Uimoseen, 

joka taas rinnastaa em. määritelmän siten, että melu taas on väärässä paikassa väärään 

aikaan kuuluvaa ääntä. (Kytö 2016, 54.)  

 

Edelliseen viitaten ja kirjallisuutta lukiessani tätä gradua varten törmäsin käsitteeseen 

yksityinen äänimaisema ja sen rajat, joka konkretisoituu arkisesti naapurisuhteissa var-

sinkin kaupunkimiljöössä. Äänimaisematutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on kuu-

lija/kokija, ja hänen suhteensa kuultuun ympäristöön sekä hänen oma toimintansa kysei-

sessä ympäristössä. Meluun tämä taas liittyy siten, että kuulijalla/kokijalla - tässä esi-

merkissäni kerrostalon asukkaalla kaupunkimiljöössä -  on tietyt kulttuuriset odotukset 

oman asuinpaikkansa, ja siis yksityisen äänimaisemansa suhteen. (Kytö 2016, 53.) 

Mikäli nämä kulttuuriset odotukset rikkoutuvat melun ja ei-toivotun äänten suhteen, ai-

heuttaa se tiettyä toimintaa ja reagointia, ja joka tulee esille myös tutkimusaineistossani, 

vaikkakin sana melu itsessään mainittiin vain yhdessä vastauksissa, kuten aiemmin jo 

mainitsin. 

 

Tähän kulttuurisidonnaisuuteen viittaa myös Heikki Uimonen, joka toteaa että; World 

Soundscape Project teki tieteellisen tutkimuksen lisäksi valistustyötä äänimaiseman 

merkityksestä ihmisen hyvinvointiin. Varsinkin antropologisessa tutkimuksessa antro-

pologi Edward T. Hall on ehdottanut, että ihmiset eri kulttuureissa eivät vain puhu eri 

kieltä, vaan aistivat asioita eri tavoin.  

Yhden tilan sijaan on olemassa useita tiloja, lämpöön ja tuoksuun ja niiden sekoitukseen 

liittyvät tilat. Se, kuinka me ihmiset reagoimme eri äänimaisemaan, on kulttuurisidon-

naista. (Uimonen 2005, 24.) 

 

Kun puhumme äänimaisematutkimuksesta, emme voi ohittaa käsitettä akustinen ekolo-

gia. Akustisen ekologian olennaisin tarkoitus on tarkastella ympäristön ja sen keskellä 

                                                      
1 Truax, Barry 2001. Acoustic communucation, 2nd edition. Westport: Ablex 
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elävien yksilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita, jotka rakentuvat äänen välityksellä. Ää-

nimaisematutkimukseen ja akustiseen ekologiaan olennaisesti kuuluu paljon erilaisia 

termejä, joita tässä yhteydessä tuon esiin luettelonomaisesti auttamaan lukijaa hahmot-

tamaan, mistä kaikista käsitteistä ja suurista linjoista puhutaan, kun puhumme äänimai-

sematutkimuksesta. Äänimaisemassa, ja sen käsitteissä nk. suuria linjoja ovat: 

•Äänimaisema (Soundscape) eri äänten (musiikki, melu, liikenne, luonto, teknologia, ih-

miset) kokonaisuus, jossa kulloinkin olemme 

•Akustinen ympäristö (Acoustic environment) millaiset ovat tilan akustiset ominaisuu-

det eli tilan/ympäristön sointi 

•Akustinen ekologia (Acoustic ecology) yksilöiden ja yhteisöjen väliset suhteet, jotka 

rakentuvat äänen välityksellä 

•Akustinen suunnittelu (Acoustic design) esim. kaupungeissa mm. liikenteen meluntor-

juntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelu 

• Soundmark (äänellinen maamerkki) ainutkertainen, suojeltava ääni 

• Keynote sound (perusääni) taustaääni muitten äänten havaitsemiselle, taukoamaton 

ääni kuten liikenne, meren kohona 

•Signal (tietoisesti kuunneltavaa merkityksellistä ääntä. Esim. herätyskello) 

•Hi-Fi-äänimaisema (yksittäiset äänet erottuvat helposti ja ovat tunnistettavia äänimai-

semassa) 

•Lo-Fi äänimaisema (ympäristön äänet sekoittuvat ja yksittäisiä äänilähteitä vaikea erot-

taa, sillä ne peittyvät toistensa alle.     

•Ear Witness (korvintodistaja) 

•Sound walls (akustiset seinät) 

•Broad-Band noise (laajatajuinen melu) 

•Acoustic space (akustinen tila) 

•Äänipilari, ääniohjus, akustinen magneetti 

(Vikman, 2015) 
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1.1. Äänimaisematutkimuksen menetelmiä 

 

Äänimaisematutkimuksessa ja akustisessa ekologiassa tutkitaan ääniympäristön ja ihmi-

sen suhdetta. Äänilähteen paikallistamista tilassa kutsutaan lokalisoinniksi ja tilakoke-

mus auralisaatioksi, ja tällaista tutkimusta tehdään akustiikan parissa. (Koivumäki 2006, 

43.) 

Kun tutkitaan äänimaisemia, tärkeimpinä menetelmiä ovat luonnollisesti kuuntelemi-

nen ja kuulon korostaminen.  

Jotta voisi kertoa tai esiin tuoda helpoimmalla tavalla esimerkiksi oma asuinympäristön 

äänimaisemaa, on helpoin keino tallentaa äänimaisemaa, mutta tärkeää on myös kir-

joittaa havainnoistaan. Äänen tallentamisessa on kuitenkin haasteensa. Toki yksit-

täistä äänilähdettä voidaan tallentaa äänitallentimen ja mikrofonin kera, mutta on syytä 

muistaa, että kyseessä on aina jonkun henkilön omakohtainen äänihavainto ja kokemus, 

jonka ääni synnyttää. (Koivumäki 2006, 41,43.) 

Siksi onkin perusteltua ensinnäkin tallentaa äänilähdettä, mutta myös haastatella ja pyy-

tää kirjoittamaan havainnon tekijää havainnostaan. Äänilähteen ja siitä tehtävien ha-

vaintojen suhde on määriteltävä, ennen kuin tallentimeen tartutaan. (Koivumäki 2006, 

41.) Kuten aiemmin totesin, äänikokemus on aina hyvin voimakkaasti subjektiivinen, 

omakohtainen. Se on herkistävä, tunteisiin vetoava, suggestiivinen. Jotta äänittäjänä 

pääsee ns. sisään äänimaisemaan, on syytä pohtia myös havaintojen kirjallista asua. Ni-

mittäin äänihavainnon ja äänilähteen merkitys kuulijalle voivat poiketa huomattavasti 

toisistaan. 

Tähän viittaa Ari Koivumäki kirjassa Sata suomalaista äänimaisemaa. Kyseinen kirja 

on ollut kolmivuotinen (2004-2006) tallennus-, suojelu-, ja tutkimusprojekti, jonka tar-

koituksena on ollut kerätä äänimaisemia Suomen rajojen sisäpuolelta. Sen lisäksi, että 

äänimaisemia on kyseiseen kirjaan CD-muotoon tallennettu, äänimaisemakokemuksista 

on myös kirjoitettu. (Järviluoma, H, Koivumäki, A, Kytö, M, Uimonen, H 2005, 6.) 

Äänihavainto muodostuakseen edellyttää kolmea tekijää: äänilähdettä, tilaa ja subjektia, 

joka havainnon tekee. Tärkeimpinä ominaisuuksina äänilähteessä on mm. taajuus, 

sointi, kesto, voimakkuus.  

Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia esiin nousee myös oman graduni tutkimusaineis-
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tossani, sillä esimerkiksi äänen voimakkuus nousi aineistossani. Esimerkkinä hyvä mu-

siikki, mutta liian kovaa soitettuna tuotiin esiin aineistossani kahdessa vastauksissa.  

Tietyllä taajuudella (haastateltava ei eritellyt taajuusaluetta tarkemmin) olevat jatkuvat 

äänet koki eräs haastateltavista olevan sellaisen, johon hänellä on alhainen meluherk-

kyys. 

Äänihavaintojen astiminen on aikaan sidottu tapahtuma. Äänet havaitaan tässä ja nyt, 

reaaliajassa, äänilähteen samalla tuottaessaan aistimuksia. Siksi vasta jälkeenpäin ää-

nihavaintoa voi muistella tai kuvitella mielessään myös verbaalisesti. Ei kuitenkaan ais-

timishetkellä, sillä äänet on ensin tunnistettava ja miellettävä joksikin. Maailma on 

täynnä ääniä, joilla on meille erilaisia merkityksiä. Merkitysten tulkinta on taas osa ta-

voista jäsentää ja hallita ympäristöä. Kieli taas on mahdollisuus sille, että voimme yleis-

tää käsitteiden avulla yksittäisiä havaintoja kanssaihmisille Se myös mahdollistaa sadun 

informaation säilyttämisen, muistamisen ja mieleen palauttamisen. (Koivumäki 2005, 

45.)  

 

Muisti on myös yksi äänimaisematutkimuksen menetelmä. Ihmisaivot tunnistavat äänet 

luokittelemalla ne muistin avulla. Kokemuksien kautta muisti tunnistaa esimerkiksi lin-

nunlaulun, ja vielä kokeneempi voisi kyseisen linnunlaulun tunnistaa esimerkiksi paju-

linnun lauluksi. Tällä tavoin kuuntelijan muistin kokemisen ja tietämisen historia vai-

kuttaa äänimaiseman ja siihen liittyvän mielenmaiseman väliseen jatkuvaan dialogiin.  

 

Aiemmin mainitsin, että jotta voisi kertoa tai esiin tuoda helpoimmalla tavalla esimer-

kiksi oma asuinympäristön äänimaisemaa, on helpoin keino tallentaa äänimaisemaa 

kirjoittamisen ohella. Tallentamisesta kun puhutaan, niin äänimaiseman historia muuttui 

radikaalisti fonografin keksimisen myötä, sillä ensi kertaa ääni irtautui ajasta ja pai-

kasta. Tallennus on muuttunut äänitysteollisuudeksi, josta on myös tullut huomattava 

taloudellinen tekijä. Siitä on samalla tullut myös merkittävä vallan muoto, sillä äänestä 

on muotoutunut kompleksi, jolla on poliittista, taloudellista ja kulttuurista vaikutusval-

taa globaalisti. (Huhtamäki 2016, 156, 169.) 

 

Tallentaminen ainakin allekirjoittaneella liittyy olennaisesti myös seuraavaan tärkeään 

äänimaisematutkimuksen menetelmään, kuuntelukävelyyn.  
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Kuuntelukävelyä (listening walk) käytetään synonyymina äänikävely-termille, jonka 

yhteydessä tarkkaillaan tiettyjä ääniä. (Uimonen 2011.) Heikki Uimonen kirjoittaa artik-

kelissaan Tarkkaile ympäristöäsi seuraavaa: 

”Kuuntelukävelyjä sovellettiin laajemmassa mittakaavassa ensimmäistä kertaa tutkimuk-

seen vuonna 1975 WSP:n Five Village Soundscapes -hankkeessa. Kanadalaisen tutkimus-

ryhmän kohteena olivat viiden eurooppalaisen kylän äänimaisemat. Vuonna 2000 Tam-

pereen ja Turun yliopistojen tutkijat tekivät samoissa kylissä. Acoustic Environments in 

Change -jatkotutkimuksen lisäten kuudenneksi kyläksi Nauvon Suomesta. Metodologisesti 

monitieteisen lähestymistavan tutkimusmenetelmiä olivat kuuntelukävelyjen ohella arkis-

totutkimus, ympäristön tallentaminen, äänenpainetason mittaukset, haastattelut ja niin 

edelleen. (Schafer 1977b; Järviluoma ym. 2009.)” 

 

Uimonen toteaa artikkelissaan, että äänen kuuleminen on fysiologisten erojen vuoksi 

yksilöllistä: siihen vaikuttavat muun muassa kuuntelijan korvan ja pään muodot. Lisäksi 

kuuntelukokemus perustuu valtaosin binauraaliseen eli kahdella korvalla tapahtuvaan 

kuunteluun, mikä mahdollistaa muun muassa äänten paikantamisen sekä parantaa kuu-

lon herkkyyttä. Äänitetyn kuuntelukävelyn tarkoituksena onkin nimenomaan tarkastella 

enemmänkin äänten merkitysten muodostumista, kuin äänen fysiologista havaitsemista, 

minkä vuoksi kuuntelutapahtuman yksityiskohtainen dokumentointi jää vähemmälle 

huomiolle. (Uimonen 2011.) 

 

Äänimaisematutkimukseen, ja varsinkin akustisen ekologian edelläkävijöihin lukeutuu 

myös saksalainen säveltäjä, radiojuontaja, äänitaiteilija ja äänimaisematutkija Hilde-

gard Westerkamp, joka pitää mm. äänimaisemia koskevia työpajoja, luentoja maail-

manlaajuisesti, sekä kirjoittaa aiheesta.  Uimosen mainitsemalle Listening walk -mene-

telmälle Westerkamp käyttää termiä Soundwalking, joka on siis yksi tapa tutkia ääni-

maisemaa, ja kyseessä on mielestäni yksi ja sama äänimaisematutkimuksen menetelmä.  

 

Westerkampin mukaan Soundwalk (kuuntelukävely, vrt. Uimonen Listening walk) on 

kuin mikä tahansa retki, jonka päätarkoituksena on kuunnella ympäristöä, ja altistaa 

korvamme jokaiselle äänelle ympärillämme missä kulloinkin olemme. (Westerkamp 

2007.) 

 

Akustisessa suunnittelussa ensimmäinen ja tärkein työvaihe on opetella sitä, kuinka ja 
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mitä kuunnella. Yksi metodi tähän on Schaferin esiin tuoma Ear Cleaning, jonka tar-

koituksena on olla puhumatta sanaakaan yhden vuorokauden aikana. Schaferin mukaan 

kyseinen metodi on varsin haastava, pelottavakin, eikä ihan kaikista ole sitä suoritta-

maan, mutta taas kaikki ne jotka ovat sen kyennet suorittamaan ovat todenneet koke-

muksen olleen varsin erikoislaatuinen koko heidän elämässään. (Schafer 1977, 208.) 

 

1.2. Äänimaisematutkimuksen syntyhetket ja tausta 

 

Äänimaisematutkimuksen käsitteenä lanseerasi kanadalainen säveltäjä ja kirjailija R. 

Murray Schafer 1960-luvun lopulla, joka otti esikuvansa Weimarin Saksassa vaikutta-

neesta BAUHAUS taidekoulusta. BAUHAUS taidekoulussa katsottiin, että teollisen 

muotoilun käsite oli sovellettavissa akustiseen ympäristöön. Akustisen suunnittelun op-

pisuunnan nimikkeen alle tuli taas koota ääntä eri muodoissa tutkiva ryhmä. Tutkija-

ryhmä koostui muusikoista, akustiikoista, sosiologeista, psykologeista. (Uimonen 2005, 

18-19.)  

