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1 Johdanto 

Puheen ensisijainen rooli on toimia ihmisten kommunikoinnin välineenä, ja se on sosiaalisen 

kanssakäymisen keskeinen muoto (Klippi, 2009, 76). Monilla valtaosa puhumisesta tapahtuu 

sisätiloissa. Suljetussa tilassa puheäänen toistuvat heijastukset tilan sisäpinnoista havaitaan 

kaiuntana (Rossing, Moore & Wheeler, 2014, 529–549). Täten tilan kaiunta tavallisesti 

osallistuu puheviestintään joko tiedostetusti tai tiedostamatta. 

Brunskog, Gade, Bellester ja Calbo (2009) havaitsivat, että tilan akustisista ominaisuuksia 

ollaan tietoisia ja että puhetta mukautetaan tila-akustisten olosuhteiden mukaan. Monet 

tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajien puheäänen häiriöt ovat yleistyneet (esim. Angelillo, 

Di Maio, Costa, Angelillo & Barillari, 2009; Roy ym., 2004). Kob, Behler, Kamprolf, 

Goldschmidt ja Neuschaefer-Rube (2008) havaitsivat vanhan koulurakennuksen opetustilojen 

akustoinnin vähentävän opettajien puheäänen rasittumista sekä monotonisuutta opetuksen 

aikana. Puhuminen tilassa, jossa kaiunta on hyvin voimakasta, tai kaikua ei ole, on havaittu 

nostavan puheen voimakkuuden tasoa (Pelegrín-Garcia, Smits, Brunskog & Jeong, 2011). 

Lisäksi kaiun jälkikaiunta-ajan kasvaessa myös taustamelun tason on havaittu kasvavan 

(Puglisi, Astolfi, Cantor Cutiva & Carullo, 2017), ja taustamelun kasvaessa voimistetaan myös 

puheääntä (Lombard, 1911). Äänen voimistamisen on puolestaan havaittu lisäävän äänen 

rasittumista, ja äänen rasittuminen taas voi altistaa äänihäiriöille (Bottalico, Graetzer & Hunter 

2016).  

Sala ja Rantala (2016) mittasivat 40:n opetustilan akustiikkaa kouluissa eri puolilla Suomea, 

mutta ainoastaan yksi huoneista vastasi jälkikaiunnan pituuden sekä puheen kantavuuden 

standardeja. Monien puheammattilaisten työtilojen akustiikassa on siis parannettavaa. Tähän 

asti puheen ja tila-akustiikan suhdetta tarkasteleva tutkimus on keskittynyt paljolti puheen 

havaitsemiseen puheen tuottamisen sijaan (Dreossi & Momensohn-Santos, 2005). Myös tila-

akustiikan standardit ja suositukset ovat pääosin luotu puheen tai musiikin havaitsemisen 

näkökulmasta (ANSI S12.60-2010; Wróblewska, 2010). Tutkimalla tilan kaiunnan vaikutusta 

puheen tuottamiseen saadaan tietoa siitä, millaiset tilat ovat optimaalisimpia äänentuoton 

terveydelle. Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään, kuinka puhe muuttuu 

erilaisissa tila-akustisissa olosuhteissa. Tuotettava tutkimustieto on tärkeää esimerkiksi tilojen 

akustisessa suunnittelussa, jotta puheammattilaisten ääni säilyisi terveenä läpi työuran. 

Seuraavaksi esitellään tutkielman kannalta olennaisin teoreettinen tausta. 
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1.1 Puheen tuottaminen ja akustiikka 

1.1.1 Puheen tuottamisen mekanismi 

Tavallisesti puheen tuottaminen muodostuu kolmesta eri vaiheesta: initaatiosta, fonaatiosta ja 

artikulaatiosta. Initaatio tarkoittaa ilmavirran aikaansaamista hengityselimistön avulla 

(Aulanko, 2009), ja hengityselimistöksi mielletään nenä- ja suuonteloista, nielusta ja keuhkoista 

muodostuva kokonaisuus. Sisäänhengityksen aikana ilma virtaa keuhkoihin nenä- ja/tai 

suuontelon, nielun sekä henkitorven kautta. Yksinkertaistaen sisäänhengitys saadaan aikaan 

kasvattamalla keuhkojen tilavuutta supistamalla palleaa, ulompia kylkikuuvälilihaksia sekä 

rintalihaksia. Keuhkojen tilavuuden lisääntyessä niiden paine laskee, jolloin ilma alkaa virrata 

sisään. Uloshengityksessä sisäänhengityslihakset rentoutuvat, jolloin keuhkojen paine nousee 

ja ilma alkaa virrata takaisin hengityselimistön ulkopuolelle. Tarvittaessa uloshengitysjaksoa 

voi pidentää lihastyön avulla. Aktiivisessa uloshengityksessä sisemmät kylkivälilihakset sekä 

rintalihakset supistuvat ja pienentävät keuhkojen, rintakehän ja vatsaontelon tilavuutta, jolloin 

rintakehä pienenee pystysuunnassa, vatsa painuu sisäänpäin ja ilma virtaa tehokkaasti ulos 

hengityselimistöstä. (Laukkanen & Leino, 1999, 22–26.) Puhehengitys saadaan aikaan samalla 

mekanismilla kuin myös lepohengitys (hapenotto ja hiilidioksidin poisto elimistöstä 

puheentuoton ulkopuolella). Olennainen ero lepohengityksen ja puhehengityksen välillä on 

kuitenkin se, että puhehengityksessä uloshengitysjaksot ovat tyypillisesti sisäänhengitysjaksoja 

huomattavasti pidempiä, kun taas lepohengityksessä molemmat jaksot ovat tyypillisesti 

suunnilleen yhtä pitkiä. (Aulanko, 2009; Laukkanen & Leino, 1999, 22–26.) 

Fonaatio tarkoittaa kurkunpäässä sijaitsevien äänihuulten säännöllistä eli periodista värähtelyä. 

