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Melu oppimisympäristössä 

On tiedetty jo pitkään, että kouluissa melutasot voivat nousta niin korkeiksi, että 
tämä vaikuttaa kielteisesti oppilaisiin ja opettajiin. Mutta kuinka suuria ja laajoja 
nämä vaikutukset ovat? Miten niitä voidaan vähentää, jotta koulun perustehtävät - 
tiedon jakaminen ja tiedon saaminen - ovat ylipäätä mahdollisia?

Tähän yhteenvetoon on koottu aiheen tutkimuksissa saatuja tuloksia:
• Terveyden kannalta suositeltavat melutasot ja niiden keskimääräinen 

toteuttaminen tämän päivän kouluissa
• Äänitasojen parantaminen oppilaitoksissa
• Melun vaikutukset oppilaiden oppimiskykyyn ja käyttäytymiseen 
• Melun vaikutukset opettajiin ja heidän psyykkiseen ja fyysiseen riskialttiuteensa
• Melun vaikutukset opettajien ja oppilaiden keskittymiskykyyn ja ärtyneisyyteen
• Akustiikan optimointi osallistuvan oppimisen tukena
• Melutasot avoimissa opetustiloissa
• Melun vaikutukset oppilaisiin, joilla on erityistarpeita

Tiedot perustuvat professori Bridgette Shieldin monivuotiseen ja laajaan 
kirjallisuustutkimukseen, jota ilman tätä yhteenvetoa ei olisi voitu tehdä. Professori 
Shieldin tutkimusyhteenvedosta kerrotaan tämän julkaisun Johtopäätöksissä. 

80% opettajista kokee luokkahuoneiden melutason stressaavaksi 1
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Melun vaikutus
opettajiin ja oppilaisiin

Tiedämme, että laadukas opetus* on suurin yksittäinen tekijä, joka voi parantaa 
oppilaiden oppimista. Jotta opettajat voisivat onnistua tärkeässä työssään vieläkin 
paremmin, haluamme osoittaa, että hyvä akustiikka on olennainen osa tervettä 
oppimisympäristöä ja siten opettamisen perusedellytyksiä. Väitteemme tueksi 
selvitimme, miksi huonosta akustiikasta aiheutuvien haittojen ja opettamista estävien 
vaikutusten vähentäminen on niin tärkeää:

•  Yli 65% kyselyyn vastanneista opettajista oli kokenut ongelmallista melua 
uransa aikana2

•  32 % opettajista sanoi, että heillä on ollut meluperäisiä ongelmia; muun 
henkilökunnan kohdalla suhdeluku oli 1 %3

Yhteiskunta muutuu nyt nopeasti ja oppilaat tarvitsevat tukeamme selvitäkseen 
mahdollisimman hyvin yhä monitahoisimmista tehtävistä. He tarvitsevat enemmän 
erilaisia taitoja **, kuten yhteistyökykyä, kommunikaatiotaitoja, luovuutta ja 
kriittistä ajattelua.

Nämä taidot asettavat oppilaitosten akustiset ympäristöt uusien haasteiden eteen, 
sillä vuorovaikutuksesta ja oppimisprosessiin sitoutumisesta on tullut merkittävä osa 
oppilaiden työtä. 

Hyvän ääniympäristön etuja oppilaille
• Arvosanat nousivat 5-7 %4

• Oppilaat osallistuivat enemmän ja työskentelivät yhdessä paremmin5

• Ryhmätyötilanteiden melutaso vähentyi 13dB6***

• Oppilaiden keskittymiskyky parantui ja väsyminen vähentyi7

*W.Imms University of Melbourne 2019 ** 21st Century Skills *** (Teoreettinen odotusarvo oli vain 3 dB) 

2000- luvun uudet tärkeät taidot oppimistulosten kannalta **

Luovuuus

Kriittinen ajattelu

Kommunikointi

Yhteistyö

Tietojen käsittelyyn ja tulosten saavuttamiseen tarvitaan luonollisesti myös muita taitoja.
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Ääni- ja melutasot
yleiset ja suositetut tasot 

Äänen mittaaminen
Melun voimakkuus mitataan desibeleinä (dB). Desibeli on logaritminen yksikkö, 
mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että äänienergian kaksinkertaistaminen esimerkiksi 
lisäämällä tilaan toinen äänilähde nostaa äänenvoimakkuutta 3 desibelillä.

Tarvittavat äänitasot ja tavallisia opetustiloja koskevat 
akustiikkaohjeet 
Luokkahuoneiden akustiset olosuhteet sekä keskimääräisille oppilaille että 
oppilaille, joilla on oppimiseen ja kuulemiseen liittyviä erityistarpeita, on määritetty 
tutkimusten pohjalta tehdyissä suosituksissa. Seuraavassa annetut arvot varmistavat 
puheen erottuvuuden ja hyvän kommunikaatioympäristön oppimisympäristöissä. 
Oletusarvona on tyhjän tilan taustamelutaso sekä sen yli selkeästi kantavan 
puheäänenvoimakkuuden erotus8:

• Ympäristömelun maksimitaso, sisätilassa 30-35 dB** 
• Puheviestinnän varmistamiseksi signaali-kohtinasuhteen (SNR) on oltava 

vähintään 15-20 dB***

• Jälkikaiunta-aika (RT) riippuu erityisistä tarpeista, tilanteiden aktiivisuudesta ja 
luokkahuoneiden koosta. Sen tulisi olla noin 0,5 sekuntia (vaihteluväli voi olla 
0,3 - 0,6 s) ****

*Kaikki desibeliarvot tarkoittavat tässä esiteessä painotettua dB(A)-arvoa **BB93: Acoustic design of schools - performance 
standards. BATOD: Classroom Acoustics - recommended standard ***The intelligibility of speech in elementary school 
classrooms Bradley 2008 ****Nordic Countries Classroom acoustic performance standard examples

Ääntä vai melua? 