 

Tämä malli tuli 1970- luvulla perustetun World Soundscape Project -hankkeen myötä 

esille. Ryhmän jäsenet olivat muusikoita ja säveltäjiä, joiden päätavoitteet olivat muu-

alla kuin vaikeasti lähestyttävän taidemusiikin luomisessa. Säveltäjistä oli mahdollista 

tulla ääniarkkitehtejä ja akustisia suunnittelijoita, kaikille äänen alueille koulutettuja kä-

sityöläisiä. Ääniympäristöä alettiin arvioida analyyttisen kuuntelun lähtökohdista. (Ui-

monen 2005, 19.) 

Kimmokkeen äänimaisematutkimukseen Schafer sai ollessaan yliopisto-opettajana. Hä-

nen opiskelijansa suhtautuivat nimittäin melusaastetta käsittelevään kurssiin vastahakoi-

sesti, koska kokivat itsensä voimattomiksi asian suhteen. Epämiellyttäviksi koettujen ja 

haitallisten äänten rinnalla ryhdyttiin sen sijaan tarkastelemaan kaikkia ympäristön ää-

niä, ääniympäristön muutosta, äänenvaikutuksia, ja äänteen merkitystä yksilöille ja yh-

teiskunnalle, sekä sitä, mitä eroa ja yhtäläisyyttä eri äänillä ja äänimaisemilla on eri 

kulttuurien välillä. 

(Schafer 2015, 1.) 
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Äänimaisematutkimuksessa yksi keskeinen asia/käsite akustinen tila on peräisin Carte-

rilta ja McLuhanilta. Alun alkaen termillä tarkoitettiin sitä, että auditiiviselle kokemuk-

selle ei ole suotu samanlaista todistusvoimaa kuin visuaaliselle kokemukselle ja lisäksi 

akustinen tila käsitteellä viitataan aikaan ennen kirjoitustaitoa. (Uimonen 2005, 20.) 

 

Projektit Five Village Soundscapes (1977) ja Vancouver Soundscape (Schafer 1978) 

koostuivat myös BAUHAUSIN esimerkein eri alojen sovelluksista. Projekteissa käytet-

tiin tutkimusmenetelminä äänentasomittauksia, liikenteen määrän arviointia, haastatte-

luja sekä tukeuduttiin aluetta koskevaan historiantietoon. Lisäksi tallennettiin ääniympä-

ristöä, tehtiin radio-ohjelmia, äänimaisemakartoitusta sekä julkaistiin aiheen kirjalli-

suutta. (Uimonen 2005, 20.) 

 

Tärkeimpinä teemoina olivat akustisen suunnittelun tarve ekologian perusajatusten mu-

kaisesti sekä mm. liikenteen meluun, ja siihen liittyvien haittavaikutusten parannuseh-

dotukset. Säveltäjä ja kirjailija R. Murray Schafer kiteytti näkemyksensä äänimaisema-

tutkimuksen perusteoksessa Tuning of the World (1977). Uraauurtavassa teoksessa esi-

tellään ääniympäristön tutkimusmenetelmiä, peruskäsitteistöä sekä akustista suunnitte-

lua. (Uimonen 2005, 21.) 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa, ja myös median piirissä, termi äänimaisema alkoi yleistyä 

1990-luvun alusta lähtien. Äänimaisemien kenttätutkimus ja monipuoliset kulttuuri-

analyyttiset ja pitkän keston perspektiivit loivat maahan omaäänisen uuden tutkimus-

alan. Yleisradion äänitarkkailijakoulutuksessa termiä käytettiin jo 1970-luvulla. Ala on 

kansainvälinen, mutta aiheesta löytyy suomeksikin artikkelijulkaisuja, väitöskirjoja, ää-

nimaisemien keruukilpailun tuloksena saatuja aineistojen ja tutkimusartikkeleiden yh-

distelmiä (Järviluoma, H & Piela, U 2016, 7.) 
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2. ÄÄNIMAISEMATUTKIMUKSEN FENOMENOLOGINEN 

NÄKÖKULMA. ANALYYSIMENETELMÄ JA 

TUTKIMUSSTRATEGIA  

 

Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia. Kokemus taas muodostuu eri asioiden merki-

tysten mukaan, ja nämä merkitykset ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen 

kohde. Kokemus itsessään käsitetään ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todel-

lisuuteensa. Maailmaan, jossa hän elää. Mille tahansa kokemukselle on hyvin luonteen-

omaista omakohtaisuus. Kokemus - vaikkapa ääni sellainen - on subjektiivinen aikaan 

sidottu, paikallinen, ainutlaatuinen, ruumiillinen jne. Ei siis yllätä, että psykologian his-

toriassa tavataan tieteellisiä orientaatioita, joiden tavoitteena ei olekaan tutkimuskohteen 

selittäminen, ennustaminen ja kontrollointi, vaan nimenomaan sen ainutkertaisuudelle 

oikeutta tekevä kuvaus. (Latomaa & Suorsa, 2011, 174.) 

 

Voidaan ymmärtää tietyn ihmisen toimintansa tarkoitus kysymällä, millaisten merkitys-

ten pohjalta hän toimii. Fenomenologit sanovatkin, ihmisen suhde maailmaan on inten-

tionaalinen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki merkitsee meille jotakin. Todellisuus ei ole 

edessämme jonakin neutraalina massana, vaan jokaisessa havainnossa kohde näyttäytyy 

havaitsijan pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten valossa.  

Ihmisen toiminta on suurelta osin intentionaalista, tarkoitusperäistä, tarkoituksen mukai-

sesti suunnattua. Ihmisen suhde todellisuuteen on aina joillakin merkityksillä ladattua, 

ja siksi maailma näyttäytyykin meille erilaisina merkityksinä. (Aaltola & Valli 2001, 

27.) 

 

Ihminen tahtoo, toivoo, uneksii ennen kuin hän tarkasti osaa ilmaista, mitä hän haluaa, 

ja ennen kuin kertoo kognitiivisen selkeästi, millä tavalla hän aikoo saada tavoitteensa 

toteutettua. Ihminen pyrkii lähes koko ajan johonkin ja pyrkii luomaan merkityksellisiä 

kokonaisuuksia (Tökkäri 2015, 129-130.) 

 

Aura Neuvonen artikkelissa Kaupungissa omin korvin toteaa seuraavaa; 
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”Fenomenologinen lähestymistapa tarjoaa myös näkökulman kaupungin äänimaiseman jäsentä-

miselle. Se pyrkii näkemään urbaanin äänimaiseman kulttuurien kirjona, jolloin tila itsessään ei 

muutu, vaan asenteet tilaa kohtaan ja sille antamamme määritelmät vaihtelevat. Kaupungilla ei 

siis ole, eikä kuuluisikaan olla, ennalta määrättyä luonnetta, vaan sen määrittelevät ja muokkaa-

vat asukkaiden subjektiiviset kokemukset (Arkette 2004, 160). 2” 

 

Fenomenologian perusti Edmund Husserl (1859-1938). Husserl kehitti fenomenologiaa 

ja fenomenologista menetelmää siten, että sitä käytetään nykyisin useassa erityistie-

teissä menetelmänä, ja Husserlin mukaan juuri fenomenologia sopii psykologian perus-

taksi. Husserlin ihanteena olikin systemaattinen tieteellinen malli, jonka avulla löyde-

tään kokemuksen yleisiä rakenteita. (Latomaa & Suorsa 2011, 21,148.) 

 

Hussserl kritisoi aikansa psykologiaa joka hänen mukaansa jäljitteli luonnontieteitä. 

Tästä kyseisestä suuntauksesta on niin puhuttu kuin kirjoitettu paljon, mutta ainakaan 

ulkopuolisille liike ei ole jäsentynyt selkeästi. (Husserl 1995, 9.) Fenomenologiassa laa-

jastasi ottaen kyse onkin ennen kaikkea asenteesta filosofian tekemiseen, pyrkimyksestä 

tuoreeseen ja elävään filosofiaan. Fenomenologia itse liikkeenä hahmottui vastusta-

mansa kautta. Iskulause ”Asioihin itseensä!” tarkoittikin pois pelkästään käsitteiden 

analysoinnista ja pois myös pystyyn kuolleista akateemisista systeemeistä, ja pyrkimys 

oli siihen, että filosofioista ja filosofeista liikkeelle lähtemisen sijaan on aloitettava asi-

oista ja ongelmista. (Husserl 1995, 9-10.) 

 

Jos vertaan Husserlin ajatusmaailmaa omaan tutkimukseeni, niin asianani ja ongelma-

nani onkin tarkastella ihmisten reagointeja ja kokemuksia epämiellyttävistä äänistä. Mil-

lainen ääni koetaan epämiellyttävänä ja miten ko. ääni saa reagoimaan, ja millaisia mer-

kityksiä äänet tuottavat. Tutkimukseni keskittyy henkilöiden kokemuksiin inhottavista 

äänistä, lähtökohtanaan fenomenologinen tutkimusstrategia ja analyysimenetelmä.  

Fenomenologisessa analyysimenetelmässä lähtökohtana on tutkijan avoimuus.  

Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulusta toteaa teoksessa Menetelmäopetuksen 

tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirjassa termistä fe-

nomenografia seuraavaa: 

”Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena 

                                                      
2 Arkette, Sophie (2004). Sounds Like City. Theory, Culture & Society 21:1,159-168 
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on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtana on aja-

tus siitä, että ihmisillä on hyvinkin erilaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä kulloinkin tutkit-

tavasta asiasta. Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään käsitysten 

eroavaisuuksien tutkimiseen. 

Tutkimusnäkökulman soveltamisessa on erotettavissa kaksi eri tiedon tasoa. Ensimmäisen asteen 

tutkimusnäkökulma pyrkii hahmottamaan tutkittavien laadullisesti erilaiset tavat käsittää ja ym-

märtää tutkittavaa asiaa tai kohdetta. Toisen asteen näkökulma vie tarkastelua syvemmälle. Täl-

löin tutkija pyrkii luomaan tulkintaa ihmisten käsityksistä ja niiden merkityssisällöistä kyseisessä 

kohdeilmiössä. Tutkija tarkastelee, millaiseksi ilmiön sisällön merkitys muodostuu erilaisten kä-

sitysten valossa. Samoin tutkittavaksi tulevat tutkittavien ajattelun muodot ja kokemuksellisuus. 

(Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A 2009, 36.)” 

 

Mikä ero sitten on fenomenologialla ja fenomenografialla?  

Fenomenologisessa tutkimusstrategiassa tutkijan roolin on oltava kiinnostunut tutkit-

tavien tavasta ajatella sekä heidän kokemuksistaan, kuten esimerkiksi tässä oman tutki-

mukseni aiheessa - inhokkiäänissä. Miten kuulokokemuksiin esimerkiksi vaikuttaa kul-

loisenkin tutkittavan elämäntilanne. Kokemukset inhottavista äänistä voivat olla siis 

minkälaisia kokemuksia tahansa, ja ne voivat olla kenen tahansa haastateltavan ihmisen 

tajunnan kohteita. Tutkimuskohdetta olen siis pyrkinyt lähestymään ilman ennalta mää-

rättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. (Koppa, Jyväskylän yliopisto, 

2016.)  

 

Fenomenologinen tutkimus onkin tietyssä mielessä yksittäiseen suuntautuvaa paikallis-

tutkimusta. Ei pyritä niinkään löytämään universaaleja yleistyksiä, vaan nimenomaan 

ymmärtämään jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa, eli 

henkilöiden kokemuksia inhottavista äänistä. 

 

Pääajatuksena on pyrkimys päästä lähelle tutkittavan ihmisen välitöntä subjektiivista 

kokemusta, johon totuus mm. kuulokokemuksesta perustuu, kun puhutaan kokemuksista 

inhottavista äänistä. Fenomenologinen tutkimusnäkökulma perustuu siis kokemukseen. 

Se on hedelmällinen ja pätevä tiedonlähde, ja se toimii myös subjektiivisen tietämyksen 

ja käyttäytymisen perustana (Similä 2013, 11.)3 

Fenomenologinen analyysi voi myös rakentua tutkimuskohteen tarkastelun lisäksi myös 

                                                      
3 Becker, C. 1992: Living and relating: an introduction to phenomenology. Newbury Park. Sage. 
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minun, eli tutkijan itsensä ja omien kokemusten ja ymmärrysprosessien tarkastelusta. 

(Koppa 2016.)  

 

Fenomenografiassa taas tavoitteena on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityk-

siä tutkittavasta ilmiöstä. Fenemenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jossa kes-

kitytään käsitysten eroavaisuuksien tutkimiseen. Fenomenografisen tutkijan tavoitteena 

on onnistua tuomaan esiin se konteksti, johon haastateltavien käsitykset liittyvät. Taus-

talla on näkemys siitä, että ihmisten kokemukset ovat aina yhteydessä siihen, missä ti-

lanteessa ja asiayhteydessä ne tapahtuvat. Tutkijana voi siis itsekin havahtua huomaa-

maan, että tutkittava ilmiö voidaan ymmärtää muillakin tavoilla kuin tutkija on tehnyt. 

(Fenomenografia 2017.) 

 

Tämä tulee esiin myös tutkimusaineistossani. Muun muassa kauhuelokuvamusiikin koki 

yksi haastateltavista sellaiseksi, joka aiheuttaa pelon tunnetta. Hän kertoi tämän asian 

nousevan esiin silloin, kun on kesämökillään pimeän aikaan (N1-35.) Samainen haas-

tateltava totesi myös, että linnunlaulusta on äänikokemus miellyttävänä tiettynä vuoro-

kauden ja vuodenaikana, mutta muuttuu epämiellyttäväksi aikaisin aamulla, kun halu-

aisi nukkua, eli kun tilanne ja asiayhteys muuttuu toisenlaiseksi. Toinen esimerkki tulee 

esille 27-vuotiaalta mieheltä (M5-27.) Hän kokee pöytätietokoneen sisustan, tuulettimet 

yms. ko. laitteista tulevat miellyttävinä, rahoittavana ääninä, mutta jos pöytätietokoneen 

tuulettimeen tulee jokin vika, esim. iän aiheuttama, se voi hetkessä muuttua varsin 

voimakkaaksi ja epämiellyttäväksi ääneksi. (M5-27.) 

 

2.1. Yhteisöllisyys ja kokemus. Fenomenologian ja äänimaisematutkimuksen 

yhdistävät tekijät 

 

Fenomenologinen merkitysteoria pitää sisällään ajatuksen ihmisen yhteisöllisyydestä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön jäseninä meillä on yhteisiä piirteitä, yhteisiä merki-

tyksiä. Niin tutkittavat kuin tutkijakin omaa jonkin yhteisön yhteistä merkityksen perin-

nettä. (Aaltola & Valli 2001, 28.) Yhteisöllisyys ja kokemus ovat ne kaksi sanaa, jotka 

nousevat esiin niin fenomenologiassa kuin äänimaisematutkimuksessakin yhdistävänä 

tekijänä.  
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Kappaleen Äänimaisematutkimuksen keskeinen käsite mainitsin seuraavaa: 

`Äänimaisemaa ei synnytetä ilman yksilöä tai yhteisöä. Ihmiset kuulevat ympäristöään, 

sitä äänimaisemaa missä elävät, ja myös tuottavat ympäristöään oman toiminnan lisäksi 

myös puhumalla ja kirjoittamalla kokemastaan. (Järviluoma & Koivumäki & Kytö & 

Uimonen 2006, 6.) ` 

Kulttuuri ja yksilön enkulturoituminen yhteisöönsä määrittää mm. kehikon äänten tul-

kinnalle, jonka kanssa yksilö tulee tutuksi eri akustisten yhteisöjensä jäsenenä. Ääntä 

tulkitseva ja kokeva henkilö valitsee aluksi henkilökohtaisesti, mutta myös osana sitä 

kulttuuria, mikä taas määrittää sen, millaisen merkityksen hän kuulemilleen ja tuotta-

milleen äänille antaa. (Uimonen 2016, 17.) 