Periodisuus tarkoittaa sitä, että värähtely on jaoteltavissa yksittäisiin toisiaan läheisesti 

muistuttaviin jaksoihin eli periodeihin. Puheessa yhden periodin aikana tapahtuu yksi 

äänihuulivärähdys. Värähtely saadaan aikaan tuomalla äänihuulet kurkunpäässä sijaitsevien 

kannurustojen avulla uloshengityksen aikana hyvin lähelle toisiaan. Tällöin ilmavirta saa 

äänihuulet nopeasti toistuvaan kiinni-auki-liikkeeseen. Ilman purskahtaessa äänihuulten välistä 

yhden kerran syntyy heikko paukahtava ääni. Ilmavirran jatkuessa ilman purskahtelu toistuu 

tyypillisesti yli sata kertaa sekunnissa muodostaen sointiäänen. (Aulanko, 2009.) 

Artikulaatio viittaa lihastoimintaan, jolla muokataan ääntöväylän muotoa fonaation tai muun 

lähdeäänen aikana aikaansaaden erilaisia resonansseja, jotka havaitaan eri äänteinä. 

Ääntöväylällä tarkoitetaan äänihuulista huuliin ulottuvaa aluetta, jossa artikulaatio tapahtuu. 
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Yksinkertaistaen artikulaation aikana aktiivinen artikulaatioelin (tyypillisesti jokin kielen osa) 

liikutetaan kohti artikulaatiopaikkaa (esim. hammasvalli tai pehmeä kitalaki). Artikulaation 

aikana syntyvien äänteiden havaittuun kategoriseen laatuun vaikuttaa artikulaatiopaikan lisäksi 

tavallisesti myös artikulaatiotapa sekä sointiaste. Artikulaatiotapa tarkoittaa yksinkertaistettuna 

aktiivisen artikulaatioelimen sekä artikulaatiopaikan väljyyden astetta tai kontaktitapaa. 

Esimerkiksi vokaaliäänteissä ääntöväylä on hyvin väljä verrattuna konsonanttiäänteisiin. 

Puheen artikulaatio on luonteeltaan jatkuvaa ja päällekkäistä. Äänteitä ei siis muodosteta 

eristyksissä toisistaan, vaan artikulaatioeleet sulautuvat toisiinsa jatkuvaksi toiminnaksi ja 

peräkkäiset artikulaatioeleet, ja samalla myös äänteet, vaikuttavat toisiinsa. Peräkkäisten 

artikulaatioeleiden mukautumista toisiinsa kutsutaan koartikulaatioksi. (Aulanko, 2009.) 

Poikkeukset yllä kuvatusta tyypillisestä puheen tuottomekanismista eivät ole harvinaisia. 

Puheessa esiintyy esimerkiksi soinnillisten äänteiden lisäksi tavallisesti myös soinnittomia 

äänteitä, joiden tuottamiseen ei käytetä fonaatiota. Lisäksi joskus äänteiden tuottamiseen 

tarvittava ilmavirta tuotetaan keuhkojen sijaan ääntöväylässä kurkunpään avulla, kuten 

esimerkiksi ejektiivi- ja implosiiviäänteissä. (Aulanko, 2009.) 

1.1.2 Puheentuoton akustinen teoria 

Puhe havaitaan pääasiallisesti äänenä. Fyysisesti ääni on ilman värähtelyä, jossa ilma vuoroin 

puristuu ja harventuu. Ilma ei matkaa äänen mukana, vaan ilmamolekyylit värähtelevät 

edestakaisin paikoillaan herättäen vierekkäiset molekyylit värähtelemään vastaavalla tavalla. 

Kaikilla äänillä on amplitudi eli ääniaallon huippuarvo. Mitä korkeampi aallon huippu on, sitä 

voimakkaammin ilmanpaine vaihtelee, ja sitä voimakkaampi havaittava ääni on. Äänen-

voimakkuutta kuvataan tavallisesti desibeleissä äänenpainetasona (dB SPL, Sound Pressure 

Level). Desibeliasteikko kuvaa äänenpainetason eroja logaritmisesti siten, että 0 dB (SPL) 

vastaa ihmisen kuulokynnystä ja 120 dB (SPL) kipukynnystä. Kaikilla äänillä on amplitudin 

lisäksi myös taajuus ja/tai taajuusrakenne. Ääni voi olla joko yksittäisestä taajuudesta koostuva 

siniääni eli äänes, tai kompleksinen ääni, joka koostuu useasta ääneksestä. Aallonpituus 

tarkoittaa yhden periodin eli värähdysjakson pituutta. Taajuus voidaan laskea suoraan 

aallonpituudesta ja ilmoitetaan yleensä hertseissä (Hz, värähdystä sekunnissa). Lisäksi äänellä 

on aina myös jokin ajallinen kesto. (Vainio, Palo, Aalto & Laine, 2009.) 

Ääniaalto kykenee kimpoamaan seinämästä. Kun kaksi ääniaallon huippua kohtaa, niiden 

amplitudit summautuvat. Aaltojen summautumista kutsutaan superpositioksi. Suljetussa tilassa, 
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kuten putkessa, äänen edestakainen heijastuminen sekä superpositio aiheuttavat seisovia 

aaltoja, eli aaltoja, jotka kaikkoamisen sijaan jäävät paikoilleen. Akustisesti ääntöväylä on 

yksinkertaistaen toisesta päästä avoin kovaseinäinen putki. Tällaiseen putkeen parhaiten sopii 

aalto, jonka liikkeen maksimi (paineen nollakohta) on avoimessa päässä ja paineen maksimi on 

suljetussa päässä. Tällaisia aaltoja putkessa kutsutaan resonansseiksi. (Vainio ym., 2009.) 