Ääni on 
toivottu. 

Melu ei ole 
toivottua.

Tyypillisiä äänitasoja tietyltä etäisyydeltä

Nelimoottorinen suihkulentokone 100 m 120 dB

Teräslevyn niittaus 10 m 105 dB

Paineilmapora 10 m 90 dB

Puun sahaus sirkkelillä 10 m 80 dB

Raskas tieliikenne 10 m 75 dB

Soittokello 10 m 65 dB

Miehen puheääni, keskimäärin, 10 m 50 dB

Kuiskaus 10 m 25 dB
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Luokkahuoneen keskimääräinen 
melutaso 

Huoneakustiikan vaikutukset oppitunneilla: Tulokset osoittivat, että melutaso on 
hyvin korkea monissa luokkahuoneissa ja että opettamiselle ja oppimiselle sopivat 
tasot saavutetaan vain lisäämällä tiloihin akustisia ratkaisuja. 

Rakennusmääräykset parantavat tilannetta: Kun koulujen akustiikka tuli mukaan 
rakennusmääräyksiin, silloisia määräyksiä noudattavien koulutilojen lukumäärä 
lähes kaksinkertaistui.

Akustisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen: 
Tutkimuksessa taltioitiin myös hälyisiä tilanteita (jolloin oppilaat esimerkiksi 
puhuivat tai huusivat), jotka osoittavat, että puutteellinen akustiikka voi vaikuttaa 
oppilaiden käytökseen negatiivisesti. Negatiiviset vaikutukset alkoivat usein näkyä 
keskimääräisillä melutasoilla, ja erään tutkimuksen10  (ks. sivu 8) mukaan tällaiset 
tasot heikentävät suorituksia olennaisesti verbaalisissa oppimistehtävissä.

Koulujen melutasoon vaikuttaa pääasiassa kaksi tekijää
• Ulkoa kantautuva melu (lentokoneet, junat ja autoliikenne)
• Oppilaiden tuottama melu tehtävien aikana

Tutkimus (johon viitataan seuraavassa) dokumentoi koulujen melutasoja 
tekemällä mittauksia opetustiloissa niiden ollessa käytössä ja kun ne 
olivat tyhjillään. Tulokset osoittavat, että akustinen laatu vaikuttaa 
melutasoihin ja sitä kautta sekä oppilaiden oppimiseen että käytökseen.

Luokkien keskimääräiset melutasot ovat 

pääosin korkeampia kuin piha-alueen 

melutaso, vaikka niiden tulisi olla alle 

50 dB tyhjänä (ks. seuraava sivu).
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Meluselvitys 247 oppitunnista9
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Koulujen melutasot
suhteessa suositustasoihin

Melutasojen tarkastelu osoittaa, että todellinen melu on kouluissa kautta linjan 
suosituksia korkeamalla tasolla. Sekä oppilaat että henkilökunta altistuvat melulle 
luokkahuoneiden lisäksi monissa muissa tiloissa, ja monesti melu on hyvin 
voimakasta. Aulojen ja ruokaloiden meluisuus on lähellä työlainsäädännössä 
määritettyä, toimenpiteitä vaativaa rajaa (yli 80 dB).

Alla olevassa yhteenvedossa on vertailuarvoina WHO:n suositus melulle koulun 
ulkopuolella (50 dB) sekä odotetut arvot uusien kansainvälisten määräysten 
mukaisissa tavallisissa luokkahuoneissa (35 dB) ja erityisopetuksen luokkahuoneissa 
(30 dB).

Keskimääräinen äänitaso (dB)8
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Puheviestintää tukeva akustiikka
Jotta tilan akustiikka tukee kommunikoinnin kaikkia osa-alueita, eli puhumista, 
kuulemista ja kuuntelemista yksi- ja monisuuntaisessa viestinnässä, rakennusta ja 
sen akustisia ratkaisuja on tarkasteltava monelta kannalta8:

Riittävä eristys sisä- ja ulkopuolisista äänilähteistä
• Teknisten järjestelmien ja erilaisten toimintojen melutasot
• Äänien kantautuminen eli jälkikaiunta-ajat 
• Puheenerotettavuuteen vaikuttava jälkikaiunta-aika ja SNR

Oppilaitosten akustiseen ympäristöön eniten vaikuttavat tekijät ovat melu ja 
jälkikaiunta. Luokkahuoneissa melua tulee monista lähteistä: ulkoa, rakennuksen 
teknisistä järjestelmistä (lämmitys, valaistus, ilmastointi jne.), opetusvälineistä 
(projektorit, tietokoneet) sekä - yhä enemmän - oppilaista itsestään. 

Puheen laatu ja erotettavuus riippuvat sekä ympäristön melutasosta että äänien 
kaikumisesta. Äänet heijastuvat huoneen pinnoista - seinistä, katosta, lattiasta, 
pöydistä ja valkotauluista - ja voivat samalla voimistua. Kovista ja tasaisista 
pinnoista heijastuva ääni heikentää puheen laatua, sillä viiveäänet peittävät 
reaaliaikaista puhetta.