Heikki Uimonen toteaa kirjassa Äänimaisemissa seuraavaa: 

”Symbolinen kuulemisen politiikka houkuttaa tarkastelemaan käsitettä 

äänimaiseman ja akustisen yhteisön kontekstissa. Tämä siksi, että ääni-

maisemaansa tulkitseva ja tuottava yksilö on osa jotakin akustista yhtei-

söä tai yhteisöjä ja kokee tai ei koe itsensä osaksi niitä. Yhtä lailla yh-

teisö määrittää ne äänet ja ei normatiiviset äänenkäytön tavat, jotka se 

kokee epäsopiviksi sekä hakee keinot, joilla se tarvittaessa nämä äänet 

toiminnallisesti vaimentaa.” (Uimonen 2016, 15). 

 

Ympäristöäänten tutkimuksessa äänen kuulumisen käsite yhdistetään auditiiviseen in-

formaatioon. Yksittäiset äänitapahtumat ja äänimaisemat viestittävät aina kuulijalleen 

jonkinlaisia merkityksiä. Olennaista onkin, miten kuulija nämä eri merkitykset ymmär-

tää.  

Tällä kuulumisella on myös toinenkin merkitys, yhteiskuntatieteellinen sisältö. Heikki 

Uimonen kirjassa Äänimaisemissa viittaa sosiologi Nira Yuval-Davisiin, joka taas tar-

koittaa edellä mainitulla kiintymyksen johonkin tunnepitoiseen, joka on mahdollista 

tuntea kotoisaksi, mutta myös siihen, kuinka kuulumisella on taipumusta naturalisoitua 

arkipäivän käytännöistä. Erityisesti silloin kun kuuluminen tulee artikuloiduksi, jäsen-

netyksi, politisoiduksi, ja kun se on jollakin muotoa uhattuna. Selkein eroavaisuus ää-

nen kuulumisen ja johonkin kuulumisen välillä onkin toiminnallisuuden ja symbolisuu-

den välillä. 
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Samaan viittaa myös Heikki Uimonen, jonka mukaan äänimaiseman kokemiseen vai-

kuttavat eletty elämä sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät (Uimonen 2014, 326.)  

Fenomenologisessa merkitysteoriassa ne merkitykset, joiden valossa todellisuus meille 

avautuu, eivät ole meissä synnynnäisesti, vaan niiden lähde on yhteisö, johon jokainen 

meistä joko kasvaa, tai siihen on meidät kasvatettu. (Aaltola J & Valli R. 2001, 28.) 

 

2.2. Tutkimusaineisto, aineiston analyysi ja analyysikysymykset 

 

Tutkimusaineistoa olen kerännyt haastattelemalla. Haastattelut olen tehnyt äänittä-

mällä. Äänittäminen on keino tarkastella tekemiäni haastatteluja, palata tilanteeseen uu-

delleen, jolloin itse äänitystilanne toimii sekä muistiapuna että tulkintojen tarkastamisen 

välineenä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 14.) 

Pyysin haastateltavia kertomaan mahdollisimman avoimesti ja keskustelunomaisesti ta-

rinoita epämiellyttävistä äänistä, antaen heidän vastauksille mahdollisimman paljon tilaa 

seuraavin aineistohankintakysymyksin: 

• Kuvaile, millaisen äänen koet epämiellyttävänä? 

• Miten ko. ääni saa reagoimaan? 

• Kuvaile, mistä epämiellyttävä ääni syntyy ja mikä on sen alkulähde? 

• Mihin tapahtumaan tai asiaan ääni liittyy? 

• Millä sanoilla ääntä luonnehditaan, mitä toimintaa epämiellyttävän äänen kuul-

lessaan seuraa, ja voiko omalla toiminnalla vaikuttaa jollakin tavoin epämiellyt-

tävään ääneen?  

• Mikä merkitys äänellä on? 

 

Aineistonhankintakysymyksilläni pyrin toki myös saamaan vastauksen tutkimusongel-

maani eli selvittämään ihmisten reagointeja ja kokemuksia epämiellyttävistä äänistä, 

mutta myös siihen, millainen ääni koetaan epämiellyttävänä ja miten ko. ääni saa rea-

goimaan, ja mitä merkityksiä se luo. Aineistonhankintakysymyksillä pyrin myös analy-

soimaan eri äänimaisemien ja äänien tulkintaa ja äänimaisemien merkityksiä kuulijalle. 

Analysoin myös sitä, miten ne vaikuttavat kuuloaistiin, kuulemiseen sekä yleiseen hy-

vinvointiin.  
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Tutkimusaineistoa tuottaneet henkilöt 

TAULUKKO 1. Haastatellut henkilöt taustoineen 

 

Sukupuoli ja ikä Henkilön taustaa 

N1-35 Ammatti: Toimittaja. Opiskelee työn 

ohessa 

N2-37 Ammatti: Opiskelija. Perheellinen, lap-

sia 5 kpl 

N3-+40 Ammatti: Opiskelija. Aiempi tutkinto: 

FM 

M1-25 Ammatti: Opiskelija.  

M2-25 Ammatti: Opiskelija 

M3-n50 Ammatti: Media-alan freelancer. Opis-

kelee työn ohessa. 

M4-37 Ammatti: Media-alan yrittäjä. Opiskelee 

työn ohessa. 

M5-27 Ammatti: Karaokejuontaja. Opiskelee 

työn ohessa. 

 

Taulukossa 1 esittelen haastatellut taustoineen. Haastatellut nimesin tällä tavoin helpot-

tamaan haastatteluihin viittaamista varsinaisessa tekstissä. Numero sukupuolen perässä 

tarkoittaa haastattelujärjestystä. Kirjain siis merkitsee sukupuolta ja viimeiset numerot 

haastatellun oikeaa ikää, tai lähes oikeaa ikää. Kaikki haastateltavat eivät suostuneet sa-

nomaan oikeaa ikäänsä. 

 

 

Fenomenologia tarkoittaa ilmiön olemuksellisen merkitysrakenteen selvittämistä. (Aal-

tola & Valli 2001, 41.) Pyrin aineistoa analysoidessa tematisoimaan, käsitteellistämään 

tai narratiivisesti yleistämään haastattelujen tarinoissa esitettyä puhetta. Tavoitteenani ja 
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tarkoituksena lisätä ymmärrystä tästä normaalin ja inhimillisen elämän ilmiöstä - ää-

nistä, jotka ovat inhottavia. Pyrin luomaan kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä seuraa-

vin aineiston analyysikysymyksin. 

 

• Kuinka ääntä luonnehditaan?  

• Mitkä äänet huolettavat?  

• Liittyykö epämiellyttävä ääni tekniikkaan/teknistymiseen?  

• Mitkä ovat sietokykyä koettelevia ääniä?  

• Mitkä äänet saavat aikaan epävarmuutta? 

• Melu, eli mitkä ovat psyykkisesti ja fyysisesti rasittavia ääniä? 
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3. MIKÄ ÄÄNI KOETAAN EPÄMIELLYTTÄVÄNÄ? 

 

Käyn tässä luvussa läpi sitä, mikä ääni tutkimuksessani koetaan epämiellyttävänä ja 

mikä on sen alkulähde. Mikä on se asia tai tapahtuma mihin ääni liittyy. Mitkä ovat ne 

sanat, ja millaisilla sanoilla epämiellyttävää ääntä luonnehditaan. Aiheuttaako epämiel-

lyttävän äänen kuullessaan jonkinlaista reagointia, ja voiko omalla toiminnalla vaikuttaa 

jollakin tavoin epämiellyttävään ääneen. Miten aiemmin mainitsemani äänimaisematut-

kimuksen suuret linjat ja keskeisimmät käsitteet näkyvät aineistossani. 

 

Aineistosta käy ilmi, että tutkittavaa aihetta, epämiellyttävää, inhokkiääntä luonnehdi-

taan hyvin eri tavoin, eri adjektiivein. Vastauksia tuli mm. seuraavasti;  

• Tietyllä taajuudella oleva ääni 

• Tikittävä ääni 

• Koliseva ääni 

• Ininä 

• Jatkuva ja toistuva ääni  

• Lintujen ja varisten rääkymisääni 

• Törmäysääni (joka liittyy veneen törmätessä kiveen) 

• Suihkuhävittäjäkoneista tuleva pamausääni 

• Melua aiheuttava ääni 

• Maiskutus 

• Yölliset äänet 

 

3.1. Hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiintyvät äänet  

 

Tutkimusaineistostani (haastattelut M4-37, M3-n50.) on havaittavissa, että me ihmiset 

olemme ehdollistuneet siihen, että esimerkiksi hälytysajoneuvon äänen kuullessamme 

miellämme jollekin, yleensä läheiselle ihmiselle, tapahtuneen jotakin ikävää ja pahaa. 

Hälytysajoneuvon ääni saa kylmät väreet pintaan, hämmentymään, huolestumaan ja saa-

vat meidät lievän pelon valtaan. Varsinkin, jos hälytysajoneuvon ääni kuuluu läheltä 
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asuinpaikkaamme. Hälytysajoneuvon ääni on yleensä suora seuraus siitä, että on tapah-

tunut onnettomuus, esimerkiksi kolari. Se pakottaa selvittämään, mitä on tapahtunut. 

Tiettyyn vuorokauden aikaan, esimerkiksi yöllä, mikä tahansa ääni on epämiellyttävä. 

Edellä mainitut äänet koetaan surua tuottavina, kuormittavina, uhkaavina ja niistä jää 

aina negatiivinen kokemus.  

 

Kuuloaisti on ihmisen aisteista se, jolla ihminen on helposti pelästytettävissä ja myös 

pelästytetään (Karisto & Leppänen 1997, 13.), kuten edellisessä kappaleen väitteessäni 

ja otsikossa on todettavissa, hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiinty-

vät äänet huolettavat. Kuulemisen tehtäviä ja ympäristön havaitsemista tarkastellessa 

voi todeta, että varsinkin suuntakuulo ihmiselle on tärkeä elementti kuuloaistissa (Aro 

2006, 29.) Se auttaa paikallistamaan esimerkiksi puhuvan henkilön sijainnin ja sillä on 

tärkeä tehtävä esimerkiksi liikenteessä liikkuessa.  

 

Jokapäiväisessä elämässä kuulohavainnot ovat niin kutsuttuja todellisia äänilähteitä. Ää-

nilähteitä, joissa ihmisen suuntakuulon erotuskyky on erittäin tarkka (Aro 2006, 29.) 

Tästä syystä näihin edellä mainittuihin ääniin reagoidaan tutkimukseni perusteella var-

sin voimakkaasti, jos kyseiset äänet kantautuvat tai sijoittuvat lähelle asuinympäristö-

ämme. 

 

Kun puhumme kuuloaistista, kuulokokemuksista, äänien tulkitsemisesta, emme voi olla 

ottamatta huomioon muitakin aisteja, sillä kaikki aistit toimivat yhdessä. Sydämen li-

säksi tärkein ihmiskehon osa aivot ovat luotu vastaanottamaan valitsemaan ja jäsentä-

mään eri aistien kautta niille tulevaa informaatiota. Havaitseminen on myös riippuvaista 

siitä, mitä ihminen kokee tai päättää tärkeäksi. (Aro 2006, 22.) 

Oma tulkintani on, miksi hälytysajoneuvojen ääni koetaan negatiiviseksi, johtuu osittain 

siitä, että hälytysajoneuvot hälytystilanteissa ovat oikeutettuja rikkomaan liikennesään-

töjä. Ruiskumestari Reijo Oikari toteaa Keskisuomalainen-lehden nettiartikkelissa, että 

lain mukaan liikennesääntöjä rikottaessa pitää käyttää sekä sireeniä että hälytysvaloja. 

Pelkästään hälytysvaloja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos sireeniäänestä on hait-

taa ambulanssissa olevalle potilaalle. Tällaisissa tapauksissa pitää kuitenkin noudattaa 
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liikennesääntöjä. Pelkkiä hälytysääniä ei Oikarin mukaan käytetä koskaan. (Keskisuo-

malainen 2013.)  

 

Myös hälytysajoneuvojen äänen voimakkuus on mielestäni se syy, miksi se mielletään 

siten, että ko. ääni saa kylmät väreet pintaan, hämmentymään, huolestumaan ja saavat 

meidät lievän pelon valtaan. Trafin määräyksen (Määräys-

TRAFI/9461/03.04.03.00/2012) mukaan hälytysajoneuvojen äänen tulee olla äänenkor-

keudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antavine äänimerkinantolaitteineen. Kysei-

sen merkinantolaitteen äänen voimakkuus on seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon 

edestä mitattuna, fast-aikavakiota käyttäen, suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitteen 

asentaminen muuhun ajoneuvoon on kiellettyä. 

 

Öiseen aikaan esiintyvät äänet ovat helposti kategorisoitavissa inhokkiääniin, epämiel-

lyttäviin ja huolestuttaviin taas siitä syystä, että niihin yleensä herätään. Levon, unen, 

nukahtamisen ja nukkumisen häiriöt kun ovat yleisimpiä, juurikin melun aiheuttamia 

terveysvaurioita. Tutkimusaineistossani tulee esiin, että mikä tahansa ääni öiseen aikaan 

esiintyessään koetaan kuormittavina, uhkaavina ja niistä jää aina negatiivinen kokemus.  

Voimakas, toistuva tai epäsäännöllinen melu vaikeuttaa lepoa, rentoutumista, nukahta-

mista ja unen saantia. Se vaikeuttaa suoraan unen laadun, sen vaiheiden jaksotusten, sy-

vyyden ja keston muutoksiin. (Vuorinen & Heinonen-Guzejev 2014, 113.) 