Luonnossa esiintyvät äänet ovat käytännössä aina komplekseja, eli koostuvat useasta 

ääneksestä. Siksi myös puheen äänteet ovat aina komplekseja. Kurkunpäässä tapahtuva 

äänihuulten periodinen värähtely tuottaa sointiäänen eli fonaation, jolla on perustaajuus (f0) 

sekä harmoninen yläsävelsarja. Harmoninen yläsävelsarja tarkoittaa f0:n kerrannaisia, eli jos f0 

on esimerkiksi 200 Hz, yläsävelet ovat kahdensadan hertsin välein (400 Hz, 600 Hz, 800 Hz 

jne.). Äänen taajuusrakennetta kutsutaan spektriksi. Äänihuulten tuottaman äänen spektri on 

harmoninen ja tasaisesti laskeva. Artikulaatioliikkeiden avulla muunnellaan ääntöväylän 

seinämien etäisyyksiä toisistaan. Kun ääntöväylän muoto muuttuu, muuttuvat myös sen 

resonanssit ja samalla myös syntyvän äänen spektri. Tällöin esimerkiksi vokaalien laatu 

muuttuu, sillä vokaalit erotetaan toisistaan ääntöväylän resonanssien aiheuttamien 

yläsävelsarjojen korostumien, eli formanttien (F1, F2, F3 jne.) perusteella. (Vainio ym., 2009.) 

Tiivistäen puheentuotto muodostuu akustisesti siis lähteestä (kurkunpää), jossa tuotetaan 

värähtely, ja suotimesta (ääntöväylä), jonka avulla värähtelyn spektriä muovataan. Teoriaa, 

joka erottaa äänilähteen ääntöväylästä, nimitetään lähde-suodin-teoriaksi. (Chiba & Kajiyama, 

1958; Fant, 1970.) 

1.2 Puheen havaitseminen 

1.2.1 Kuulojärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta 

Ihminen havaitsee puhetta pääasiallisesti kuuloaistin avulla. Puheen havaitseminen kuuloteitse 

edellyttää kuulojärjestelmän riittävää toimintaa (Aulanko & Jauhiainen, 2009). Ihmisen 

kuulojärjestelmä kykenee terveenä havaitsemaan ääntä 20–20 000 Hz taajuuskaistalla, joskin 

iän myötä korkeiden taajuuksien kuulo laskee tyypillisesti 10–12 kHz tasolle (Rossing ym., 

2014, 83–102). Ihmisen kuulon herkkyys kuuloalueella ei ole tasainen, vaan herkimmin 

ihminen havaitsee keskitaajuuksia 500–4 000 Hz välillä ja vähiten herkästi kuuloalueen 

matalimpia taajuuksia (Aulanko & Jauhiainen, 2009; Rossing ym., 2014, 83–102). Ihminen 

kykenee tyypillisesti havaitsemaan varsin laajalti eri äänenpainetasoja: äänenpaineen suhde 

nollasta desibelistä 120 dB:iin (SPL) on yli 1:1012 (Rossing ym., 2014, 83–102). Ihmisen 
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kuulojärjestelmä on siis varsin herkkä, mikä tekee kuuloaistista tehokkaan välineen ulkoisen ja 

sisäisen maailman havainnoinnille. 

Ihmisen kuulojärjestelmä koostuu ulko- ja välikorvasta, sisäkorvasta sekä hermoston 

kuuloradasta. Ulkokorva sisältää korvalehden, korvakäytävän sekä tärykalvon. Ulkokorva 

auttaa äänen keräämisessä. Lisäksi ulkokorvan pintojen heijastuksien aiheuttamat resonanssit 

auttavat paikallistamaan korkeataajuuksista ääntä. Korvakäytävä puolestaan kuljettaa äänen 

kohti sisäkorvaa. Samalla korvakäytävä toimii resonaattoriputkena, joka voimistaa puheen 

havaitsemisen kannalta oleellista taajuuskaistaa 2–5 kHz noin 20 dB (SPL). (Aulanko & 

Jauhiainen, 2009; Rossing ym., 2014, 83–102.) Korvakäytävän suljetussa päässä sijaitseva 

tärykalvo muuntaa ääniaallot mekaaniseksi värähtelyksi. (Rossing ym., 2014, 83–102.) 

Välikorva muodostuu täryontelosta, jossa sijaitsevat kuuloluut (vasara, alasin ja jalustin) 

välittävät värähtelyn soikeaan ikkunaan (Aulanko & Jauhiainen, 2009). Kuuloluut myös 

vahvistavat vivun lailla tärykalvon värähtelyä (Rossing ym., 2014, 83–102). Sisäkorva koostuu 

tasapainoelimestä ja simpukasta. Simpukka koostuu kolmesta kierteisestä kalvosokkelosta: 

eteiskäytävästä, keskikäytävästä sekä kuulokäytävästä (Aulanko & Jauhiainen, 2009). Soikean 

ikkunan värähtely aiheuttaa paineaaltoja nestettä sisältävissä simpukan käytävissä. 

Paineenvaihtelut muuttuvat hermoimpulsseiksi keskikäytävässä sijaitsevan Cortin elimen 

karvasolujen toimesta (Rossing ym., 2014, 83–102). Cortin elimestä hermoimpulssi etenee 

kuulohermon säikeisiin, jotka päätyvät aivorunkoon. Kuulorata puolestaan jatkuu aivorungon 

alueen tumakkeista muihin aivon osiin, jossa tapahtuu kuuloaistimuksen korkeamman tason 

käsittely (Aulanko & Jauhiainen, 2009). 

1.2.2 Puheen havaitsemisen vihjeet 

Puheen havaitseminen perustuu ensi sijassa akustisiin sekä osin myös visuaalisiin vihjeisiin. 

Aikuinen ei kuitenkaan tiedosta yksittäisiä akustisia vihjeitä, vaan tämä havaitsee puheeksi 

tulkitut äänet puhujan tuottamina ääntöeleinä sekä äänteiden, tavujen tai sanojen jonona. 

Puheen akustiset vihjeet perustuvat kuitenkin äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin: kestoon, 

taajuuteen, spektriin, voimakkuuteen sekä niiden yhdistelmiin. (Aulanko & Jauhiainen, 2009.) 

Akustisten vihjeiden lisäksi puhetta havaitaan myös visuaalisten vihjeiden avulla. Erityisesti 

huulten liikkeiden näkemisen on todettu edistävän puheen havaitsemista. Visuaalisten vihjeiden 

merkitys puheen havaitsemisessa kasvaa, kun puhuminen tapahtuu hälyisässä ympäristössä. 

Auditiivisuuden sekä visuaalisuuden lisäksi puheen havaitsemisella on tunnistettu olevan myös 
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motorinen perusta. Puheen havaitsemisen motorisen teorian mukaan tieto puheen tuottamisen 

rajoista auttaa ennustamaan, mitä puhuja on todennäköisimmin sanonut. (Jääskeläinen, 2009.) 