Akustisen suunnittelun tärkeimmät aspektit

Ulkoisten äänilähteiden, teknisten 
järjestelmien ja muista tiloista 
kantautuvien äänien eristäminen 

*Kaikumista mitataan jälkikaiunta-ajalla (RT). Se tarkoittaa sekuntimäärää, jonka aikana äänen voimakkuus alentuu 60 dB. 
Puheen jälkikaiunta-ajan pitää olla luokkahuoneissa lyhyt, noin 0,5 sekuntia; musiikille taas sopii hieman pidempi aika, 0,8 - 
0,9 s. Jälkikaiunta-aika voidaan lyhentää käyttämällä tilassa enemmän ääntä vaimentavia elementtejä.

Opetustilanteissa 
syntyvät äänet, 
jälkikaiunta-ajat ja 
puheen erotettavuus
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Melun vaikutus oppilaiden 
suorituksiin
Tässä tutkimuksessa10 selvitettiin taustamelun voimakkuuden vaikutusta koululaisten 
oppimiskykyyn. Vertailutasot olivat ’’hiljainen’’ ääniympäristö ja ’’keskiverto’’ 
ääniympäristö, jossa esiintyi opetustilanteille tyypillisiä ääniä.

Hiljaisemmassa ääniympäristössä oppilaille jää enemmän aikaa tiedon prosessointiin 
ja heidän tuloksensa ovat tarkempia. Tutkimuksen mukaan liian korkea melutaso 
heikentää nuorten kykyä ymmärtää lukemaansa tekstiä.

Vaikutus kasvoi merkittävästi, mikäli oppilasta häiritsi lisäksi jokin muu tekijä, 
kuten kylmä luokkahuone tai liian vähäinen yöuni. 

Testitulokset:  
Opetustilanteen melutason vaikutukset ala-asteikäisten suorituksiin
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Tavanomaisessa opetustilanteessa melutaso on keskimäärin 65 
dB, ja tämä vaikuttaa merkittävästi sanallisten ja matemaattisten 
tehtävien suorittamiseen ja suoritusaikoihin.
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Melu vaikuttaa 
kielelliseen prosessointiin

Standarditesteihin perustuva tutkimus4 osoittaa, että melu heikentää oppilaiden 
suorituksia selvästi. Eniten melusta kärsii kielellinen suorituskyky.

Tutkimuksessa vertailtiin oppilaiden tuloksia erilaisissa taustameluolosuhteissa, 
ja voimakkaan melun ja heikompien tulosten välillä on nähtävissä selvä yhteys 
monissa oppiaineissa. 

Eniten melu kuitenkin vaikutti kielellisiin testeihin. Tulokset osoittivat, 
että luokkahuoneiden taustamelu häiritsee yleisesti oppilaiden kielellistä 
prosessointikykyä.

Kun äänitasoja nostettiin, tulokset heikentyivät selvästi kahdessa 
perusoppiaineessa - ja kaikkein eniten äidinkielessä (englanti).

Melun vaikutus ala-asteikäisten koetuloksiin 
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Hyvä akustiikka parantaa 
oppilaiden keskittymistä yli 35 %

Merkittävän tutkimuksen11 mukaan koululuokkien meluongelmien syynä eivät 
useimmiten ole ulkopuolelta kantautuvat äänet, vaan oppilaiden oma toiminta 
opetustilanteessa.

A-luokan akustiikkakaton asennuksella
• Oppilaiden keskittymiskyky parantui 35 %
• Havaittava äänitaso alentui 50 %

Melutason alentaminen vaikuttaa fyysisiin toimintoihin ja 
keskittymiseen
A-luokan akustiikkakattolevyjen odotettiin alentavan tyhjän luokkahuoneen 
teoreettista äänitasoa 3 desibelillä. Merkittävin muutos havaittiin kuitenkin ihmisten 
käyttäytymisessä: Kun kenenkään ei tarvinnut korottaa ääntään tullakseen kuulluksi 
ja ymmärretyksi, oppilaat ja opettajat alkoivat puhua hiljempaa välittömästi. 
Puheäänet alentuivat 7 dB ja yleinen äänentaso 10 dB.

Oppiminen tiimeissä tehostuu
Akustiikan parantaminen vähesi taustamelua ja lyhensi jälkikaiunta-aikaa, ja tämän 
myötä oppilaiden tulokset sanojen erotettavuudessa parantuivat. Parannus näkyi 
selkeimmin tilanteissa, joissa useat oppilaat puhuivat yhtä aikaa. 

‘Työntekijöiden 
mielestä akustiikan 
parantaminen on 
muuttanut tilannetta 
valtavasti. He saavat 
äänensä kuuluville 
huutamatta, ja 
ilmapiiri on luokassa 
yleisesti levollisempi ja 
rennompi. Se on todella 
hyvä asia.’- Balgreenin peruskoulun 
rehtori Catherine Douglas
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Hyvä akustiikka alentaa sykettä
Kun tutkimuksista kävi ilmi, että 80 % opettajista stressaantuu opetustilojen 
meluisuudesta1, alettiin tutkia stressin lievittämistä paremman ääniympäristön 
avulla. Samalla haluttiin tutkia melun aiheuttamia todellisia reaktioita opettajissa ja 
oppilaissa6.