Nukkuessaan ihminen kuulee hyvin matalalla tarkkaivaisuuden tasolla. Ihminen toisin 

sanoen taustakuuntelee nukkuessaan. Ääniympäristössä olevia viestejä ei tietoisesti kä-

sitellä, koska niiden informaatio on jo tuttua. Meri Kytö toteaa kirjassa Äänimaisemissa 

omassa artikkelissaan, että varsinkin nettikeskustelun puheenvuoroissa nousee esiin sel-

keä ärtymys öisen aikaan tapahtuvista äänellisistä häiriöistä, jotka kantautuvat naapu-

rustosta. Ikäviä tuntemuksia herättävät myös myöhäisen illan ja yörauha-ajan taitekoh-

dissa kuuluvat äänet. Niillä on aina negatiivinen vaikutus väsyneeseen ihmiseen. (Kytö 

2016, 62-63.) Keskusteluissa esiin nousevat tilanteet, kuten ”Saako yöllä käydä suih-

kussa?” koetaan hermoja raastaviksi ja sietämättömiksi. Meri Kytön artikkelia lukiessa 

ja artikkelia verratessa omaan tutkimusaineistooni, varsinaisesti naapurustosta kantau-

tuva öinen ääni ei tule esille tutkimusaineistossani, mutta öiset äänet, ja mitkä tahansa 

öiset äänet koetaan kyllä negatiivisena ja ne huolettavat tutkimusaineistossanikin. 
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3.2. Tekniikkaan ja teknistymiseen liittyvä ääni 

 

Oman kokemukseni kautta voin väittää, että taloremontit koettelevat vahvaakin parisuh-

detta. Remontin olennaisena osana ovat lukemattomat päätökset lattiamateriaalin valin-

nasta seinien värin ja keittiökaapiston mallin valintaan, ja jokainen päätöksentekotilanne 

voi johtaa riitaan. Remontoinnista aiheutuva ääni on kuin piste iin päälle tälle stressaa-

vuudelle. Silti aineistossani remontointiin, ja samalla myös tekniikkaan liittyvä äänen 

epämiellyttävyys tulee esille vain yhdessä haastattelussa, ja sekin haastateltavan työpai-

kalla. Kyseinen ääni tai äänimaailma sai haastateltavan reagoimaan niin, että on vain 

siedettävä, mutta myös pohtimaan etätöiden vaihtoehtoa. (N3-+40.)  

Tekniikkaan liittyvät äänet tutkimusaineistoni perusteella koettiin yhdessä haastattelussa 

epämiellyttävyyden vastapainoksi myös rauhoittavana äänielementtinä. Pöytätietoko-

neen sisustan, tuulettimet yms. laitteista tulevat äänet koetaan miellyttävänä, rahoitta-

vana äänenä, mutta kun esimerkiksi tuulettimeen tulee jokin vika, esim. iän aiheuttama, 

se voi hetkessä muuttua varsin voimakkaaksi ja epämiellyttäväksi ääneksi. (M5-27.) 

Hammaslääkärin poraus (M1-25.) koettiin yhdessä haastattelussa ensimmäisenä mie-

leen tulevaksi epämiellyttäväksi ääneksi, joka liittyy tekniikkaan, kuten myös Huonosti 

käyvä auto (M5-27.) 

 

Erilaisia teknisiä laitteita, ja niiden tuottamaa melua rajoitetaan EY-direktiivein. Niin 

kutsuttu laitemeludirektiivi (200/14/EY) edellyttää melupäästön merkitsemistä tuottee-

seen, ja osan laiteryhmistä tulee lisäksi alittaa niille asetetut melupäästön raja-arvot. 

Näihin ko. laiteryhmiin kuuluvat tuotteet ovat pääsääntöisesti sellaisia, joita käytetään 

puutarhanhoidossa, kiinteistöjen kunnossapidossa, rakentamisessa, maanrakennuksessa 

sekä lastinsiirrossa. (Ampuja 2014, 64.) 

 

Jos vertaan tätä Ampujan mainitsemaa omaan tutkimusaineistooni, niin voin todeta, että 

esimerkiksi hammaslääkärin poran ääni ei mielestäni äänen voimakkuudeltaan ylitä mi-

tään raja-arvoja melun suhteen. Kuten ei mielestäni huonosti käyvä auto eikä pöytätieto-

koneen tuuletin. Sen sijaan remontointiin liittyvä ääni tutkimusaineistossani erään haas-

teltavan kohdalla (N3-+40.) on sellainen, jossa yhtäläisyyttä jo löytyykin. 
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Maailman teknistyminen, ihmisten, ajoneuvojen ja rakennuksien lisääntyminen sekä ko-

neellistuminen ovat tuoneet omat haasteensa ääniympäristöön. Varsinkin kaupungeissa. 

On selvää, että kaupunkien akustinen horisontti4  eroaa merkittävästi siitä syystä, että 

ihmisiä on enemmän neliömetrejä kohden esimerkiksi maaseutuun verrattuna. Kaupun-

kien rakennuksista, korkeiden talojen seinistä äänet kimpoilevat eivätkä vaimene sa-

malla tavoin kuin esimerkiksi maaseudun avaruudessa.  

Tässä yhteydessä onkin hyvä tuoda esiin R. Murray Schaferin termi lo-fi äänimaisema. 

Eli paljon hälyä ja paljon informaatiota sisältävä äänimaisema, jossa äänet sekoittuvat ja 

peittyvät toistensa alle. Äänen lähdettä ja merkitystä on siis äärimmäisen vaikeaa, jopa 

mahdotonta saada selville. (Ampuja 2014, 33.)  

 

Outi Ampuja pohtii kirjassaan Melun Sieto Kaupunkielämän Välttämättömyytenä, että 

voiko modernia äänimaisemaa kutsua keinotekoiseksi äänimaisemaksi, ja siitä syystä, 

että teknologian ja yhteiskunnallisten suunnittelujärjestelmien avulla voimme suunni-

tella ja muunnella äänimaisemaa aivan eri mittakaavassa kuin ennen. Hän viittaa siihen, 

että teknistymisen ja kaupungistumisen myötä melusta on etenkin kaupunkilaisten arki-

päivän äänimaisemaa hallitseva piirre  

Tämä nk. keinotekoinen äänimaisema on kaikkine meluineen jopa johdonmukainen, ja 

se on jopa tavoiteltua. Me kulutamme koko ajan, ja näin myös pidämme kapitalistisen 

rautaisen pyörän pyörimässä, ja meistä jokainen on kykenevä teknologian luomissa ra-

joissa muokkaamaan muiden toimiemme ohella äänimaisemaamme. (Ampuja 2007, 

105, 128.)  

 

Toin jo aiemmin esiin, että tutkimusaineistoni (Pöytätietokoneen sisusta, tuulettimet yms., 

(M5-27.) Hammaslääkärin poraus (M1-25.) Huonosti käyvä auto (M5-27.) perusteella on to-

dettavissa, tekniikkaan ja teknistymiseen kuuluu ääniä, joiden äänen voimakkuus itses-

sään ei ole melurajoja ylittäviä, mutta silti niistä kokemus on epämiellyttävä, eikä näihin 

em. ääniin vaikuta asuinympäristö millään tavalla, eikä sitä esiin noussut haastatteluissa 

tekniikkaan ja teknistymiseen liittyvistä äänistä. 

                                                      
4 Äänimaisema voidaan määritellä akustiseksi horisontiksi. Aivan kuten visuaalinen horisontti, myös 

akustinen horisontti on kaikkien yhteistä tilaa. (http://yle.fi/vintti/yle.fi/priima/node/447.html) 
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3.3. Sietokykyä koettelevat äänet 

 

Ampuja toteaa kirjassaan Huutoja Hiljaisuuteen, että Suomalainen hiljaisuus/ Att upleva 

tystnad -keruukilpailussa vuosina 2011-2012 aineiston analyysissä on tulkittavissa se, 

että vastaajat assosioivat ja tulkitsevat pääsääntöisesti hiljaisuuden nimenomaan luon-

non rauhaan. Vastaajat Ampujan mukaan hakeutuvat tarkoituksella ja toistuvasti hiljai-

suuteen, jota luonnon rauha tarjoaa (Ampuja 2014, 263-264.)  

Hiljaisuuden tarve on meille opittua, mutta se on myös suomalaisuutta. Hiljaisuuden 

merkityksestä kulttuurissamme ja elämäntavassamme kertovat maahanmuuttajataustai-

set vastaajat em. kyselyssä. Useimmille maahanmuuttajataustaisille kyseisen keruukil-

pailun tuloksista on havaittavissa, että luonnon rauha, esimerkiksi sauna ja kesämökin 

ympäristö koetaan myönteisenä asiana, joskaan ei kaikilla. (Ampuja 263-264.)  

 

Tutkimusaineistoni tuo kuitenkin esille vastakkaisen näkökulman, sillä esimerkiksi Lin-

tujen rääkyminen aikaisin aamulla (N1-35.) koettiin yhdessä haastattelussa epämiel-

lyttäväksi luontoon liittyviin ääniin. Samaisella haastateltavalla kokemus samaisesta ää-

nestä on toki myös miellyttävä tiettynä vuorokauden ja vuodenaikana. Luontoon liittyy 

paljon kaikenlaista hiljaista äänimaisemaa ja ääntä, joka Ampujankin luentomuistiinpa-

nojen perusteella koetaan rauhoittaviksi.  

 

Outi Ampujan luentomuistiinpanoista marraskuulta 2015 löytyy seuraavaa:  

Hiljaisten ja elvyttävien ympäristöjen. vaikutus terveyteen 

Pääsy esim. asunnon ”hiljaisemmalle puolelle” saattaa vähentää melun 

häiritsevyyttä jopa 10-20 %. On viitteitä, että toistuva oleskelu vähentä-

vät ärtyisyyttä ym., ja että paranemin on nopeampaa hiljaisessa, luonnon 

ääniä sisältävässä ympäristössä. Oleskelu hiljaisuudessa edesauttaa 

psyykkistä elvyttäviä prosesseja. Hiljaisessa metsässä samoilu voi vähen-

tää stressiä. 

Kuitenkin esim. Hyttysen vaatimaton ”ininä” luontoon liittyvistä äänistä koettiin yh-

dessä vastauksista sellaiseksi, johon vastaajalla on alhainen ärsytyskynnys (M4-37.)  
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Outi Ampujan mukaan meluisa paikka ei voi toimia elvyttävänä ympäristönä, koska 

melu aiheuttaa stressiä ja ihminen joutuu ponnistelemaan sulkeakseen melun pois tietoi-

suudestaan (Ampuja 2007, 206). Kodin me jokainen koemme varmasti elvyttävänä, hil-

jaisena paikkana. Syy siihen on selvä. Kotona ei ole liikaa ärsykkeitä, liikettä, seka-

vuutta ja uhkaa tai stressiä aiheuttavia tekijöitä. Hiljaisuudella on henkiseen ja fyysiseen 

hyvinvointiin elvyttävä vaikutus, ja siksi hiljaisuus assosioidaan myös kotiin ja omaan 

asuinympäristöön. 

 

Silti tutkimusaineistoni perusteella voin väittää, että kodin ja asuinympäristön elvyttävä 

rooli voi muuttua vastakkaiseksi. Nimittäin; Kotiin ja asuinympäristöön liittyvistä epä-

miellyttävistä äänistä Herätyskello nousi esiin kahdessa haastattelussa (M4-37 M2-25.) 

Lisäksi mainittiin Maiskutus (N2-37.), Henkarin ääni lattialle pudotessaan (M3-n50.), 

sekä Astioiden ottaminen astianpesukoneesta (M2-25.) Myös nokkahuilun ja huuli-

harpun soiton opettelu (N3+40.) nousivat esiin kotiin ja asuinympäristöön liittyvistä 

epämiellyttävistä äänistä. 

 

Sietokykyä koetteleviin ääniin liittyy myös seuraava. Äänen tärkeimmät fysikaaliset 

ominaisuudet ovat äänen voimakkuus ja äänen taajuus. On selvää, että äänen suuri voi-

makkuus aiheuttaa aluksi huonovointisuutta, ja pidemmän päälle kuulovaurioita. Mutta 

väitän, että huonovointisuuteen, äänen epämiellyttävyyteen vaikuttaa myös äänen taa-

juusalue. Se tuli esiin myös tutkimusaineistossani. Tietyllä taajuudella (haastateltava ei 

eritellyt taajuusaluetta tarkemmin) olevat jatkuvat äänet koki eräs haastateltavista ole-

van sellaisen, johon hänellä on alhainen meluherkkyys. (M5-27.) 

 

Tutkimusaineistossani esiin tulleiden, luontoon liittyvien ja äänen voimakkuudeltaan 

hiljaisten äänten (lintujen rääkyminen aikaisin aamulla sekä hyttysen vaatimaton ininä) epä-

miellyttävyydet perustuvat mielestäni juuri tähän.  

 

Oma kokemukseni on, ja kun puhumme äänen taajuudesta ja taajuusalueesta, niin tärkeä 

taajuusalue on nk. preesensalue, eli puheen selkeydelle tärkeä taajuusalue (2000-5000 

hertsiä).  Pienillä äänen voimakkuuksillakin nämä taajuudet erottuvat selvästi. Tämän 
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äänen keski- ja yläkeskialueen taajuuskaistan korostuessa äänestä tosin muodostuu ka-

pea-alainen, hieman valju, mutta ääni em. taajuusalueilla kuuluu selkeästi pienelläkin 

äänen voimakkuudella. Tässä siitä yksi esimerkki: 

https://www.youtube.com/watch?v=kRIsn6M6P1U 

Tämä kyseinen kalibrointitaajuus on edelleen käytössä kenttä-äänitykseen tarkoitetuissa 

äänimiksereissä, ja sen tarkoituksena on kalibroida ääntä taltioivien laitteiden äänen ta-

soja keskenään. 

 

Mutta tekeekö edellä mainittujen taajuuksien poistaminen sitten epämiellyttäväksi koe-

tun äänen miellyttävämmäksi kuunnella (2000-5000 hertsiä)? Ääntä kuvaan tuottaessani 

olen huomannut, että esimerkiksi dialogiin em. taajuuksia korostaessa saa dialogin kuu-

lumaan selkeämmin ilman että äänen voimakkuuteen tarvii puuttua. Ja toisinpäin. Kun 

olen leikannut em. taajuuksia tietyistä äänilähteistä, siitä on tullut miellyttävämpi kuun-

nella. 

Toinen fysikaalinen äänen ominaisuus eli voimakkuus on tekijä, joka tuli aineistossani 

esiin kahdessa vastauksessa, joka koettiin ensin miellyttävänä ja sittemmin epämiellyt-

tävänä. Hyvä musiikki, mutta liian kovaa soitettuna tuotiin esiin aineistossani kahdessa 

vastauksissa. (M5-27, N3-+40.) Jatkuva ja toistuva ääni saa äänen lähteen helposti 

muuttumaan miellyttävästä epämiellyttäväksi (N2-37.)  

Sinänsä yllättävää minulle oli, että yhdessäkään haastattelussa esimerkiksi pienten las-

ten toisinaan kovaääninen leikkiminen ei noussut esiin sietokykyä koettelevana äänenä. 