Ihmisen havaitsemiskykyyn liittyy olennaisesti kategorisuus. Tämän takia yksilönkehityksen 

myötä ihminen oppii havaitsemaan puhetta hyvin tehokkaasti äidinkielensä äänteistön 

kategorioiden kautta. Stevensin (1998) mukaan ihminen erottaa puhesignaalin muista äänistä 

voimakkaiden ja hiljaisten jaksojen (vokaalien ja konsonanttien) vuorottelun, spektrin 

taajuuskorostumien eli formanttien sekä periodisen ja epäperiodisen (soinnillisen ja ei-

soinnillisen) äänen vuorottelun avulla. (Aulanko & Jauhiainen, 2009.) 

1.2.3 Puheketju ja palautemekanismit 

Puheketju tarkoittaa kielellisen viestin matkaa puhujan aivoista kuulijan aivoihin. 

Yksinkertaisimmillaan puheketjuun kuuluu ajatuksen koodaus kielelliseksi viestiksi, 

artikulaatioliikkeiden suunnittelu ja toteutus, ääniaallon välittyminen kuulijalle, värähtelyn 

muutos hermoimpulssiksi kuulojärjestelmässä, puhesignaalin neurolingvistinen tunnistus ja 

signaalin dekoodaus takaisin ajatukseksi. (Suomi, Toivanen & Ylitalo, 2006, 15–21.) 

Puheketju ei kuitenkaan ole aivan suoraviivainen, vaan se käsittää lukuisia palautemekanismeja 

sekä viestinnän tasoja. Puhuja vastaanottaa puhumisen aikana palautetta useasta eri lähteestä 

samanaikaisesti. Ensinnäkin ihminen kykenee tarkkailemaan omaa puhettaan auditiivisesti 

esimerkiksi luukuulon eli oman kallon resonanssin avulla (Rossing ym., 2014, 83–102). 

Auditiivisen palautteen lisäksi puhuja saa omasta puheestaan palautetta taktiilisesti (esimerkiksi 

tuntoaistimuksilla kielen kosketuksesta) sekä proprioseptiivisesti (esimerkiksi tiedosta kielen 

asennosta, vaikkei kieli koskettaisi mihinkään). Oman puheen tarkkailun lisäksi puhuja saa 

tyypillisesti palautetta myös kuulijalta. Kuulija voi esimerkiksi vahvistaa ymmärtäneensä 

viestin nyökkäämällä tai ääntelemällä, tai viestiä suhtautumistaan kuulemaansa ilmeiden avulla. 

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi on olennaista, että puhe ei koskaan ole irrallista muusta 

todellisuudesta, vaan puheketjun taustalla on eri osapuolten tieto ympäröivästä maailmasta sekä 

käsillä olevasta puhetilanteesta (Suomi ym., 2006, 15–21.) 

1.2.4 Häiriöetäisyys ja Lombard-efekti 

Jotta puheviestintä onnistuisi, yksikään puheketjun osa ei saa katketa. Puheviestintä edellyttää 

siis riittävää toimintaa osapuolten aivoilta, puhujan puheentuottomekanismilta, kuulijan 

kuulojärjestelmältä sekä tilalta, jossa puhesignaali kulkee äänenä ilman välityksellä (Suomi ym. 



7 

 

 

2006, 15–21). Häiriöetäisyys eli signaali-kohina-suhde (engl. harmonic-to-noise ratio, HNR) 

tarkoittaa (puhe)signaalin voimakkuuden suhdetta taustaäänen tasoon. Jotta puhesignaali 

tavoittaisi kuulijan riittävän tehokkaasti, tilan on tarjottava riittävä häiriöetäisyys. Peittoilmiö 

tarkoittaa puheen akustisten piirteiden peittymistä spektraalisesti samankaltaisilla äänillä, mikä 

voi haitata puheen havaitsemista. Taustamelun lisäksi myös voimakas tilakaiku voi peittää 

puhetta madaltaen puheen ymmärrettävyyttä. (Aulanko & Jauhiainen, 2009.) 

Lombard (1911) havaitsi, että taustamelun voimakkuuden kasvaessa puhuja korottaa 

tahtomattaan puheen voimakkuutta. Vastaavasti puhujan kuullessa oman äänensä vahvistettuna 

puhumisen aikana, tämä taas laskee puheen voimakkuutta. Näitä ilmiöitä yhdessä kutsutaan 

Lombard-efektiksi. Lombard-efekti osoittaa, että akustiset olosuhteet, joissa puhuminen 

tapahtuu, eivät pelkästään vaikuta kuulijaan, vaan myös puhuja sopeutuu niihin puhuessaan. 

Lombard-efektiin liittyy olettamus, että puhuja pyrkii puhuessaan säilyttämään riittävän 

häiriöetäisyyden, jotta puheviestintä onnistuisi, ja että puhuja kuulisi myös omaa ääntään 

riittävästi (Lane & Tranel, 1971). Lombard-efektin tutkimuksissa puhujien on havaittu 

kasvattavan puheen voimakkuuden lisäksi myös esimerkiksi vokaalien kestoja ja puheen 

perustaajuutta, laskevan puhenopeutta ja muuttavan vokaalien formantteja (Summers, Pisoni, 

Bernacki, Pedlow, & Stokes, 1988). Lisäksi taustamelun yhteydessä puhujien on havaittu 

muuttavan myös äänenlaatua (ks. 1.4.4 Äänenlaatu ja narina) (Lane & Tranel, 1971).  