A-luokan absorptiolevyillä vaimennetuissa luokissa opettajien syke 
alentui 10 sydämmenlyönnillä minuutissa (bpm)

Mihin reaktio perustuu?
Jos luokkahuoneessa on huono akustiikka, 
äänet vahvistuvat kimmotessaan katosta ja 
seinistä. Tästä muodostuu taustamelua, joka 
vääristää puhetta. Äänitasot nousevat yhä 
korkeammiksi, sillä oppilaiden ja opettajien 
on korotettava ääntään saadakseen viestinsä 
perille. Usein ympäristön stressaavuus 
tuntuu lisääntyvän opetuksen (tai päivän) 
edetessä. (Ks. sivulla 14 käsiteltyä tutkimusta 
keskittymiskyvystä ja Lombard-ilmiöstä.)

Melun ja jälkikaiunnan vähentäminen vähentää stressiä 
Kun luokkahuoneiden akustiikkaa parannetaan, ympäristö rauhoittuu ja läsnäolijat 
ovat levollisempia, jolloin myös opettajien syke alentuu. Opettajat kokevat 
huomattavasti vähemmän stressiä luokkahuoneissa, joissa jälkikaiunta-aika on alle 
0,5 sekuntia.
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Opettajat
ääniongelmien riskiryhmä

Monet tutkimukset valitettavasti osoittavat, että opettajat kärsivät ääniongelmista 
enemmän kuin muut ammattiryhmät. 

Opettajien ääniterveyden riskitekijät
• Yli 65 % kyselyyn vastanneista opettajista oli kokenut ääniongelmia uransa 

aikana2 
• Opettajien osuus äänihäiriödiagnoosin saaneista henkilöistä oli 16,2 %, vaikka 

ammattikunnan osuus työmarkkinoilla oli vai 2 %12 
• Ääniongelmista oli ilmoittanut 15 % opettajista ja 6 % muista, ei 

opetustehtävissä olevista henkilöistä12

• 32 % opettajista sanoi kokeneensa ääniongelmia; muun henkilökunnan kohdalla 
suhdeluku oli 1 %3

Monien, opettajien ääniterveyttä koskevien tutkimusten mukaan 
ääniperäisten ongelmien riski on opettajan ammatissa vähintään 
kaksi kertaa suurempi kuin muissa ammateissa.
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Ääniongelmien vaikutus 
opettajien työelämään

Mittavassa vertailututkimuksessa13 selvitettiin kahden ryhmän: opettajien ja 
oppilaitosten muun henkilöstön työperäisiä ääniongelmia ja poissaoloja. Tutkimus 
kesti ennakkokysely mukaan lukien yhden vuoden, ja siihen osallistui 2400 
henkilöä. Tulokset osoittavat, että opettajat joutuvat rajoittamaan työmenetelmiä ja 
olemaan pois töistä ääniperäisten ongelmien vuoksi useimmin kuin muu henkilöstö.

Työperäisten ongelmien vertailututkimus opettajien ja muun 
henkilöstön välillä

Opettajilla on kaksi kertaa enemmän sairauspoissaoloja kuin 
muulla henkilöstöllä.

Sairastavuus (%)

Opettajat Muu henkilöstö

Työmenetelmien rajoitus vähintään yhden päivän ajan 43 16

Vähintään 1 päivän kestävä sairauspoissaolo 18,3 7,2

Vähintään 5 päivää kestävä sairauspoissaolo 3 1,3

Äänen toimintahäiriö, joka kestää enemmän kuin 5 päivää 35 22

Harkitsee ammatinvaihtoa ääniongelmien vuoksi 2.0 0.78
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Melu vaikuttaa oppilaiden 
keskittymiseen ja käyttäytymiseen

Akustiset kontrastit vaikuttavat moniin häiriötilanteisiin
Hieman vähemmän, mutta silti merkittävästi, tutkimuksessa 1, 6, 7, 14 noteerattiin 
luokkahuoneen melun suorista vaikutuksista oppilaiden käyttäytymiseen. 
Häiriötilanteet lisääntyvät viiden aamutunnin aikana luokkahuoneissa, joiden 
akustiikka oli huono (RT 0,6 - 0,75 s); paremmalla akustiikalla (RT 0,4 - 0,5 s) 
varustetuissa luokkahuoneissa niiden määrä pysyi samana koko aamupäivän ajan.

Lombard-ilmiö
Melutason nouseminen johtaa häiriötilanteiden ja häiritsevän käyttäytymisen 
lisääntymiseen päivän mittaan monissa luokkahuoneissa, joiden akustiikka on 
huono.

Akustiikan parantaminen muuttaa oppilaiden käyttäytymistä
Akustiikkakatto alentaa luokkahuoneen kokonaisäänitasoa ja aktiivista melua, ja 
tämä vaikuttaa hyvin myönteisesti oppilaiden käyttäytymiseen.

Kuulemisen 
helpottuminen 
parantaa käytöstä
Tutkimuksessa seurattiin 
myös oppituntien aikana 
esiintyviä häiriötilanteita, 
joilla tarkoitetaan 
oppituntiin liittymätöntä 
äänenkäyttöä tai fyysistä 
liikehdintää. Äänitasojen 
alentuessa myös 
häiriötilanteet vähentyivät 
oppilaiden keskittyessä 
paremmin oppitunnin 
aikana.