 

3.4. Melu. Psyykkisesti ja fyysisesti rasittavat äänet. 

 

Melu on sana, jota ei voida ohittaa, kun puhutaan äänimaisematutkimuksesta. Melulla 

on suora vaikutus ihmisen terveyteen. Melua ympäristöongelmana ja työympäristön 

vaaratekijänä tutkitaan alituiseen. Melua on ei toivottu ääni, sosiaalisesti nolostuttava 

ääni, ilon ilmaisu, yhteiskunnallisen arvoaseman merkitys, kulttuurista riippuvainen, 

subjektiivinen, hyvinvoinnille haitallinen ääni. Melun haittavaikutuksia:  

• huonontaa kuuloa 

• nostaa verenpainetta  

• heikentää immuniteettijärjestelmää 

https://www.youtube.com/watch?v=kRIsn6M6P1U
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• aiheuttaa stressiä  

• heikentää unen laatua  

• viivyttää lasten lukemaan oppimista 

• heikentää keskittymistä 

• vähentää esimerkiksi lasten kykyä keskittyä pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista 

vaativaa toimintaan 

• epäillään olevan yhteyttä myös diabeteksen syntymiseen 

• viitteittä siitä, että pitkäaikainen kovalle melulle altistuminen aiheuttaa muutok-

sia aivotoimintaan siten, että tarkkaavaisuus suuntautuu helpommin ääni (Am-

puja 2015) 

Melu on myös käsite, joka on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Me altistumme ym-

päristön melulle, työperäiselle melulle ja vapaa-ajan melulle. Äänet, melu ja hiljaisuus 

kaikkine vaikutuksineen, kokemuksineen ja tulkintatapoineen asetetaan usein kulttuuri-

seen ja historialliseen yhteyteen. (Ampuja 2014, 10-11.) 

 

Kappaleessa 1. eli Äänimaiseman keskeinen käsite jo tähän viittasinkin;  

 

Melu, ja yleensäkin äänikokemus, on aina hyvin voimakkaasti subjektiivinen, omakoh-

tainen. Se on myös herkistävä, tunteisiin vetoava, suggestiivinen. (Vikman 2005, 17.)  

 

Siitä syystä ja nimenomaan kuuloaisti ja kuunteleminen ovat tärkeimpiä asioita myös 

silloin, kun haetaan ratkaisuja meluongelmiin. (Uimonen 2005, 24.)  

Haastattelujen eli tutkimusaineiston lisäksi kirjallisuutta läpikäydessäni tätä gradua var-

ten huomaa, että hyvin usein ääniympäristöjen nk. ääripäät – melu ja hiljaisuus – nouse-

vat esiin.  Outi Ampujan mukaan melu määritellään ei-toivotuksi ääneksi, ja joka Am-

pujan mukaan koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä, hyvinvointia haittavana, ja 

joka rasittaa tai vahingoittaa elimistöä fyysisesti tai psyykkisesti. (Ampuja 2008, 26.)  

Samalla mieleeni juolahtaa samat kysymykset kuten Heikki Uimosella kirjassa Sata 

Suomalaista Äänimaisemaa; Kenen ääni häiritsee, missä ja mihin aikaan häiritse, ja ke-

nellä on lupa tähän häiritsemiseen? (Uimonen 2005, 56.) 

Termi lo-fi äänimaisema on mielestäni verrattavissa, ja se onkin mielestäni tulkittava 
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meluna. Ja lo-fi äänimaisema - melu - on helposti assosioitavissa nimenomaan kaupun-

kimiljööseen. Melu on terveyttä ja hyvinvointia haittaava tekijä. Arvioiden mukaan me-

lualueella asuu tätä nykyä 920 000-1020 000 ihmistä. Ylivoimaisesti suurin yksittäinen 

melun aiheuttaja on liikenne (Ampuja 2014, 42.)  

Varsinkin pääkaupunkiseudulla, pääsääntöisesti liikenne.  

 

Lainsäädäntö liikenteen aiheuttaman melun suhteen on tiukentunut. Tieliikenteen ai-

heuttamaa moottori- ja rengasmelua on pyritty vähentämään kansainvälisin säännöksin. 

Paikallisella tasolla parannuskeinona liikenteen aiheuttamaan meluun ovat olleet no-

peuksien pienentämien, ajokiellot, tienpäällysmateriaalit kuten nk. hiljainen asfaltti. 

(Ampuja 2014, 48.)  

 

Meluksi on liikenteen aiheuttaman melun lisäksi koettu ja myös muodostunut asuinym-

päristön äänet kuten rappukäytävissä juoksevat lapset, lemmikit sekä mm. pianonsoitto 

ja musiikin kuuntelu. Jossakin päin maailmaa taas sotatilanne on konkreettinen kuten 

myös sodan tuottama melu. Sodassa edelleen kuullaan räjähdyksiä, ampumisen ääntä, 

huutoja. Ihan samalla tavoin kuin sodissa esimerkiksi toisen maailmansodan aikaan. 

 

Schaferin mukaan nykymaailmaan on esiin noussut useita erilaisia merkityksiä sanalle 

melu. Hän kategorisoi melun neljään osa-alueeseen 

Ei toivottu ääni, joka on noussut esiin jo vuonna 1225 Oxfordin Englannin sanakirjan 

mukaan 

Ei-musikaalinen ääni, jonka fyysikko Hermann Helmholtz määritteli 1900-luvulla jak-

sottomaksi, rytmittömäksi värähtelyksi (kuten lehtien kahina), ja joka ei ole verratta-

vissa mihin tahansa musikaaliseen ääneen, jolla on selkeä rytmi ja/tai jaksotus. Schafer 

toteaa myös, että sana melu on viitattavissa myös kohinaan, joka sanana on edelleen 

käytössä tänäkin päivänä kuten Valkoinen kohina sekä Gaussin kohina 

Mikä tahansa kova ääni, joka voidaan lailla kieltää vedoten niiden desibelimääriin, ja 

jotka ylittävät melun raja-arvoja. 

Mikä tahansa häiritsevä merkinantoääni, jolla hän viittaa mm. puhelin staattiseen 

sointiin sekä aikoinaan television ns. ”lumisateeseen” ohjelman päätyttyä. 

(Schafer, 1977, 182.) 
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Melu on havaittavissa myös aineistoni kautta, mutta sana melu itsessään mainittiin vain 

yhdessä vastauksissa, sillä yleisesti melun koki vain yksi haastateltavista meluherk-

kyyttä alentavaksi (N2-37.) Esimerkiksi liikenteen melua ei noussut esiin, eikä esimer-

kiksi naapurustoon liittyviä ääniä, kuten rappukäytävissä juoksevat lapset. Sen sijaan 

haastatteluissa ei-toivottuina, epämiellyttävinä, hyvinvointia haittaavina sekä elimistöä 

psyykkisesti ja fyysisesti rasittavina ääninä esiin nousivat seuraavat äänteen alkulähteet, 

jotka tähän olen listannut luettelon muotoon, perässä viitemerkintä, kenestä haastatelta-

vasta on kyse: 

 

• Lintujen rääkyminen aamulla (N1-35.) 

• Nokkahuilun ja huuliharpun soiton opettelu (N3+40.)  

• Maiskutus (N2-37.) 

• Hammaslääkärin poraus (M1-25.)  

• Astioiden ottaminen astianpesukoneesta (M2-25.)  

• Henkarin ääni lattialle pudotessaan (M3-n50.)  

• Kynnet raapivat liitutaulua (M4-37.)  

• Huonosti käyvä auto (M5-27.) 

• Herätyskello (M4-37 M2-25.) 

• Tietyllä taajuudella oleva ääni (M5-27.) 

• Kauhuelokuvamusiikki (N1-35.) 

• Melu (N2-37.) 

• Yölliset äänet (M3-n50.)  

• Hälytysajoneuvojen sireeni (M4-37, M3-n50.) 

• Suihkuhävittäjäkone (N3+40.)  

• Kolariääni (M4-37) 

• Kova huuto (N2-37.) 

• Pöytätietokoneen sisustan, tuulettimet yms. rikkoutuminen (M5-27.) 

• Hyttysen ininä (M4-37.) 

• Törmäysääni (veneen törmätessä kiveen souturetkellä) (M3-n50.)  

• Hyvä musiikki, mutta liian kovaa soitettuna. (M5-27, N3-+40.) 
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Newcastlen yliopiston tutkijaryhmän selvityksen (2012) mukaan 10 epämiellyttävintä 

ääntä taas olivat: 

• Veitsi raapii lasipulloa 

• Haarukka raapii lautasta 

• Liitu raapii taulua 

• Viivoitin raapii lasipulloa 

• Kynsi raapii taulua 

• Naisen kirkaisu 

• Kulmahiomakone 

• Pyörän jarrujen kirskunta 

• Vauvan itku 

• Sähköporakone 

Yhtäläisyyksiä Newcastlen tutkijaryhmän ja oman tutkimusaineistoni välillä on vain 

kynsien raapiminen taululla -äänessä. Osittain yhtäläisyyttä löytyy sähköporakoneen 

myötä, sillä omassa tutkimuksessani remontointiin kuuluvat äänet nousevat esiin tutki-

musaineistoni tekniikan ja teknistymisen ollessa epämiellyttävän äänen lähteenä. 

 

3.5. Epävarmuutta aikaan saavat äänet  

 

Antropologisissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka ihmisyhteisöt 

ovat oppineet tulkitsemaan oman elinympäristönsä ääniä. Eri eläinkunnan tuottamat ää-

net ovat voineet varoittaa tulevasta uhkasta myös ihmisille, mutta myös auttaneet löytä-

mään esim. munia syötäväksi. Äänet ja niiden tulkinta on auttanut ihmistä suunnista-

maan vaikeakulkuisessa ympäristössä, jossa näkyvyys on ollut kehnoa. 

Ääniympäristöt vaihtelevat paitsi ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden, mutta myös 

vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan. (Ampuja 2014, 19.) 

 

Pakkassäillä talvella olen tehnyt sellaisia havaintoja, että kun naapuri juttelee pihallansa 

lapsilleen, kuuluu kohtuullisen selvästi hänen äänensä, mutta se mitä hän lapsille puhuu, 

siitä on vaikea saada selkoa. Onhan matkaa kuitenkin lähes 150m. Öiseen aikaan talos-
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tamme kuuluvia ääniä olen oppinut tunnistamaan ja tiedostamaan tarkalleen mistä ne tu-

levat. Ja on päivän selvää, että kun äänimaisemassa juuri öiseen aikaan tuleva ääni on 

sellainen, että sitä en tunnistakaan, on noustava ylös ja selvitettävä mistä se kuului. Toi-

sinaan syypää epämääräisiin kolinoihin yms. on kissamme, toisinaan luonto ja sääolo-

suhteet. 

 

Tähän viittaa myös R. Murray Schafer kirjassa Kuuntelukasvatus – 100 kuuntelu- ja ää-

niharjoitusta. Hän toteaa, että kuuntelu on kytkettynä päälle, halusimmepa tai emme, 

joskaan korvat itsessään eivät takaa niiden tehokasta käyttöä. On selvää, että myös 

kuuntelemme eri asioita eri tavoin. Schaferin mukaan on olemassa runsaasti näyttöä 

siitä, että yksilöiden tavoin eri yhteisöt kuuntelevat omilla tavoillaan. 

Keskittynyt kuuntelu ja muun toiminnan ohessa tapahtuva kuuntelu ovat eri asioita. 

Schafer pohtiikin, että miksi keskitymme kuuntelemaan tiettyjä ääniä ja miksi tiettyjä 

ääniä tuskin edes kuulemme. Mikä on se syy, että tiettyjä ääniä ns. syrjimme, ja kuinka 

alituiseen muuttuva ääniympäristö vaikuttaa siihen, mitä valitsemme kuunneltavak-

semme. (Schafer 2015, 11.)  

 

Schaferin mainitsema äänten syrjiminen nousee esiin tässä tutkimuksessani siten, että 

jokainen haastateltavistani oman inhokkiäänen kuulleessaan toimii siten, että kyseisen 

äänen saisi loppumaan tai eliminoitua.  

 

Herätyskellon tikitys sai toimimaan yhdessä vastauksessa seuraavasti; Haastateltava 

kertoi laittaneensa herätyskellon pakastimeen, ettei kyseistä epämiellyttävää ääntä kuu-

luisi. (N3-+40.) Yksi vastaajista kertoo, että ensimmäisenä mieleen ja myös esiin tulee 

kirosana (M3-n50.) kun kuulee törmäysäänen veneen törmätessä kiveen. Kolariääni 

kerrottiin yhden haastateltavan toimesta olevan sellainen, joka pakottaa selvittämään 

sen, mitä on tapahtunut. Remontoinnista tuleva ääni saa taas erään haastateltavan rea-

goimaan niin, että on vain siedettävä. Kertomansa mukaan toisinaan on myös ollut mah-

dollista tehdä töitä etäältä (N3-+40.) 

Kaksi haastatelluista koki ambulanssin äänen olevan sellainen, joka saa molemmat 

hämmentymään, huolestumaan ja lievän pelon valtaan. Huoli molemmilla haastatelluilla 
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saa reagoimaan siten, että kyseisen äänen kuullessaan on selvitettävä, että onko lä-

hiomaisille aiheutunut jotakin pahaa (M4-37, M3-n50.) 

Kolmessa vastauksissa aluksi pyritään selvittämään äänen lähde, ja mikäli ei ole kont-

rollointia ääneen, poistutaan paikalta ja/tai laitetaan kädet korville (M2-25, M5-27, N2-

37.) 
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4. TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTAA 

 

Olen aiemmassa kappaleessa analysoinut, mitkä tutkimusaineistossani esiin tulleista in-

hokkiäänten luonnehdinnoista sijoittuivat tiettyyn vuorokauden aikaan, ja mitkä äänet 

huolettavat. Milloin tekniikka ja teknistyminen on epämiellyttävän äänen lähteenä, tai 

mitkä ja millaiset äänet koettelevat sietokykyä. Mikä taas on melua, ja mikä psyykki-

sesti ja fyysisesti rasittavia ääniä. Olen analysoinut, kuinka epävarmuutta aikaan saavat 

äänet aiheuttavat reagointia.  

 

Tässä luvussa tulkitsen tutkimusaineistoani ja pohdin siitä saamiani tuloksia yleisen il-

miön löytämiseksi ja tutkimusongelmani tueksi. Omien tulkintoihin vedoten muodostan 

kokonaiskuvaa haastateltujen henkilökohtaisista kokemuksista inhokkiäänistä. Tutki-

mustulosten pohdinnan tueksi nostan esiin termistöä, jotka nousevat esiin äänimaisema-

tutkimuksen suurissa linjoissa ja käsitteissä, sekä myös tässä tutkimuksessa. 

 

4.1. Hi-Fi, Lo-Fi, Misofonia, Stressitekijät, Äänimaisemakompetenssi 

 

Voiko hiljaisuus tai hiljaiset äänilähteet tuottaa inhokkiääntä? Miltä kuulostaa hiljai-

suus? Se kuulostaa joltakin sellaiselta, miltä ei kuulosta kiire, arki, melu. Eikä se kuu-

losta rytmiltä, joka tekee rauhoittumisen ja kuuntelun mahdottomaksi. Opintojeni aikaan 

opintojaksolla Hiljaisuuden äänet tein mielenkiintoisen havainnon; Metsässä ei ole kos-

kaan täysin hiljaista. Linnunlaulu, sadepisarat sekä itse aiheuttamani äänet (saappaat 

märälle mättäälle) rikkovat tämän rauhoittavan ja elvyttävän Hi-fi äänimaiseman. Ää-

nimaiseman, jossa yksittäisiä ääniä pystyy erottamaan helposti ja ne ovat tunnistettavia 

äänimaisemassa.  