1.3 Prosodiasta 

Prosodia tarkoittaa yksinkertaistaen puheen suprasegmentaalisia, eli äänteen yläpuolisia, tai 

puheen rytmisiä tai melodisia ominaisuuksia. Prosodia on siis se osa puhetta, joka kattaa 

pidempiä ajallisia jaksoja kuin yksittäiset äänteet, tavut tai sanat (Iivonen, 2009, 49–50; Suomi 

ym., 2006, 115–147). Suomi ym. (2006, 115–147) listaavat prosodiaan kuuluvaksi puheen 

temporaaliset- (aikaulottuvuuteen perustuvat), tonaaliset- (sävelkorkeuteen perustuvat), 

dynaamiset (voimakkuuteen perustuvat) ominaisuudet sekä painotusilmiöt. Iivosen (2009, 49–

50) mukaan prosodia vaikuttaa erittäin merkittävästi siihen, kuinka puheen ilmaukset 

ymmärretään ja millaisia päätelmiä kuulija voi tehdä puhujan tarkoitusperistä, taustasta, 

tunnetilasta ja terveydentilasta. Puheen prosodialla voi olla myös leksikaalisia eli sanastollisia 

funktioita (Suomi ym., 2006, 115–147.). 

Puheen intonaatiolla tarkoitetaan puheen perustaajuuden eli kuultavan sävelkorkeuden 

vaihtelua puhunnoksen aikana. Puheen intonaation avulla voidaan välittää syntaktisten ja 
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semanttisten merkitysten lisäksi myös jopa pragmaattisia ja asenteellisia merkityksiä. Puhuja 

kykenee siis koodaamaan puhunnokseensa intonaation avulla tietoa esimerkiksi siitä, tuleeko 

lause tulkita toteamuksena vai kysymyksenä, tai suhtautuuko hän sanomaansa varmuudella vai 

epäilyksellä. (Suomi ym., 2006, 115–147) 

Sanapaino tarkoittaa sanan yhden tavun systemaattista korostamista. Prominenssi puolestaan 

viittaa laajemmin tavun, sanan tai laajemman kokonaisuuden painottamiseen. Sanapaino voi 

olla pääpainollinen, sivupainollinen tai painoton. (Suomi ym., 2006, 115–147.) Suomessa 

pääpaino on aina sanan ensimmäisellä tavulla. Lausepaino puolestaan viittaa lauseen tietyn 

tavun painottamiseen esimerkiksi merkityksen tähdentämiseksi liittymättä sanapainoon. 

(Iivonen & Leiwo, 2009, 60–64.) Prominenssin ja painon voi havaita puhesignaalissa 

akustisesti perustaajuuden sekä äänekkyyden nousuna (Rossing ym., 2014, 355). Puheen 

tuottamisen näkökulmasta painotus saadaan aikaan lisäämällä äänentuoton fyysistä ponnistelua 

nostamalla subglottaalista (äänihuulten alapuolista) painetta ja lisäämällä äänihuulten 

adduktiota eli tehostaen aktiivista uloshengitystä sekä tuomalla äänihuulet tiiviimmin yhteen 

(Laukkanen & Leino, 1999, 40–41). 

1.4 Puheen akustiset piirteet 

Aulanko ja Jauhiainen (2009) sekä Suomi ym. (2006, 115–147) esittävät ihmisen hahmottavan 

havaitsemassaan puheäänessä eroja neljän perusulottuvuuden ja niiden eri yhdistelmien 

mukaan. Jokaisella havaitulla äänen ulottuvuudella on kuitenkin äänifysiikkaan perustuva 

akustinen pohja. Koska puhesignaali on ilman välityksellä etenevää värähtelyä, jota ihmisen 

kuulojärjestelmän lisäksi myös mikrofoni voi vastaanottaa, voidaan täten puhesignaali myös 

taltioida eri äänitystekniikoiden avulla. Tällöin puhesignaalista voidaan tehdä akustisia 

mittauksia, joiden avulla puheesta saadaan johdettua varsin objektiivista mittausdataa 

(verrattuna subjektiivisiin havaintoihin puheesta). Monia puheen prosodisia piirteitä voidaan 

siis tutkia melko objektiivisesti akustisen analyysin avulla. Taulukko 1 esittää puheen 

havaintoulottuvuudet, akustiset piirteet sekä esimerkin mittayksiköstä, jolla kutakin puheen 

akustista piirrettä voi mitata. 

Taulukko 1. Puheen akustiset piirteet sekä havaittavat ulottuvuudet. 

Havaittava ulottuvuus Ääntöaika Voimakkuus Sävelkorkeus Äänenlaatu 

Akustinen piirre Kesto Intensiteetti Perustaajuus Spektri 

Mittayksikkö (esimerkki) Sekunti (s) Desibeli (dB SPL) Hertsi (Hz) HNR 
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1.4.1 Kesto 

Puhe tapahtuu aina ajan funktiona. Siksi puhesignaalista voidaan mitata puhunnosten sekä 

niiden osien kestoja. Puheen kestodatasta voidaan esimerkiksi laskea yksittäisten äänteiden 

absoluuttisia ja suhteellisia kestoja ja täten kuvata vaikkapa jonkin puhutun kielen rytmiä. 

Tyypillisesti yksittäiset äänteet ja tavut kestävät vain murto-osan sekunnista (Aulanko, 2009, 

136), joten äänteiden kestot ilmoitetaan tyypillisesti millisekunneissa sekuntien sijaan. 

Puheäänityksestä mitatuista kestoista voidaan usein laskea myös puhenopeus. Normaali 

puhenopeus on keskimäärin noin viisi tavua sekunnissa (Aulanko, 2009, 136). 

1.4.2 Intensiteetti 

Akustiikassa intensiteetti merkitsee ääniaallon amplitudin suhdetta tärykalvon pinta-alaan. 

Koska äänen intensiteetin mittaaminen tällä tavoin on haastavaa, tavallisesti mitataan sen sijaan 

äänenpainetasoa (dB SPL). (Rossing ym., 2014, 83–102.) Puheen intensiteettiä mitataan siis 

tyypillisesti äänenpainetasona desibeleissä (Vainio ym., 2009, 163). Puheen intensiteettidatasta 

saadaan varsin monipuolista tietoa puheen voimakkuudesta sekä monotonisuudesta. 

Esimerkiksi keskimääräinen intensiteetti antaa viitettä siitä, kuinka voimakas puhunnos on 

verrattuna muihin puhunnoksiin. Lauseen korkein intensiteetti puolestaan indikoi, kuinka 

laajalla asteikolla puheen voimakkuus liikkuu lauseen aikana. Lisäksi intensiteetin muutoksen 

määrä lauseen aikana antaa viitettä siitä, kuinka monotoninen puhujan ääni on puheäänen 

voimakkuuden kokonaisvaihtelun kannalta. 