Melutasojen hallinta auttaa hallitsemaan myös oppilaiden 
keskittymiskykyä. Parempi akustiikka voi poistaa merkittävästi 
väsymystä ja stressiä. 
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Huono ääniympäristö 
nostaa ärtymistasoa

Tutkimuksessa15 analysoitiin luokkahuoneen jälkikaiunnan vaikutusta 
koululaisten oppimiseen. Tuloksista löytyi suora korrelaatio jälkikaiun ja 
sekä opettajien että oppilaiden ärtymystason välillä 
Ärtymystä esiintyi vähiten luokkahuoneissa, joissa jälkikaiunta oli pienin (tilojen 
akustiikkaa oli parannettu). Tehdyssä kyselyssä useimmat vanhemmat pitivät 
seuraavaa väitettä totena: ’’Lapseni kärsii oppilaiden tuottamasta melusta koulussa’’.

Hiljaisemman ympäristön luominen jälkikaiunta-aikaa (RT) lyhentämällä 
parantaa oppilaiden suorituksia 

Kaikuminen heikentää motivaatiota ja vähentää oppilaiden kontaktia 
opettajiin
Koululaiset antoivat huonomman arvion motivaatiostaan ja suhteestaan tovereihinsa 
ja opettajiinsa luokkahuoneissa, joissa jälkikaiku oli voimakasta. Perussuositus 
luokkahuoneiden jälkikaiunta-ajaksi on noin 0,5 s.

Luokkahuoneen akustiikka (RT) Ärtymys-%

<0.6 s 44%

0.7-0.9 s 51%

>1.0 s 61%
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Melunlähteet 
ja akustiset olosuhteet sekä puheen selkeys

Puheen erotettavuutta* koskevassa tutkimuksessa16 selvitettiin objektiivisten ja 
subjektiivisten testien avulla, kuinka eri lähteistä tuleva melu ja toisaalta erilaiset 
akustiset olosuhteet vaikuttivat oppilaiden kykyyn erottaa puheen elementtejä.

Melutasot ja jälkikaiunta vaikuttavat kuulijoiden havainnoiman puheen laatuun, ja 
niiden alentaminen parantaa puheen erotettavuutta*. Puheen erotettavuutta mitattiin 
puheensiirtoindeksillä (STI**).

Mitä selkeämmin puhe kuului, sitä laadukkaampia 
kaikkien oppilaiden puheviestintä oli. Vaikutus 
näkyi kuitenkin selvimmin nuorimpien koululaisten 
keskuudessa. Edellisen lisäksi tutkimuksesta ilmeni, 
että luokkahuoneen puheensorina vaikutti puheen 
erotettavuuteen enemmän kuin ilmastointijärjestelmän 
äänet.

Luokkahuoneen puheensorinassa (esim. ryhmätöissä) puheen erotettavuus lisääntyi 
70 prosentista 98 prosenttiin (+28 %), kun akustiikkaa parannettiin. Samassa 
tilanteessa ilmastointijärjestelmän meluvaikutus muutti puheen erottavuutta 82 
prosentista 93 prosenttiin (+11 %).

60%

70%

80%

90%

100%

50%
STI 0.2 STI 0.3 STI 0.4 STI 0.5 STI 0.6 STI 0.7

Ilmastointijärjestelmä Oppilaiden puheensorina

STI-luokitus STI

Heikko - Välttävä 0,30

Välttävä - Tyydyttävä 0,45

Tyydyttävä - Hyvä 0,60

Hyvä - Erinomainen 0,75

Puheen erottuvuus 
on tärkeää kaikille 
oppilaille, mutta 
nuorimmille koululaisille 
se on olennaista. 
Erityisesti tämä tulee 
esille ryhmätyötiloissa, 
joissa työskentely 
perustuu pitkälti 
keskusteluun.

*Puheen erotettavuuteen vaikuttaa myös signaali-kohinasuhde (SNR), joka kuvaa signaalin (tässä tapauksessa puheen) ja 
huoneen taustamelun välistä suhdetta. STI** - Puheensiirtoindeksi on menetelmä puheen erotettavuuden mittaamiseen. 
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Puheen on kannettava selkeästi
taustamelun yli

Luokkahuoneessa sanottujen asioiden kuuleminen ja ymmärtäminen edellyttää 
puheelta hyvää erotettavuutta ja kuuluvuutta oikealla tasolla. Puheen on kannettava 
taustamelun yli. Tätä mitataan signaali-kohinasuhteella (SNR), jonka on oltava sitä 
suurempi, mitä nuorempia kuuntelijat ovat.

Puheen erotettavuutta selvittävässä tutkimuksessa17 todettiin, että kun vanhemmille 
oppilaille (11-vuotiaat) riittävä SNR-taso oli 15 dB, nuorimmat (6-vuotiaat) 
koululaiset tarvitsivat 20 dB puheen elementtien erottamiseen.

Nuorimpien oppilaiden kuulemiskyky vaatii enemmän18

Myöhemmässä tutkimuksessa Bradley selvitti luokkahuoneissa hyväksyttävän 
maksimitaustamelun määrää analysoimalla 6-11-vuotiaiden lasten 
puheenerottamiskykyä melussa. Jotta 75 % oppilaista saivat erotettavuudesta 
95 % tuloksen, pienet oppilaat tarvitsivat suuremman SNR-tason 35 dB:n 
maksimitaustamelussa. Tällöin 80 % nuorimmista oppilaista ymmärsi vähintään 95 
% tutuista ja yksinkertaisista sanoista. 