 

Edelliseen viitaten hiljaisuus ei kuitenkaan tarkoita täydellistä äänettömyyttä. Täysin 

eristetyssä tilassa pystymme kuulemaan oman kehomme tuottamia ääniä. Me elämme 

nykyisin hyvin ärsykekylläisessä maailmassa ja ärsykkeitä tuottaa lisää koko ajan mu-

kanamme kulkevat älylaitteet ja -puhelimet. Olen tuonut tässä tutkimuksessa esiin, että 

elinympäristömme meluisuus kuormittaa ja aiheuttaa monenlaisia haittoja terveydelle ja 

viihtyvyydelle. 
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Jos taas vertaan omaa tutkimusaineistoani Outi Ampujan esiin tuomaan hiljaiseen ääni-

maisemaan - joka vaikuttaa elimistöömme elvyttävästi - toisin kuin paljon informaatiota 

sisältävä meluisa Lo-Fi-äänimaisema, (hyvin vaikea erottaa yksittäisiä ääniä, Lo-Fi ää-

nimaisemaan yhdistettään usein melu, pääsääntöisesti kaupungin ja liikenteen melu), tu-

lee myös omassa tutkimusaineistossani esille hiljaisuuden ja/tai hiljaisten äänilähteiden 

elvyttävä ja positiivisen kokemuksen tuottava vaikutus. 

 

Toisaalta; Tutkimustuloksiani kun tulkitsen ja pohdin, voin todeta, että voi hiljaisuu-

della olla käänteinenkin vaikutus. Iloa tuottavat, elvyttävät ja positiivisia kokemuksia 

tuottamat äänet muodostuvatkin kuormittaviksi, ja negatiiviseen kokemukseen johtaviin 

ääniin, jonka aiheuttavat väärä aika ja paikka, sekä jokin tapahtumaketju.  

  

Esimerkki: Aineistossani esiin nousevat Lintujen lauluääni ja Huriseva ääni (Pöytätieto-

koneen sisusta ja tuuletin) jotka kaksi haastateltavaa kokevat hiljaisiksi ja rauhoittaviksi 

ääniksi. Linnunlaulusta yhdellä haastateltavalla kokemus ko. äänestä on miellyttävänä 

tiettynä vuorokauden ja vuodenaikana, mutta myös negatiivinen kokemus, kun kyseinen 

ääni onkin väärässä paikassa väärään aikaan (Lintujen rääkyminen aikaisin aamulla 

(N1-35.)  

 

Myös huriseva ääni eli pöytätietokoneen sisustan, tuulettimet yms. ko. laitteesta tulevat 

äänet koetaan yhden haastateltavan mielestä miellyttävänä, rahoittavana äänenä. Edellä 

mainittu huriseva ääni saa kuitenkin äkkiä erilaisen merkityksen, kun tuulettimeen tulee 

jokin vika, esim. iän aiheuttama, muuttuu se hetkessä varsin voimakkaaksi ja epämiel-

lyttäväksi ääneksi. (Pöytätietokoneen sisustan, tuulettimet yms. rikkoutuminen (M5-

27.) Väärään aikaan ja paikkaan viittaa myös se, että mikä tahansa ääni koetaan haasta-

teltavissa epämiellyttävänä öiseen aikaan tai siihen vuorokauden taitekohtaan, kun ilta-

myöhä on vaihtumassa yöksi. 

 

Hiljaisuus kuitenkin koetaan haasteltavien osalta pääsääntöisesti rauhoittavana ja elvyt-

tävänä elementtinä. Hiljaisuuden vastakohta on melu. 
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Laajennan seuraavaksi melu-käsitettä sekä sen tuomaa stressitekijöitä suhteessa omaan 

tutkimukseeni.  

 

Äänimaisemaa tulkitsevat sekä tuottavat äänimaiseman keskellä elävät ihmiset. Äänet ja 

äänimaisema ovat läsnä aina ja ympäri vuorokauden. Meitä ympäröi aina jokin äänimai-

sema.  Jos puhutaan käsitteestä melu, pätee tämä käsitys myös meluun ja sitä koskevaan 

keskusteluun myös julkisessa sanassa. Turhan usein ympäristön ääniin kiinnitetään huo-

miota vasta sitten, kun niistä on tullut jo ongelma ja häiritsevä osa äänimaisemaa. Olisi 

tärkeää ymmärtää äänten vaikutus ja merkitykset jo ihan päivittäisessä elämässämme-

kin.  

Lähestymistapojen ero on viitattavissa samaan kuin terveyden ja sairauden välillä: ää-

niympäristön ongelmat olisivat osin vältettävissä sillä, että korostettaisiin äänten merki-

tystä yksilöille ja yhteisöille, ennen kuin yksittäiset äänet muodostuvat häiriöksi. 

Äänimaisematutkimuksella on tässä asiassa katsottu olleen merkittävä rooli, sillä tutki-

musprosessin aikana tutkijat ja informantit pystyvät kiinnittämään huomiota ympäris-

töönsä uudella tavalla. Sveitsiläisranskalainen ääniympäristöntutkija Pascal Amphoux 

kiteyttää osuvasti: Poliitikkojen ohella ympäristöasioista vastaavat asiantuntijat ovat 

puolustuskannalla ja taipuvaisia diagnosoimaan vain huonoja ominaisuuksia – 

diagnostiquer de mal – rakentamaan siis meluesteitä ja eristämään ihmiset melulta. 

Amphoux katsoo, että tulisi diagnosoida myös hyviä ominaisuuksia – diagnostiquer le 

bien – jotta voitaisiin tutkia ja edistää suotuisia urbaaneja äänitiloja. (Uimonen 2011.) 

 

Keskushermosto vertaa taas äänen voimakkuutta ja taajuutta aikaisempiin kokemuksiin 

vaikuttaen mm. sydämen sykkeen nopeuteen ja verenpaineeseen. Äänen merkityssisältö, 

äänen ennustettavuus ja osittain myös äänen voimakkuus määräävät, koetaanko ääni ne-

gatiivisena, epämiellyttävänä. Ei- toivottuna, voimakkaana ja jatkuvana tai toistuvana 

melu aiheuttaa stressireaktion. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että naisten 

ja miesten stressireaktioissa on eroja. Miehillä ”tappele tai pakene” -malli ja naisilla 

stressinkäsittelyyn vaikuttaa ilmeisimmin oksitosiini-hormoni. Naiset reagoivat lähesty-

viin ääniin herkemmin kuin miehet, mikä on taas antanut heikoimmille ja hitaimmille 

naisille aikaa reagoida uhkaaviin tekijöihin. Pitkäaikainen kulttuurievoluutio voikin olla 

yksi syy sukupuolten välillä havaittuihin eroihin melun aiheuttamissa stressireaktioissa. 
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(Vuorinen, H & Heinonen-Guzejev, M 2014, 110, 112.) 

 

Tutkimusaineistossani esiin tulleet epämiellyttävät ja nk. inhokkiäänet eivät kuitenkaan 

ylitä Ampujan esiin tuomia melun raja-arvoja, eivätkä vaadi Amphouxin esiin tuomaa 

meluesteiden rakentamista ja eristämistä, eikä eristämään ihmisiä melulta. Tutkimukses-

sani esiin nousevat epämiellyttävät äänet ovatkin pikemminkin vaatimattomia äänen 

voimakkuuden suhteen, poikkeuksena esiin nousseet hälytysajoneuvon äänen voimak-

kuus ja hyvä musiikki, mutta liian kovaa soitettuna. Sen sijaan alhainen ärsytyskynnys 

inhokkiäänille löytyy, jos eivät äänenvoimakkuudeltaan ole suuria, kuten herätyskello ja 

hyttysen ininä.  

 

Misofonia on tunnetilan häiriö, jossa henkilö reagoi äärimmäisen negatiivisesti tiettyi-

hin ääniin, joihin useimmat ihmiset reagoivat vähän tai ei lainkaan. Tämä herkkyys tiet-

tyihin ääniin voi vaikuttaa hyvinkin kielteisesti misofoniasta kärsivän henkilön elämään, 

mikä taas aiheuttaa ongelmia päivittäisten elämänrutiinien kanssa. Ongelmaksi voi koi-

tua mm. yhteydenpito merkittävien ihmisten kanssa, joilla on tapana mm. maiskutella, 

hengittää raskaasti, naputella kynää, jotka taas aiheuttavat jännittyneisyyttä misofoni-

asta kärsivälle, ja on selvää, että ne vaikuttavat häiritsevästi näin myös henkilökohtaisiin 

suhteisiin. Häiriöllä voi olla haitallinen vaikutus sosiaaliseen elämän kanssa ja se voi 

pahimmillaan johtaa eristäytyneisyyteen kuten esimerkiksi siihen, että tiettyjä tilanteita 

aletaan välttää. (Misophonia online 2017.) 

 

Misofoniaan sairastuneet vihaavat ääniä kuten syömistä, pureskelemista, kovaa hengi-

tystä, toistuvaa kynän naputtelua. Misofonia terminä lanseerattiin vuonna 2001 ensi ker-

ran. Misofoniaan sairastuneella voi olla hyvinkin haastavaa istua ravintolassa, jossa 

joku asiakas  niin sanotusti ”hörppii” keittoruokaansa. Misofoniaa kutsutaan myös toi-

sella termillä, selective sound sensitivity syndrome (SSSS or 4S) jossa oireyhtymät 

ovat samankaltaisia. Maiskuttaminen ja raskaasti hengittäminen, joko ihmisen tai eläi-

men aiheuttamana aiheuttaa raivoa ja paniikkireaktiota kyseisiä äänilähteitä kohtaan.  

Vuosien mittaan tiedemiehet ovat olleet epäileviä siitä, onko Misofonia todellinen lää-

ketieteellinen sairaus. Isossa-Britannian Newcastlen yliopistossa toimivan tiimin joh-

tama uusi tutkimus on osoittanut, että Misofoniasta kärsivien ihmisten aivojen etuosassa 
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on eroja. With Current Biology -lehdessä julkaistussa raportissa tutkijat sanoivat, että 

Misofoniaan sairastuneilla ihmisillä havaittiin muutoksia aivotoiminnassa, kun Misofo-

nian laukaisevaa ääntä kuultiin. Kyseisessä raportissa tuodaan esiin, että Misofoniaan 

sairastuneiden henkilöiden aivot ovat epämuodostuneita tunnehallintomekanismeissaan, 

mikä saa heidän aivonsa menemään ylikuormitustilaan Misofonian laukaisevien äänien 

takia. Tutkijat havaitsivat myös, että Misofonian laukaiseva ääni saattaa herättää myös 

lisääntynyttä fysiologista vastetta kehossa, kuten sykkeen nousua ja hikoilu. (Samuelson 

2017.) 

 

Tarkka syy sille, mikä aiheuttaa Misofoniaa on tuntematon, eikä tällä hetkellä ole ylei-

sesti tehokasta hoitoa misofonialle. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi tehok-

kaita selviytymismenetelmiä, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi misofoniaan sairas-

tuneille. Yliväsyneellä misofoniasta kärsivälle ihmiselle jopa oma syöminen ja hengitys 

voi aiheuttaa stressireaktiota. 

 

Jos vertaan Newcastlen tutkijaryhmän tuloksia tutkimuksesta 10 epämiellyttävintä ääntä 

ja omaa tutkimusaineistoni keskenään, löytyy omasta tutkimusaineistostani misofoniaan 

viittaavia käsitteitä yhden haastateltavan toimesta (N2-37.), joka kertoi maiskutuksen 

olevan yhden inhokkiäänistään, mutta Newcastlen tutkijaryhmän tuloksista, kymme-

nestä epämiellyttävintä ääntä, ei esiin nouse äänen lähdettä joka misofoniaa sairastavalle 

aiheuttaa stressireaktiota samalla tavoin kuten raskas hengitys, maiskutus ja hörppimi-

nen. 

 

Kodilla ja yleensäkin asuinympäristöllä viitataan hyvin usein hiljaiseen äänimaisemaan, 

joka vaikuttaa elimistöömme elvyttävästi. Ei liikaa ärsykkeitä, liikettä, sekavuutta ja uh-

kaa tai stressiä aiheuttavia tekijöitä. Oma tutkimusaineistoni tuo tässäkin suhteessa esiin 

vastakkaisen näkökulman. Kotona myös törmätään epämiellyttäviin ääniin. Herätys-

kello, maiskutus, henkarin ääni lattialle pudotessaan, astioiden ottaminen astianpesuko-

neesta, sekä nokkahuilun ja huuliharpun soiton opettelu nousivat esiin aineistossani ko-

tiin ja asuinympäristöön liittyvistä epämiellyttävistä äänistä. Edellä mainitut äänet, sen 

lisäksi että ne koetaan, myös muistetaan inhottavana ja epämiellyttävinä ääninä.  
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Tutkimukseni haastateltavat ovat oppineet tulkitsemaan ja tunnistamaan oman elinym-

päristönsä ääniä hyvin selkeästi. On tulkittavissa se, että kaikilla haastateltavilla on ää-

nimaisemakompetenssista, eli kykyä tulkita ääniympäristöään ja arvioida äänten mer-

kityksiä. 

Äänimaisemakompetenssiin ja yleensäkin äänimaiseman sekä erilaisten äänten lähtei-

den kokemiseen vaikuttavat eletty elämä sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. On to-

dettavissa, että ne merkitykset, joiden valossa todellisuus meille avautuu, eivät ole 

meissä synnynnäisesti, vaan niiden lähde on yhteisö, johon jokainen meistä joko kasvaa, 

tai siihen on meidät kasvatettu. Tähän viittaa myös fenomenologinen merkitysteoria. 

Esimerkkinä haastateltavieni reagoiminen hälytysajoneuvojen äänen kuullessaan. Miel-

lämme jollekin, yleensä läheiselle ihmiselle, tapahtuneen jotakin ikävää ja pahaa. Mei-

dät on ehdollistettu tulkitsemaan ja kokemaan hälytysajoneuvon ääni edellä mainitulla 

tavalla.  

Tätä tietämystä/tuntemusta – äänimaisemakompetenssia siis - tukee tietty vuosien 

tuoma kokemus, empiirinen tieto oman asuinympäristön äänten kulttuurisista ja sosiaa-

lisista merkityksistä. Äänimaisemien tallentaminen sekä kuuntelukävelyt ovat tärkeim-

piä metodeja äänimaisemakompetenssin kehittämiseksi. Äänimaisemakompetenssia on 

luonnollisesti haastateltavillanikin, kuten tutkimusaineistoni osoitti. Kun vene osuu ki-

veen, kun esimerkiksi pöytätietokoneen tuuletin alkaa rikkoutua, herätyskello arkiaa-

muisin, henkarit putoavat lattialle muutamia mainitakseni. 

 

Tärkeäksi ja yhteiseksi nimittäjäksi nousee myös se, että kun kyse on kuuloaistista, kuu-

lokokemuksista, äänien tulkitsemisesta, ihminen ei voi ns. ohittaa muita aisteja, sillä 

kaikki aistit toimivat yhdessä, vaikkakin kuulo on aisteista se jolla ihminen on helposti 

pelästytetään. Kuullessaan ääniä, joita haastateltavat eivät voi kontrolloida tai jotka ei-

vät kuulu heidän mielestään kyseiseen paikkaan, aiheuttaa reagointia.  