1.4.3 Perustaajuus 

Puheen perustaajuus (f0) määrittyy fonaation aikana tapahtuvan äänihuulivärähtelyn nopeuden 

perusteella. Tyypillisesti f0 esitetään hertseissä (Hz, värähdystä (periodia) sekunnissa). 

(Aulanko, 2009, 142.) Mitä korkeampi puheen perustaajuus on, sitä korkeammaksi puheen 

sävelkorkeus havaitaan. Tyypillisesti puheen keskimääräinen f0 on karkeasti miehillä noin 100 

Hz, naisilla noin 200 Hz ja lapsilla noin 300 Hz. Erot keskimääräisessä perustaajuudessa 

perustuvat äänihuulten kokoeroon: pidemmät ja paksummat äänihuulet värähtelevät 

matalammalla ominaistaajuudella. Äänihuulten värähtelytaajuuteen voi vaikuttaa säätelemällä 

subglottaalista painetta sekä äänihuulten adduktiota ja jännitystä. Paineen lisääminen ja 

äänihuulten tuominen lähemmäs kasvattaa f0:aa. Lisäksi äänihuulten värähtelevän massan 

vähentäminen nostaa perustaajuutta: äänihuulten sulkua voi tehostaa siten, että vain osa 

äänihuulista pääsee värähtelemään. (Laukkanen & Leino, 1999, 41–44.) 
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Puheaineistosta mitatusta perustaajuusdatasta voi saada varsin monipuolista tietoa puheen 

prosodiasta ja äänentuotosta. Esimerkiksi puheen keskimääräinen f0 voi antaa viitteitä siitä, 

kuinka paljon puhuja ponnistelee äänentuotossa kurkunpäässä. Lisäksi f0:n korkein ja matalin 

arvo kertoo, missä rajoissa f0 liikkuu. Kahden perustaajuusarvon etäisyys toisistaan voidaan 

esittää suhteellisesti puolisävelaskelissa eli semitooneissa (st). Yksi st on oktaavin 

kahdestoistaosa, eli 12 st tarkoittaa sävelkorkeuden tuplaantumista (Rossing ym., 2014, 125–

153). Lisäksi f0:n kokonaisvaihtelusta voidaan saada tietoa laskemalla sen muutos ajan 

funktiona. Perustaajuuden muutos(nopeus) voidaan esittää muodossa semitoonia sekunnissa 

(st/s) (Suomi ym., 2006, 136–147). 

1.4.4 Äänenlaatu ja narina 

Äänenlaatu viittaa puheen spektraalisiin ominaisuuksiin, jotka havaitaan äänen ”värinä” 

(Rossing ym., 2014, 125–153). Puheen äänenlaadun määritelmä ei kuitenkaan kata äänteitä 

toisistaan erottavia akustisia piirteitä, vaan puheen pitkäkestoiset spektraaliset ominaisuudet. 

Puheäänen laatuun vaikuttavat kurkunpään ominaisuudet ja asetukset sekä ääntöväylän 

seinämien muodot sekä pitkäkestoiset asetukset. (Laukkanen & Leino, 1999, 56, 79–82.) 

Kurkunpään asetusten kannalta äänenlaatua voidaan luonnehtia eri rekisterien avulla. 

Tutkimuskirjallisuudessa eri rekistereitä on tunnistettu kahdesta neljään kappaletta. Rekisteri 

määritellään sarjaksi perättäisiä puheen sävelkorkeuksia, joiden äänenlaatu kuulostaa samalta, 

ja jotka voidaan olettaa tuotetuksi samalla tavalla. Rekisterit perustuvat äänihuulivärähtelyn eri 

moodeihin eli värähtelytapoihin. Vaikka puheäänen korkeus ja voimakkuus usein liitetään eri 

moodien määritelmiin, äänentuoton rekisterit kuitenkin ovat osin päällekkäisiä sekä 

sävelkorkeuden että voimakkuuden kannalta. (Laukkanen & Leino, 1999, 44–52.) 

Useimmiten normaali puhe tuotetaan modaalirekisterissä. Modaalirekisterissä äänihuulet 

värähtelevät koko pituudeltaan sekä leveydeltään ja äänirako (äänihuulten välinen aukko) 

sulkeutuu tiiviisti värähdyksen aikana. Modaalirekisterissä syntyvä ääni kuulostaa täyteläiseltä. 

Falsettirekisteri puolestaan sijaitsee sävelkorkeudeltaan modaalirekisterin yläpuolella. 

Falsetissa äänirako ei välttämättä sulkeudu kokonaan värähdyksen aikana ja värähtelyn 

voimakkuus on yleensä matalampi kuin modaalirekisterissä. Falsetin äänenlaatua 

luonnehditaan huokoiseksi ja ohueksi. (Laukkanen & Leino, 1999, 44–52.) 

Kahden yllä mainitun rekisterin alapuolelle sijoittuu narinarekisteri (joskin aina narinaa ei 

määritellä omaksi rekisterikseen). Narinaisuutta voi myös eri astein sekoittua modaaliäänen 
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sekaan, jolloin havainto sävelkorkeudesta säilyy, mutta äänen voimakkuus laskee ja äänenlaatu 

muuttuu rahisevaksi. Narinan avulla voidaan tuottaa äärimmäisen matalia sävelkorkeuksia (1–

70 Hz). Matalimmassa narinassa yksittäiset äänihuulivärähdykset voidaan havaita erillisinä 

poksahduksina, jolloin sävelkorkeushavainto katoaa. Narinan aikana äänihuulet ovat tiiviisti 

toisiaan vasten, ja vain pieni osa ääniraosta avautuu värähtelyn aikana. Narinassa ilma siis ikään 

kuin kuplii äänihuulten välistä tuottaen nimellisesti narinaisen äänen. Narinarekisterissä 

tuotetun äänen voimakkuus on modaalirekisteriin nähden pieni. Tyypillisesti suomessa narinaa 

esiintyy lauseen lopussa. Joillain puhujilla narina voi olla satunnaista, kun taas toisilla eri 

asteista narinaa saattaa esiintyä puheessa jatkuvasti. (Laukkanen & Leino, 1999, 44–52.) 