SNR-vaatimukset ikäluokittain SNR-taso, jolla 75 % kuuntelijoista erottaa 
90 % mitattavista elementeistä

6-vuotiaat +20 dB

8-vuotiaat +18 dB

11-vuotiaat +15 dB



18

Akustiikan optimointi 
mahdollistaa osallistumisen kaikille
 
Jokainen akustinen parannus5 vähensi sekä opettajien että oppilaiden äänekkyyttä ja 
rauhattomuutta. Oppilaat melusivat vähemmän ja opettajien ei tarvinnut puhua yhtä 
kovaa ja ääntään rasittaen.

Akustiikan parantaminen
• Lisää keskustelua ja ryhmätöitä luokissa
• Tehostaa opetusta ja vähentää kertaamisen tarvetta
• Alentaa opettajien stressitasoa

Huonon akustiikan vaikutukset luokkahuoneissa 
Taustamelu vääristää puhetta ja voimistaa ääniä niiden kimmotessa takaisin sileistä 
katto- ja seinäpinnoista. Äänitasot nousevat, sillä oppilaiden ja opettajien on 
korotettava ääntään saadakseen viestinsä perille.

Absorption lisääminen alensi toiminnasta aiheutuvia äänitasoja
Akustiikkakatto alentaa kokonaisäänitasoa. Akustiikkaratkaisujen lisääminen 
vähentää taustamelua ja parantaa puheen erotettavuutta, jolloin äänet toimivat 
yhtenäisemmin kaikilla taajuuksilla. 

Jälkikaiunta-ajan puolittaminen alentaa äänitasoa teoreettisesti 3 desibelillä. 
Todellisuudessa opettajan puheesta pääosin muodostunut äänitaso alentui 5 
desibelillä ja sen taustalla oleva oppilaiden tuottama ääni vieläkin enemmän, eli 9 
desibelillä. Signaalikohinatasot nousivat vaatimattomasta 8 desibelistä 18 desibeliin, 
kuten kuvasta näkyy.
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***BATOD: British Association of Teachers of the Deaf.
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Akustiikan parantaminen nosti signaali-kohinasuhdetta (SNR), ja samalla 
oppilaiden energiaa kului vähemmän opettajan ymmärtämiseen. Myös opettajan 
äänenkäyttötarve ja stressi vähentyivät.

Luokkahuoneen akustiikan parantaminen A-luokan absorptiolevyillä ja matalien 
taajuuksien lisävaimennuksella todettiin tuottavan kaikissa olosuhteissa parhaat 
olosuhteet luokassa puhumiseen ja kuuntelemiseen.
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Parempi akustiikka 
tukee ryhmätyöskentelyä

Saksalaisessa tutkimuksessa1, 6, 7, 14 vertailtiin kahta luokkahuonetta, joiden 
jälkikaiunta-ajat olivat erilaiset. Äänitasoissa oli merkittävä ero silloin, kun 
luokkahuoneet olivat käytössä ja oppilaat suorittivat erilaisia oppimiseen liittyviä 
tehtäviä. Akustiikan parantaminen vähensi jälkikaiunta-aikaa, jolloin näissä luokissa:

•  voitiin tehdä ryhmätöitä, koska oppimistehtävään tarvittava äänenvoimakkuus 
oli paljon matalampi ja alitti jopa opettajan puheen voimakkuuden

•  opettaja saattoi puhua hiljaisemmin ja ääntään liikaa rasittamatta
• työn kuormittavuus vähentyi melutason alentumisen myötä

Parannettu akustiikka alensi luokissa perinteisen opetuksen 
äänenvoimakkuutta 6 dB ja ryhmätyöskentelyn äänitasoja 13 dB

 

Akustiikan parantaminen lisää erityisesti mahdollisuuksia 
ryhmätyöskentelyyn, sillä sen jälkeen luokassa voi puhua yhtä 
aikaa normaalilla äänellä eikä huomiota tarvitse hakea huutamalla.
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‘Osta 3 desibeliä äänenvaimennusta, saat 10 kaupanpäälle!’- Tri G. Tiesler
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Avoimet opetustilat

Australialaisessa vertailututkimuksessa 19 tutkittiin avoimia opetustiloja neljän 
esikouluryhmän avulla: yksi ryhmä työskenteli suljetussa tilassa, muut kolme 
erityyppisissä ja -kokoisissa avotiloissa.

Kaikissa luokissa mitattiin häiritsevää melua sekä hiljaisten (koko ryhmä kuunteli 
opetusta) että äänekkäiden (ryhmätyöskentely) tehtävien aikana. Häiritsevä melu 
lisääntyi opetustilan koon ja luokkatilojen määrän mukaan niin lähellä tapahtuvien 
hiljaisten kuin äänekkäidenkin tehtävien aikana.

Suuren avotilan takaosassa istuvien oppilaiden suoritukset häiriintyivät myös 
hiljaisia tehtäviä suorittavien lähiluokkien äänien vuoksi. Edellä oleva kaavio 
osoittaa, että luokan takana istuvat oppilaat kuulevat opetuksen, kun luokkahuone on 
hiljainen ja suljettu ulkoa kuuluvalta melulta ja häiriöiltä. Kuulemisen laatu alentui 
merkittävästi avotiloissa, joiden äänitaso koettiin voimakkaammaksi kauempana 
kuulijoista olevan puhujan vuoksi.

Kaiken kaikkiaan kuulijat kannattaa koota puhujan lähelle avoimissa tiloissa, sillä 
niissä ympäristön äänet häiritsevät ja vaikeuttavat kuulemista enemmän.
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Eniten vääriä vastauksia antoivat avotilassa opiskelevat oppilaat, 
jotka istuivat kauempana puhujasta.
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Meluhavainnot ja meluun 
reagoiminen avoimissa opetustiloissa

Laajojen tutkimusten 21 perusteella tutkijat ovat todenneet, että avointen ja 
suljettujen opetustilojen äänitasot ovat opiskelun aikana vertailukelpoisia.