 

Yhtäläisyyttä omaan tutkimukseeni verrattuna esiin nousee myös mm. Schaferin mainit-

semien äänten ”syrjimisen” kautta, sillä jokainen haastateltavistani oman inhokkiäänen 

kuulleessaan pyrkii toimimaan siten, että kyseisen äänen saisi loppumaan, tai äänen 

saisi jotenkin eliminoitua. Kuten eräs haastateltavistani toimi herätyskellon suhteen lait-

taessaan herätyskellon pakastearkkuun, ettei sen häiritsevä ääni kuuluisi.  
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Havaitseminen on myös riippuvaista siitä, mitä ihminen kokee tai päättää tärkeäksi. 

(Aro 2006, 22). 

Schaferin mainitsemaan äänteen syrjimiseen voi verrata myös siis em. Eero Aron tul-

kintaa aiheesta. Tutkimusaineistoani tuotti 5 miestä ja kolme naista, jotka kaikki opiske-

livat joko päätoimisesti tai sitten työn ohessa, eli usein heidän päivänsä täyttää oppilai-

toksen tuottama äänimaisema. Ampujan mukaan sekä oppilaat ja opettajat kokevat luok-

kahuoneessa kaikkein häiritsevimmiksi ääniksi puheen sekä tuolien ja pöytien siirtelyn 

äänet. Omassa tutkimusaineistoissani tämä Ampujan esiin tuoma teema ei noussut esiin 

yhdessäkään vastauksissa. 

 

Oma tulkintani aineistooni viitaten on, että äänen voimakkuus ei aina välttämättä ole se 

äänen fysikaalinen ominaisuus, joka aiheuttaa tunnetta epämiellyttävästä äänestä, vaan 

se enemmänkin viittaa äänen taajuuteen, sekä siihen, että inhottava/epämiellyttävä ääni 

on, kuten jo mainitsin, hyvin sidonnainen aikaan ja paikkaan ja se myös muistetaan epä-

miellyttävänä. 

 

Jos vertaan ja pohdin omaa tutkimustani ja kokemuksiani Newcastlen tutkijaryhmän tu-

loksiin, yhtäläisyyttä löytyy myös äänen taajuusalueilta. Newcastlen yliopiston tutkija-

ryhmän selvityksestä vuodelta 2012, jossa äänten ja inhon tunteen yhteyttä tutkittiin, 

tämä tulee hyvin esiin. 

Tieteen kuvalehden artikkelin mukaan tutkijaryhmä magneettikuvasi 13 henkilöä sa-

maan aikaan, kun koehenkilöille soitettiin erilaisia ääniä. Koehenkilöitä pyydettiin il-

moittamaan, kuinka epämiellyttävinä he pitivät ääniä. Yhtäläisyyttä omien kokemusten 

perusteella, sekä tämän kyseisen Newcastelen yliopiston tutkijaryhmän tuloksissa on, 

että koehenkilöiden oli vaikeaa sietää etenkin ääniä, joiden taajuus oli nimenomaan pu-

heen selkeydelle tärkeällä taajuusalueella eli 2 000–5 000 hertsiä. Kyseisen tutkimuksen 

mukaan esimerkiksi kirkaisu asettuu tälle taajuusalueelle.  

 

Teollistuvan maailman tehtaat tarvitsivat aikoinaan työvoimaa ja siksi ihmisiä alkoi siir-

tyä maalta kaupunkiin. Koneellistumista ja teknistymistä tapahtui myös maaseudulla, 

jossa ei enää tarvittukaan niin paljoa työvoimaa kuin kaupunkien tehtaissa. Aluksi hevo-

set korvattiin junilla, rakennettiin raitioteitä ja kunnes lopulta mukaan tulivat autot, 
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jonka massatuotanto aloitettiin Henry Fordin toimesta 1900-luvun alkuvuosikymme-

ninä. Teollistuminen toi mukanaan Lo-Fi äänimaisemaa, jossa siis on vaikeaa erottaa 

yksittäistä äänen lähdettä ja äänet keskenään sekoittuvat ja peittyvät toistensa alle. (Am-

puja 2014, 33-34.)  

 

Yleisesti Lo-Fi äänimaisema sijoitetaan tai assosioidaan meluun, yleensä kaupungin ja 

liikenteen aiheuttamaan meluun, ja jonka syynä on maailman teknistyminen.  

Tekniikkaan ja teknistymiseen liittyvistä äänistä tutkimusaineistoni perusteella esiin 

nousee jo mainitsemani Pöytätietokoneen sisustan, tuulettimet yms., mutta myös Ham-

maslääkärin poraus (M1-25.) sekä Huonosti käyvä auto (M5-27.) Voin jälleen kerran 

kuitenkin todeta, että tekniikkaan ja teknistymiseen liittyvät äänet eivät tutkimusaineis-

tossani ole mitenkään suuria äänenvoimakkuudeltaan, erityistä melua tuottavia, melun 

raja-arvoja ylittäviä äänen lähteitä. Oma tulkintani on, että esimerkiksi hammaslääkärin 

poran ääni koetaan epämiellyttävänä meidän muistikuviin perustuen. Kyseisen äänen 

kuulleessaan ihminen muistaa ensimmäisiä kertoja, kun hammaslääkärissä porattiin, ja 

se aiheuttaa jo epämiellyttävyyttä kyseistä ääntä kohtaan, jopa pelkoakin. Toki hammas-

lääkärin poraamisen pelko on yksilöllistä. On selvää, että pään muodot ja luut resonoi-

vat hammaslääkärin poratessa, ja nämä äänen heijastumat aiheuttavat lisäävät epämiel-

lyttävyyden tunnetta ja saavat tuntemaan kyseisen äänen voimakkaana, jota se ei todelli-

suudessa ole. Mitä taas tulee huonosti käyvään autoon, väitän, että sekään ei ole äänen 

voimakuudeltaan melun raja-arvoja ylittävä. Poikkeuksen sääntöön tuo tietysti auton 

rikkoutunut pakoputki. 

 

4.2. Yhteenveto 

 

Oman pohdintani tulos on, että kaikkinensa tutkimusaineistossani esiin nousset epämiel-

lyttävät äänet sijoittuvat jonkinlaiseen äänimaisemaan. Esiin nousee Hi-fi äänimaise-

maa, esimerkkinä linnunlaulu, joka viittaa kesäiseen kesämökkiympäristöön rauhoitta-

vine ja elvyttävineen äänimaisemineen, kuten myös Lo-fi äänimaisemaa, esimerkkinä 

työpaikalla remontoinnista aiheutuva melu, hälytysajoneuvojen voimakas ääni, joka si-

joittuu kaupunkiympäristöön, kuten myös hyvä musiikki mutta liian kovaa soitettuna 
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sekä esiin noussut suihkuhävittäjäkone. Olen usein viitannut Lo-Fi äänimaisemaa me-

luun. Silti suurelta osin omassa tutkimusaineistossani esiin nousseet epämiellyttävät ää-

net eivät kuitenkaan ole äänen voimakkuudeltaan kovinkaan suuria. Sen sijaan tietylle 

äänen taajuudelle sijoittuvat äänet (2000-5000Hz) aiheuttavat epämiellyttävyyden tun-

netta kuten esimerkiksi yhden haastateltavan mainitsema kova huuto, (naisen kirkaisu), 

joka myös Newcastlen yliopiston tutkijaryhmän mukaan sijoittuu em. taajuusalueelle. 

Tähän kyseiselle taajuusalueelle sijoittaisin myös esiin nousseet hyttysen ininän ja herä-

tyskellon. 

Epämiellyttävät ja inhottavat äänet saavat aina aikaan myös jonkinlaista reagointia, ja 

myös haastateltavani pyrkivät tekemään kaikkensa eliminoidakseen epämiellyttävät ää-

nen ääniympäristöstään, eli alkavat harjoittaa Schaferin mainitsemaa äänten syrjintää. 
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5. PÄÄTÄNTÄ 

 

Ääniympäristön ja ihmisen välistä suhdetta tutkittaessa voi todeta, että me elämme aina 

jossakin äänimaisemassa, eikä äänimaisemaa ole olemassa ilman yksilöä tai yhteisöä. 

Äänimaisemat ovat ympärillämme, halusimmepa tai emme. Me myös puhumme ja kir-

joitamme äänimaisemakokemuksistamme. Me ihmiset tuotamme ja muokkaamme ääni-

maisemaamme omalla toiminnallamme. Jokaisella äänellä, jonka ihminen tunnistaa ää-

nimaisemassaan, on jokin merkitys. Merkitys voi olla joko negatiivinen tai positiivinen. 

Nämä merkitykset ovat tärkeitä seikkoja myös mm. akustisessa suunnittelussa. Joh-

danto-osiossa jo tähän osittain viittasinkin, ja tätä yhtäläisyyttä löytyy myös tutkimusai-

neistostani. 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut ihmisten reagointeja ja kokemuksia epämiellyttä-

vistä äänistä. Millainen ääni koetaan epämiellyttävänä ja miten ko. ääni saa reagoimaan. 

Tarkoituksenani oli lisätä ymmärrystä tästä normaalin ja inhimillisen elämän ilmiöstä - 

äänistä, jotka ovat inhottavia. Tutkimukseni aloittaessa minua suuresti kiinnosti ihmis-

ten tapa ajatella tiettyjä ääniä inhokkiääninä, ja se, että mitkä ovat heidän kokemuksensa 

inhokkiäänistä.  

 

Tavoitteenani tässä tutkimuksessa haastattelujen kautta oli ja on tuottaa sellaista tietoa, 

joka tulee esille haastateltavien mielipiteistä, käsityksistä, havainnoista, asenteista, ar-

voista, merkityksistä ja/tai kokemuksista. (Koppa, Jyväskylän yliopisto, 2016.) Haastat-

telin tätä tutkimusta varten kolmea naista ja viittä miestä. 

 

Tutkimuksesta käy ilmi, että epämiellyttävää ääntä ei kuvailla yhdellä tai kahdella eri 

tavalla, vaan äänen luonnehdintaa tapahtuu hyvin monella tapaa. Miten kuulokokemuk-

siin esimerkiksi vaikuttavat kulloisenkin tutkittavan elämäntilanne?  

Tutkimukseni osoitti, että olipa elämäntilanne esimerkiksi iän suhteen tutkittavilla mikä 

tahansa, niin esimerkiksi hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiintyvät 

äänet huolettavat. Tutkimukseni tuo esiin sen, että em. äänet koetaan surua tuottavina, 

kuormittavina, uhkaavina ja niistä jää aina negatiivinen kokemus.  

 

Tutkimukseni toi myös esiin hieman yllättäviäkin tuloksia. Tutkijana itsekin koen kodin 
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elvyttävänä paikkana. Väitän, että itse kukin meistä tekee systemaattisesti työtä sen 

eteen, että kotona ei olisi liikaa ärsykkeitä, liikettä, sekavuutta ja uhkaa tai stressiä ai-

heuttavia tekijöitä.  

Tutkimukseni kuitenkin osoitti, että kodin ja asuinympäristön elvyttävä rooli voi muut-

tua vastakkaiseksikin. Kotona ja asuinympäristössä löytyy epämiellyttäviä ääniä. Herä-

tyskello, maiskutus, henkarin ääni lattialle pudotessaan, astioiden ottaminen astianpe-

sukoneesta, nokkahuilun ja huuliharpun soiton opettelu nousivat esiin kotiin ja asuinym-

päristöön liittyvistä epämiellyttävistä äänistä, ja jotka nimenomaan koettiin ärsykkeeksi, 

stressiä aiheuttavaksi ääniksi. 

 

Näillä nk. inhokkiäänillä on suora yhteys yleiseen hyvinvointiin, joten tutkimuksen al-

kaessa ja koko tutkimuksen ajan tähän liittyi olennaisesti tietynlainen ongelma ja kehit-

tämistarve. Miten ja millä keinoilla voisi siis vaikuttaa omaan äänimaisemaan hyvin-

vointia parantavasti?  

 

Kaikki keinot tähän löytyvät enemmän tai vähemmän kuuloaistista, kuulemisesta ja 

kuuntelemisesta. Kuuloaistia tulisi tarkoin suojella ja on todella tärkeää kehittää kuule-

mista ja kuuntelemista. Meidän tulisi herkistää korvamme ympärillemme olevaan ih-

meelliselle äänten maailmalle. R. Murray Schaferin sanoin; Kun olemme hankkineet ja 

saavuttaneet kriittistä ymmärrystä, voimme asettaa itsellemme vaativampia yhteiskun-

nallisia tavoitteita, jotta muutkin vaikuttuisivat kaikesta kokemastamme.  

(Schafer 2015, 15.)  

 

 

Hildegard Westerkampin mukaan jos emme kiinnitä tarpeeksi huomiota kuuntelemi-

seen, on olemassa vaara, että jotkut enemmän herkät ja hiljaiset äänet saattavat kulkea 

huomaamatta korvistamme, ja/tai ne sekoittuvat moniin koneellisiin ääniin modernissa 

äänimaisemassa, ja voivat lopulta hävitä kokonaan.  

 

Hengissä selviytyminen on vaatinut ja vaatii kuuloaistia. Viidakkorummut aikoinaan 

viestittivät tulevista vaaroista, luonnonmullistuksista, juhlista. Sotavuosina ilmahälytys 
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oli selvä merkki kaikelle kansalle, mitä oli hetken kuluttua odotettavissa. Varsinkin toi-

sen maailmansodan aikaan käytettiin mm. äänellistä propagandaa. Kaiuttimista soitettiin 

panssarivaunujen jyrinää, jonka tarkoituksena oli pelotella ja harhauttaa vihollista. 2000 

vuotta aiemmin saman asian hoitivat rummut ja pasuunat (Aro 2006, 41.)  

 

Kun puhumme kuuloaistista, kuulokokemuksista, äänien tulkitsemisesta, emme voi olla 

ottamatta huomioon muitakin aisteja, sillä kaikki aistit toimivat yhdessä, ja se taas ai-

heuttaa toiminnallista reagointia äänihavainnon tekijässä, varsinkin jos kyseessä on ha-

vainnoijaa ärsyttävä, epämiellyttävä ääni. Havainnon tekijä pyrkii eliminoimaan epä-

miellyttävän äänen. Sydämen lisäksi tärkein ihmiskehon osa aivot ovat luotu vastaanot-

tamaan valitsemaan ja jäsentämään eri aistien kautta niille tulevaa informaatiota.  Ja ku-

ten aiemmin mainitsin, havaitseminen on myös riippuvaista siitä, mitä ihminen kokee 

tai päättää tärkeäksi. 