Puheen äänenlaadusta voidaan tehdä lukuisia erilaisia akustisia mittauksia. Esimerkiksi 

puheäänen spektristä eli taajuusjakaumasta voidaan mitata eri taajuuskaistojen tai osasävelten 

voimakkuussuhteita, harmonisten yläsävelien kaltevuutta sekä harmonisen äänen suhdetta 

kohinaan. Kukin kolmesta mainitusta mittarista kertoo jotain äänihuulivärähtelyn laadusta. 

Esimerkiksi Gauffinin ja Sundbergin (1989) mukaan mitä leveämmäksi äänihuulet aukeavat 

värähtelyn aikana, sitä voimakkaampi perussävel (f0) on, ja mitä nopeammin äänihuulet 

sulkeutuvat, sitä enemmän energiaa on spektrin ylärekisterissä.  

Puheäänen spektristä mitattava signaali-kohina-suhde eli HNR (harmonics-to-noise ratio) on 

suhdeluku, joka esittää harmonisten osasävelten voimakkuuksien suhteen puhesignaalin 

epäperiodiseen ainekseen (hälyäänet). Dysfonia tarkoittaa äänen käheytymistä, jolloin 

hälyäänet lisääntyvät puheäänessä (Wilson, Deary, Scott & MacKenzie, 1995). Äänen 

käheytyessä rasituksen seurauksena kohinan määrä lisääntyy puhesignaalissa. HNR-arvon 

lasku voi olla siis merkkinä puheäänen rasittumisesta. (Laukkanen & Leino, 1999, 159–182.) 

1.5 Suljetun tilan akustiikkaa 

Suuri osa puheviestinnästä tapahtuu sisätiloissa. Tällöin puheen ääniaaltojen heijastukset tilan 

sisäpinnoista osallistuvat puheketjun akustiseen osaan. Suljetussa tilassa matkaavan äänen voi 

tavallisesti jaotella kolmeen osaan: suoraan ääneen, varhaisiin heijastuksiin sekä jälkikaiuntaan. 

Suoralla äänellä viitataan siihen ääniaaltoon, joka matkaa suoraan äänilähteestä kuulijan 

korvaan. Varhaiset heijastukset puolestaan viittaavat heijastuksiin, jotka tavoittavat kuulijan 

noin 50–80 ms suoran äänen jälkeen kimmottuaan ensin jostain suljetun tilan pinnasta. 

Varhaiset heijastukset ovat spektriltään lähes identtisiä suoraan ääneen nähden, eivätkä ne 

kuulohavainnossa erotu suorasta äänestä. Siksi varhaiset heijastukset vahvistavat suoraa ääntä. 
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Jälkikaiunta sen sijaan tarkoittaa ääniaallon heijastusten ryöppyä varhaisten heijastusten 

jälkeen. Jälkikaiunnan heijastukset matkustavat joka suunnasta kuulijan korvaan saman-

aikaisesti, sillä varhaiset heijastukset sekä jälkikaiunta kimpoavat toistuvasti tilan pintojen 

välillä ennen vaimenemistaan. Tämän takia jälkikaiunnan heijastuksia ei voi erottaa toisistaan, 

vaan ne kuullaan jatkuvana kaikuäänenä. Äänilähteen vaietessa jälkikaiunta hiljenee asteittain. 

Puhetilanteessa puhujan ja kuulijan etäisyys toisistaan sekä sijoittuminen tilassa vaikuttavat 

suoran äänen, varhaisten heijastusten sekä jälkikaiunnan voimakkuuksien suhteisiin. (Rossing 

ym., 2014, 529–549.) Tilaäänen komponenttien suhteet puolestaan vaikuttavat häiriö-

etäisyyteen ja sitä kautta myös puheen havaitsemiseen (Aulanko & Jauhiainen, 2009). 

Pienet huoneet poikkeavat suuremmista tiloista kaiuntansa ominaisuuksien vuoksi. Pienissä 

huoneissa seinät ja katto ovat niin lähellä toisiaan, että useita kertoja heijastuneet ääniaallot 

saavuttavat kuulijan korvan hyvin nopeasti varhaisten heijastusten jälkeen. Tällöin varhaisia 

heijastuksia ei ole syytä erottaa jälkikaiunnasta. Lisäksi pienissä huoneissa nopeasti syttyvän 

kaiunnan vuoksi valtaosa kuulijan korvaan saapuvasta äänestä on jälkikaiuntaa, kun etäisyys 

äänilähteestä on kohtuullinen. (Rossing ym., 2014, 569–572.) 

Suljetun tilan akustisia ominaisuuksia voi luonnehtia esimerkiksi kaiun voimakkuuden sekä 

jälkikaiunta-ajan perusteella. Jälkikaiunta-ajalla (RT, reverberation time) viitataan aikaan, joka 

kaiunnalla kestää vaieta äänilähteen vaiettua. Tavallisin mittayksikkö jälkikaiunta-ajalle on T60, 

joka indikoi, kuinka monta sekuntia kaiunnalla kestää vaieta 60 dB (SPL) huippuäänenpaine-

tasostaan. Jälkikaiunta-ajan voi myös ilmoittaa muulla vaikenemistason perusteella; 

esimerkiksi T30 on T60:n 30 dB (SPL) vastine. (Rossing ym., 2014, 529–549.) 

Tilan kaiunnan voimakkuutta on kutsuttu tutkimuskirjaisuudessa nimellä room gain (esim. 