Vaikka yleisesti ajatellaan, että avotilat ovat meluisampia, suljettujen 
tilojen äänitasot yltävät pitkälti samalle tasolle
Joissakin tapauksissa melu oli avotiloissa voimakkaampaa, joissakin taas 
hiljaisempaa. Tämä johtuu jälkikaiunta-ajasta, joka oli tietyissä tiloissa saatu 
lyhentymään akustisilla ratkaisuilla, ja/tai luokan hyvästä hallinnasta.

Ala- ja yläasteella opiskelevat oppilaat kokivat kuitenkin luokkahuoneen 
ulkopuolelta kuuluvat kovat, muiden oppilaiden toiminnasta aiheutuvat äänet 
ärsyttäviksi ja häiritseviksi. Avotiloissa opetettavat lapset seuraavat herkemmin 
epäolennaisia puheääniä, ja itse asiassa avotiloja käyttävissä kouluissa tehtyjen 
selvitysten mukaan lähellä toimivien muiden opetusryhmien puheäänet koetaan 
kaikkein häiritsevimmiksi. (Greenland, 2009)20  

Kun vastaajia pyydettiin mainitsemaan avotiloissa eniten ärsyttävät äänet, 65 % 
vastasi toisten luokkien oppilaat, ja heti sen jälkeen toisten luokkien opettajat.
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Herkillä on vaikeinta

Kaikissa luokissa on todennäköisesti myös joitakin oppilaita, joilla on erityistarpeita 
joko kuulemisen, kommunikoinnin tai oppimisen suhteen. Kyse voi olla kuulo-
ongelmista tai keskittymishäiriöistä, vieraalla kielellä opiskelusta tai muusta 
erityistilanteesta. Itse asiassa kyse voi ajoittain olla kenestä tahansa, mikäli 
esimerkiksi yöunet ovat jääneet vähiin tai olo on muuten huono.

Kuulon alentuminen lisää väsymistä, kuulemiseen tarvittavan energian tarvetta sekä 
stressiä, ja silloin lapsen mahdollisuudet oppia ja suoriutua tehtävistään meluisissa 
olosuhteissa heikentyvät.

Tutkimuksen4 mukaan tyypillisessä luokkahuonemelussa ala-asteikäisen suoritukset 
ja suoritusnopeudet asettuvat keskimääräisten oppilaiden ja erityisoppilaiden 
suoritusten välille. Käytetyt meluolosuhteet vastasivat kaupunkiluokkien 
altistustasoja ja -lähteitä.

Muut olosuhteet olivat:

’’Hiljainen’’ opetustila, eli normaalit luokkahuoneolosuhteet, joissa lapset 
työskentelevät hiljaisuudessa, puhumatta ja muita ääniä tuottamatta. 
’’Puheensorina’’, eli lapsiryhmän puheensorinaa jäljittelevä ääni voimakkuudella 65 
dB.

Tulosten mukaan melu, ja varsinkin puheensorina, vaikutti kielteisimmin lapsiin, 
joilla oli erityisiä oppimistarpeita. Lisäksi näiden erityisoppilaiden testitulokset 
romahtivat, kun ympäristö muuttui meluisaksi, mutta keskimääräisiin oppilaisiin 
muutos vaikutti paljon vähemmän.
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Kuulohäiriöisten standardit
määrittelivät kriteerit

Erityisiä tarpeita omaavien lasten kuunteluongelmat ovat tiedossa, mutta silti he 
käyvät tavallista koulua. Tämän vuoksi heidän erityistarpeensa on huomioitava 
kaikissa osallistumista lisäävissä yhteyksissä.

Erityisiä tarpeita on ainakin lapsilla, joilla on alentunut kuulo, kuuntelu- tai 
keskittymisongelmia tai opiskelu tapahtuu vieraalla kielellä. Tarkemmin 
määriteltynä tähän ryhmään kuuluvat oppilaat, joilla on:

• Pysyvä kuulonalenema (HI)
• Vaikeita ja monitahoisia tarpeita, kuten:
 - Puhe-, kieli- tai kommunikointivaikeuksia
 - Heikentynyt näkö
  - Vaihteleva, johtumistyyppinen kuulonalenema (vilustumiset, korvatulehdukset)
 - Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)
 - Auditiivinen prosessointihäiriö (APD) tai -vaikeus
 - Autismi

Taustamelun lisääntyminen luokkahuoneissa vaikuttaa autististen oppilaiden 
käyttäytymiseen ja lisää heidän häiriökäyttäytymistään. Tutkimuksessa löydettiin 
yhteys melutasojen ja kohdekäyttäytymisen esiintymisen välillä, eli melun 
voimistuminen lisää siitä johtuvaa käyttäytymistä22.
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Jotta oppimisympäristö tukee kuulo-ongelmaisten oppilaiden 
osallistumista, puheen erotettavuuden on oltava parempi 
ja matalataajuisen*** jälkikaiunnan merkitys on otettava 
akustiikassa huomioon. 
***Matalat taajuudet = 125 Hz