 

Jonathan Sterne tuo esiin luettelomaisen näkökulman kuulemisen ja näkemisen eroista 

yksittäisen ihmisen tasolla rakentaen aistien kulttuuriteoriaa. Näiden kuulemisen ja nä-

kemisen välisiä eroja pidetään usein biologisina, psykologisina ja fyysisinä tosiasioina, 

mikä merkitsee sitä, että ne ovat välttämättömiä äänen kulttuurisen analyysin lähtökoh-

tana. Sterne listaa seuraavasti: 

Kuuleminen ympäröin meidät kokonaan, näkeminen taas suuntaavaa. Kuulemme ai-

heen, näkeminen taas tarjoaa aiheeseen näkökulmaa. Ääni ja äänet tulevat luoksemme, 

mutta näkö kulkeutuu esineisiin ja aineisiin. Kuuleminen vaatii olennaisesti fyysiseen 

kosketukseen ulkomaailman kanssa, kun taas näkeminen vaatii etäisyyttä siitä. Kuule-

minen vie meidät tapahtumien sisälle, kun taas näkeminen luo näkökulmaa tapahtu-

masta. 

Kuuleminen on subjektiivista, näkeminen pyrkii taas objektiivisuuteen 

Kuuleminen vie meidät elävään maailmaan, näkeminen vie meitä kohti surkastumista ja 

kuolemaa. Kuulemisella on ensisijaisesti ajallista merkitystä, näkemisellä taas tilallista 

merkitystä. Kuuleminen on tunnetta, joka upottaa meidät maailmaan, näkeminen taas 

se, joka poistaa meidät sieltä. 
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Kuinka sitten itse koen nykyisen äänimaisemani - mikä on mielestäni hyvää, mikä huo-

noa, mikä muutettavaa, mikä sopeutumiskysymys, mikä tärkeää, mikä yhdentekevää?  

Olemme vaimoni kanssa nykyisessä asuinympäristössä asuneet jo yksitoista vuotta, ja 

mikä tärkeintä itse asumisessa kuin myös äänimaisemassa, on hiljaisuus. Teemme mo-

lemmat työtä, jossa korvat ovat aikamoisella rasituksella työpäivän aikana. Minä itse 

teen erilaisia äänialan töitä ja vaimo työskentelee perhepäivähoitajana ryhmäpäiväko-

dissa. On siis helppo kuvitella, että kumpikin nautimme työpäivän päätyttyä, viikonlo-

puista puhumattakaan, maaseudun rauhasta ja sen rauhallisesta äänimaisemasta.  

Äänimaisemasta, josta helposti on sopivan hetken tullessa ja sään salliessa erittäin help-

poa tunnistaa, jos jonkinlaisia mm. metsän elävien ääniä. Kaupungista vierailulle tulleet 

sukulaiset ja ystävät ovat todenneet, varsinkin jos ovat ns. yökylään jääneet, että tuntuu 

oudolta, kun ei mistään kuulu mitään. Ja jos jotakin kuuluu, se kuuluu tosin hyvin ja pit-

känkin välimatkan päästä.  

 

 

Edellisessä kappaleessa toin esiin käsitteen äänimaisemakompetenssi. Äänimaisema-

kompetenssia on tullut yhdentoista vuoden asumisen jälkeen rutkasti lisää, sillä vasta 

viime vuosina olen öiseen aikaan talosta kuuluvia ääniä oppinut tunnistamaan ja tiedos-

tamaan tarkalleen mistä ne tulevat. Ja on päivän selvää, että kun äänimaisemassa juuri 

öiseen aikaan tuleva ääni on sellainen, että sitä en tunnistakaan, on nousta ylös ja selvi-

tettävä mistä se kuului. Toisinaan syypää epämääräisiin kolinoihin yms. on kissamme, 

toisinaan luonto ja sääolosuhteet. 

 

Itse en muuttaisi asuinympäristöni äänimaisemassa yhtikäs mitään. Äänimaisema muut-

tuu eri vuorokauden aikoihin ja erilaisten sääolosuhteiden mukaan, mutta kaikkinensa 

hiljaisuus on se käsite, joka vallitsee päällimmäisenä.  

Tätä tutkimustani työstäessäni yhä enemmän ja enemmän hiljaisuus ja melu nousevat 

omasta mielestäni keskeisimmiksi kysymyksiksi niin äänimaisematutkimuksessa kuin 

äänimaisemasuunnittelussa.  

 

Samat käsitteet esiin nousevat myös Janne Similän Pro gradu työssä nimeltä Äänen 
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jälki. Samaa omassani ja Similän tutkimuksessa on, että Schaferin mainitsemat hi-fi-ää-

nimaisemat alkavat olla tätä nykyä harvinaisuus tässä ärsykekylläisessä maailmassa, 

että ja pohjoisimman Lapinkin äänimaisemat ovat muuttumassa yhä meluisammiksi. 

Myös se, että hiljaisuus on asia, joka voi vaikuttaa ihmisiin ahdistavallakin tavalla on 

samaa omassa kuin Similänkin tutkimuksessa. 

 

Mitä eroa on sitten omassa ja Similän tutkimuksessa? Yksi asia nousee selkeästi esiin. 

Similä viittaa gradussaan Outi Ampujan mainitsemaan melun ja hiljaisuuden väliseen 

tasapainoon, joka kumpuaa ihmisluonnosta – emme ole ”biologisesti virittäytyneet” ur-

baaniin ympäristöön, jonka yksi stressitekijä on melu. (Ampuja 2007, 218.) Allekirjoi-

tan Similän ja Ampujan väitteet melusta ja biologisesta virittäytymisestä urbaaniin ym-

päristöön. Melu on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Me altistumme ympäristön me-

lulle, työperäiselle melulle ja vapaa-ajan melulle. Suurin melun aiheuttajista varsinkin 

kaupunkimiljöössä on liikenteen tuoma melu. 

Sen sijaan omassa tutkimuksessani melu ei noussut itse käsitteenä inhokkiäänten jouk-

koon kuin yhdessä vastauksissa. Ja kuten useasti esiin olen tuonut, inhottavat ja epä-

miellyttävät äänet eivät ole välttämättä äänenvoimakuudeltaan suuria, vaan pikemmin-

kin äänen taajuus on se tekijä, joka aiheuttaa alhaista ärsytyskynnystä, kuten esimerkiksi 

hyttysen ininä ja herätyskello. 

 

Hiljaisuuteen ja rauhaan assosioidaan usein luontoon ja luonnonilmiöihin liittyvät äänet. 

Ihmiset, jotka hakevat äänimaisemastaan hiljaisuutta ja rauhaa hakeutuvat tarkoituksella 

ja toistuvasti hiljaisuuteen, jota nimenomaan luonnon rauha tarjoaa. Kuten olen tässä 

tutkimuksessa esiin tuonut, on hiljaisuudella ja hiljaisella äänimaisemalla elimistöömme 

elvyttävä vaikutus. Ihminen on toki sopeutuvainen olento ja tulee ennen pitkää sopeutu-

maan myös äänellisesti saastuneeseen ympäristöönkin. Tosin töitä ihminen joutuu 

tehdä, käyttää energiaa siihen, että sulkee pois häiritseviä ääniä pois tietoisuudestamme, 

kun tätä energiaa voisi suunnata johonkin aivan muuhun. Tästä syystä olisikin tärkeää 

vaalia rauhaa ja hiljaisuutta myös kaupunkimiljöössä. 

 

Hiljaisuutta ja rauhaa tarjoavia luonnonalueita on alettu hyödyntää mm. matkailukäy-

tännöissä. Kiireinen elämänrytmi, kaupunkien melutaso (teollisuuslaitokset, liikenne, 
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liikenteen joustavuutta parantavat työmaat, rakennustyömaat) vaikuttavat isoissa kau-

punkimiljöissä asuvien ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Korvat puutuvat. 

Ja korvien puuttumisen vuoksi myös kaikki aistit tuntuvat turtuvan ja aiheuttavat sekä 

henkistä että fyysistä väsymistä. Esimerkiksi Lapin hiljaisuus tarjoaa turtuneille aisteille 

lepoa ja ihminen tuntee olonsa helpottuneeksi ja rauhoittuneeksi. 

 

Lapin erämaissa, vaikkapa vaellusreiteillä, rauhaa ja hiljaisuutta on kyllä tarjolla, mutta 

ei täysin absoluuttista hiljaisuutta. Tuuli pitää huolen siitä, että jotakin ääntä erämaankin 

äänimaisemassa oli ja on. Tähän liittyy oma kokemus. Olin lapsena isoisän mukana 

metsätöissä talviaikaan, ja tämä metsäpalsta sijaitsi ns. keskellä ei mitään, erämaassa. 

Oma tehtäväni tuolla reissulla oli nuoresta iästä johtuen vain ylläpitää nuotiota, sillä ai-

kaa kun isoisä sahaili puita. Isoisän tullessa tulille moottorisahan ääni tietty loppui hä-

nen pitäessään taukoa sahaamiselta, jolloin alkoi erottaa muita ääniä. Tuulen humina 

puissa, ja ylipäätään tuuli oli sellainen ääni, joka oli aina mukana äänimaisemassa - ke-

sää talvea. Myös tuolla metsätyöreissulla. 

 

Kuten mainitsin, hiljaisuus on asia, joka voi vaikuttaa ihmisiin ahdistavallakin tavalla, 

ja tuttavapiirissä on ihmisiä, jotka eivät voisi kuvitellakaan asuvansa samalla seudulla 

missä itse asustan, vaikka eivät sitä ääneen sanokaan. Koen äänimaisemani asuinympä-

ristössäni hyvin terapeuttisena ja hiljaisuudella on minulle ns. ” akkuja lataava” vaiku-

tus. Siksi sopeutuminen kaupunkimiljööstä tähän nykyiseen äänimaisemaan ei ole mis-

sään vaiheessa tuottanut ongelmia. 

 

Kaikilla edellä mainituilla on kuitenkin tarkoituksena parantaa äänimaisemaa ja sitä 

myöten satsata fyysisen ja psyykkisen hyvinvointiin, jotta voisimme taas tavoitella sitä, 

mikä on tavoittelemisen arvoista alati muuttuvissa äänimaisemissa, kuten jo Johdanto-

kappaleessa totesin. 

Nykyään meillä kun on valtaa ja kykyä muokata äänimaisemaamme toimillamme ja 

päätöksillämme, ja uudet teknologiset keksinnöt helpottavat epätoivottavia äänien vai-

mentamista ja meluhaittoja. Halutessamme voimme näin elvyttää myönteiseksi koettuja 

hiljaisempia ääniä ja vaalia historiallisesti tärkeinä pidettyjä äänimaisemia. (Ampuja 

2014, 39.) 
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Luonnon elvyttäviä vaikutuksia on tutkittu ansiokkaasti, kuten musiikin kuuntelua 

myös. Runsas musiikkitapahtuma- ja festivaalitarjonta kertoo konserttien suosiosta ja 

antaa olettaa, että ne ovat tärkeitä monien suomalisten elämässä. Kannatettavien kuunte-

lulaitteiden yleistyminen mahdollistaa sen, että äänellinen mielipaikka ja musiikin ai-

kaansaama hyvän olon, voimaantumisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne kul-

keutuvat tätä nykyä sinne, minne kuuntelijat haluavat niiden kulkeutuvan (Ampuja 

2014, 327.) 

 

Mutta on älylaitteilla päinvastainenkin merkitys tämän päivän ärsykekylläisessä maail-

massa. Älylaitteet vievät helposti mennessään, aiheuttavat riippuvuutta, ja voivat johtaa 

pahimmillaan siihen, että omaehtoinen ajattelu jää vähemmälle. Eräs vakuutusyhtiö lan-

seerasikin kampanjan nk. offline-ajasta, jonka tarkoituksena on korostaa riittävän unen 

ja unenlaadun merkitystä ihmisen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. 

 

Schafer toteaa taas kirjassaan 100 Kuuntelu- ja ääniharjoitusta, että hän on aina korosta-

nut sitä, että äänimaiseman suunnittelu tulee lähteä äänimaiseman herkkyydestä. Hän 

kehottaakin kansalaisia vaatimaan äänimaiseman suunnittelua, ennen kuin se voi olla te-

hokasta. Schafer toteaa, että kyse on hänen mielestään kasvatusmenetelmästä, joka al-

kaa yksittäisestä ihmisestä päätyen aina suurempien joukkojen kautta eri valtioiden hal-

lituksiin. Vasta silloin voidaan Schaferin mielestä edellyttää maailman äänimaiseman 

muuttuvan ja kehittyvän kaikessa tyylikkyydessään, kauneudessaan ja paikallisessa 

luonteessaan. (Schafer 2015, 134.) 

 

Tämän tutkimukseni tavoitteena oli siis tarkastella ihmisten reagointeja ja kokemuksia 

epämiellyttävistä äänistä. Millainen ääni koettiin epämiellyttävänä ja miten ko. ääni saa 

reagoimaan. Mistä epämiellyttävä ääni syntyy ja mikä on sen alkulähde. Tutkimukseni 

aihe liittyi hyvin läheisesti myös eri äänimaisemien, äänien tulkitaan ja analysointiin 

siitä, miten ne vaikuttavat kuuloaistiin, kuulemiseen sekä yleiseen hyvinvointiin Tähän 

tutkimukseen liittyi hyvin olennaisesti myös omakohtainen ongelma ja kehittämistarve, 

sillä kuten aiemmin mainitsin, oma kuuloni on alentunut viimeisen terveystutkimuksen 

mukaan.  
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On selvää, että sillä suora yhteys yleiseen hyvinvointiin omalla kohdallanikin. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena oli siis selvittää, miten ja millä keinoilla voisi vaikuttaa 

omaan äänimaisemaan hyvinvointia parantavasti.  

 

Olen pystynyt edellä mainitut asiat tässä tutkimuksessa todentamaan ja esiin tuomaan. 

Kuten aiemmin mainitsin, keinot oman äänimaiseman parantamiseksi löytyvät enem-

män tai vähemmän kuuloaistista, kuulemisesta ja kuuntelemisesta. Olen tuonut esiin ja 

todentanut sen, että kuuloaistia tulisi tarkoin suojella, ja on todella tärkeää kehittää kuu-

lemista ja kuuntelemista, ja herkistää korvamme ympärillemme olevaan ihmeelliselle 

äänten maailmalle. Olkoonkin, että äänimaisemaan mahtuu myös epämiellyttäviä ja in-

hottavia ääniä. Tavoitella äänimaisemissa sitä, mikä oikeasti on tavoittelemisen ar-

voista, ennen kuin kuuroutamme itsemme kokonaan äänellisen informaation tulvaan. 

On tärkeää vaalia meille merkityksellisiä, hyvinvointisuutta lisääviä ja tärkeitä äänimai-

semia tässä alati muuttuvassa ärsykekylläisessä maailmassa, ja johon kieltämättä itsekin 

turhan usein syyllistyy eri älylaitteiden kautta. 

 

Lopuksi: Ääni itsessään on varsin ristiriitainen, outokin kokonaisuus. Ääni ikään kuin 

kertoo tarinaa fyysisistä olioista ja esineistä, jotka tuottavat ääniä, mutta ääni itsessään 

ei varsinaisesti puhu itsestään. Me emme esimerkiksi kuule tuulta itsessään. Me kuu-

lemme tuulen puissa, rappukäytävissä etc. Me kuulemme toisin sanoen tarinoita puista, 

tuulesta, kuulostamme, äänen eri etäisyyksistä. (Morton 2017, 10.) 
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