Akustiset vaatimukset8 - 
erityisoppilaat

BB93 (2015)* BATODD***

Uusi rakennus Akustiikan parannus

Ympäristömelu sisällä* ≤ 30 dBA ≤ 35 dBA

Jälkikaiunta-aika*
≤ 0.4s, keskimäärin 125 - 4000 Hz:n oktaavikaistat

≤ 0.6s jokaisella oktaavikaistalla 125 - 4000 Hz

Signaali-kohinasuhde** SNR
>20 dB, 125 - 750 Hz

>15 dB, 750 - 4000 Hz

Seuraavassa on yhteenveto Isossa-Britanniassa sovellettavista 
standardeista (BB93 & BATOD), jotka koskevat erityisoppilaiden melu- 
ja jälkikaiuntatarpeita luokkahuoneissa.
Aiemmin kuvattujen erityistarpeiden lisäksi nuoret oppilaat tarvitsevat myös 20 
desibelin signaali-kohinasuhteen (SNR), mikä tarkoittaa, että kuultavaksi tarkoitetun 
äänen on oltava vähintään 20 dB taustamelua voimakkaampi. (Bradley 2008)17 
Kaikki heikkokuuloisille erityisoppilaille annetut suositukset koskevat myös 
oppilaita, joilla näitä vaikeuksia ei ole. Tiukemmat vaatimukset ovat eduksi kaikille 
oppilaille. 
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Johtopäätökset
Hyvä ääniympäristö on olennaisen tärkeää oppimista ja nykyaikana vaadittavia 
hyviä kommunikointitaitoja edistävien opetustilojen luomisessa.

Uskomme, että tämä tutkimusyhteenveto tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa eduista, 
joita oppilaitoksissa voidaan saavuttaa akustisia ympäristöjä parantamalla. Hyvä 
ääniympäristö puolestaan edistää ja tukee opettajien ja oppilaiden hyvinvointia 
opetustilanteissa. Sillä voidaan tukea opetuksellisia haasteita nykyajan kouluissa, 
ja se lisää jokaisen oppilaan ja opettajan mahdollisuuksia osallistua ja sitoutua 
tavoiteltaviin päivämääriin.

Sivulla 18 esitellyn tutkimuksen5 tulokset osoittavat, että akustiikan parantaminen 
saa aikaan positiivisen dominovaikutuksen: jälkikaiunta-aikojen lyhentäminen 
vähentää oppilaiden omia äänitasoja, jonka ansiosta he keskittyvät paremmin 
kuuntelemiseen ja heidän käyttäytymisensä parantuu. 

Akustiikan parantaminen kouluissa helpottaa kaikkien siellä olevien mahdollisuuksia 
kommunikointiin. Tiedon, ajatusten ja ideoiden jakamisesta tulee entistä antoisampi 
kokemus. Ajattele, millainen kerrannaisvaikutus on tilanteella, jossa opettajat voivat 
keskittyä opettamiseen oppilaiden valvonnan ja hillitsemisen sijaan ja jossa oppilaat 
jaksavat syventyä oppimiseen entistä pidempään ja tarkemmin. 

Opettajien kertomukset (tutkimukset5,14) akustiikan parantamisesta 
osoittavat että:
•  sekä opettajien että oppilaiden työskentelyolosuhteet parantuvat merkittävästi 

ympäristön muuttuessa hiljaisemmaksi ja levollisemmaksi
• työympäristö muuttuu positiivisesti ja oppilaat käyttäytyvät ja ymmärtävät 

opetusta paremmin
•  stressitasot alentuivat eniten vähemmän rutinoituneilla opettajilla
•  heikkokuuloiset oppilaat ovat tasavertaisemmassa asemassa muiden oppilaiden 

kanssa

Stressitaso ja syke alentuvat 
Tuottavuus ja sitoutuneisuus lisääntyvät 
Äänitasot alentuvat = keskittyminen parantuu ja oppilaiden suoritukset 
kohentuvat

Mikäli haluat perehtyä tarkemmin melun vaikutuksiin oppilaitoksissa, suosittelemme 
lukemaan kokonaan professori Bridget Shieldin ja tohtori Nicola Shiersin julkaisun 
’’Classroom acoustics - a research review’’ vuodelta 2019.
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Ecophon on johtava akustiikkaratkaisujen toimittaja. Tuotteemme auttavat 
tekemään työympäristöistä terveellisempiä ja parantamaan elämänlaatua, 
hyvinvointia ja työsuorituksia. Koska ihmisen aistit ovat evoluution myötä 

sopeutuneet elämiseen ulkona, pyrimme luomaan vastaavat ääniympäristöt 
nykyaikaisiin sisätiloihin. Tiedämme, että ne tervehdyttävät ihmisiä.

Työtämme ohjaavat periaatteet pohjautuvat ruotsalaiseen perintöömme, 
jonka luonnollisia osia ovat inhimillisyys ja yhteisvastuu ihmisten 

elämästä ja tulevista haasteista. Ecophon on osa kestäviä asumisen 
ratkaisuja tuottavaa Saint-Gobain -konsernia. Maailman sadan 

johtavan teollisuusyhtymän joukkoon kuuluva Saint-Gobain 
-konserni pyrkii tekemään asuintiloista viihtyisämpiä ja 

kustannustehokkaampia jatkuvan innovoinnin avulla. Saint-
Gobainin kehittämät ratkaisut vastaavat aikamme suuriin 

haasteisiin: ne parantavat energiatehokkuutta ja säästävät 
luonnonvaroja. Mitä ikinä asunto- ja rakennusmarkkinoilla 

tarvitaan, olemme valmiina – sillä tulevaisuus tehdään 
Saint-Gobainilla.
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