Pelegrín-Garcia ym. 2011; Rollins, Leishman, Whiting, Hunter & Eggett, 2019). Tilan 

kaiunnan voimakkuus sekä RT ovat osin riippuvaisia toisistaan. RT:hen vaikuttaa muun muassa 

tilan pintojen absorption eli ääniaallon energian sitomisen määrä, tilan koko sekä tilan 

sisäpintojen pinta-ala. Tilan sisäpinnoiksi lasketaan seinien, lattian ja katon lisäksi myös kaikki 

huonekalut sekä muut esineet, sillä nekin heijastavat ja absorboivat ääntä. Pinnan absorptiokyky 

riippuu valmistusmateriaalista. Tyypillisesti suuremmissa tiloissa RT on pidempi, koska 

pintojen etäisyydet toisistaan ovat pidemmät, jolloin ääniaallon on kuljettava pidempi matka, 

jotta se kimpoisi tarpeeksi useasti vaietakseen. (Rossing ym., 2014, 529–549.) Vastaavasti 

tyhjän tilan RT on sisustettua tilaa pidempi, koska esineet lisäävät äänen hajaantumista 

(diffraktiota) ja absorptiota (Rossing ym., 2014, 583–584).  
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1.6 Puheen tuottamisen ja tila-akustiikan suhde – kirjallisuuskatsaus 

Tämä alaluku esittelee tutkielman aiheen kannalta relevanteimman aikaisemman tutkimuksen. 

Tilan kaiunnan vaikutusta puheen tuottamiseen on tutkittu kokeellisesti ainakin noin 70 vuoden 

ajan. Black (1950) mittasi puheen nopeutta ja intensiteettiä eri kokoisissa ja muotoisissa 

huoneissa, joissa RT (jälkikaiunta-aika) vaihteli. Tutkimuksen tulosten mukaan huoneen 

muodolla ei ollut vaikutusta puheen nopeuteen ja intensiteettiin, mutta suuremmissa ja 

lyhytkaikuisimmissa huoneissa koehenkilöt puhuivat hitaammin. Lisäksi Black (1950) raportoi 

pienemmissä ja lyhytkaikuisimmissa huoneissa puheen intensiteetin olleen suurempi. 

Vasta viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana on julkaistu laajemmin lisää tutkimuksia, 

joissa on pyritty selvittämään, kuinka tila-akustiikka vaikuttaa puheen tuottamiseen. Tutkijoita 

on erityisesti kiinnostanut luokkahuoneiden akustiikan vaikutus opettajien puheen tuottamiseen 

(esim. Kob ym., 2008; Brunskog ym., 2009; Hunter ym., 2015; Bottalico, Astolfi & Hunter, 

2017), sillä opettajien puheäänen häiriöiden on raportoitu olevan yleinen ja kasvava ongelma 

(Angelillo ym., 2009; Roy ym., 2004). 

Brunskog ym.  (2009) mittasivat puheen intensiteetin sekä puhumisen subjektiivisten 

kokemusten muutosta kuuden akustiikaltaan erilaisen tilan välillä (suuri auditorio, pieni 

auditorio, luentosali, kokoushuone, kaiuton kammio ja tarkkaamo). Koehenkilöiden havaittiin 

puhuvan suurissa tiloissa voimakkaammalla äänellä, mutta kaiunnan voimistuessa puheen 

intensiteetti laski. Sen sijaan RT:n ei havaittu vaikuttavan puheen intensiteettiin. Niissä tiloissa, 

joissa koehenkilöt kokivat puhumisen olevan miellyttävää, he puhuivat matalammalla 

intensiteetillä. Lisäksi havaittiin, että puhumisen miellyttävyys korreloi voimakkaasti tilan 

kaiunnan antaman akustisen tuen tunteen kanssa. Lisäksi koehenkilöiden havaitsema kaiun 

pituus korreloi merkitsevästi akustisesti mitatun RT:n kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, 

että tila-akustiikan ominaisuuksista ollaan tietoisia, ja että puheen intensiteettiä säädellään 

tietoisesti kaiunnan mukaan. 

Pelegrín-Garcia ym. (2011) mittasivat puheen intensiteettiä, perustaajuutta (f0) sekä suhteellista 

fonaatioaikaa (PTR, phonation time ratio) neljässä akustisesti hyvin erilaisessa tilassa (kaiuton 

huone, luentosali, käytävä sekä kaikuisa huone) kolmellatoista mieskoehenkilöllä neljällä eri 

puhe-etäisyydellä. Puhe-etäisyyden kaksinkertaistuessa koehenkilöt korottivat puheen 

intensiteettiä 1,3–2,2 dB (SPL) ja f0:aa 3,8 Hz riippumatta tilasta. Lisäksi tutkijat havaitsivat, 

että kaiun voimistuessa 1 dB (SPL) verran koehenkilöt hiljensivät puhettaan jopa 3,6 dB (SPL). 
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Kaiuttomassa huoneessa koehenkilöt puhuivat keskimäärin selvästi korkeimmalla 

perustaajuudella, noin 4 Hz korkeammalla perustaajuudella kuin muissa tiloissa. Lisäksi, kun 

kaiunta oli voimakkaampi, PTR kasvoi. Toisaalta kaiuttomassa huoneessa fonaatiota oli 

puheessa enemmän kuin luentosalissa ja käytävässä. Puhe havaittiin f0:n keskihajonnan 

perusteella kaikista monotonisimmaksi kaikuisissa olosuhteissa lyhyillä etäisyyksillä, kun taas 

kaikista vähiten monotoniseksi kaiuttomassa huoneessa. Koehenkilöiden subjektiivisten 

havaintojen perusteella akustisilta olosuhteiltaan äärimmäisimmät tilat eli kaiuton huone ja 

kaikuisa huone havaittiin kaikista vähiten miellyttävimmiksi tiloiksi puhua. Luentosali lyhyillä 

etäisyyksillä raportoitiin kaikista miellyttävimmäksi tilaksi puhumisen kannalta. Lisäksi moni 

koki käytävän mieluisimmaksi paikaksi puhua, sillä pitkillä etäisyyksillä he kokivat tilan 

kantavan äänen hyvin kuulijalle. Toisaalta käytävän pitkä kaiku raportoitiin myös puhumista 

haittaavaksi. Pelegrín-Garcian ym. (2011) tutkimuksen tulokset osoittavat, että äärimmäisen 

kaikuisissa tai kaiuttomissa tiloissa puhuminen vaatii enemmän vaivaa ja on äänelle 

rasittavampaa kuin niissä tiloissa, joissa kaiku on keskivertoisempi. 

Pelegrín-García ja Brunskog (2012) tutkivat digitaalisesti simuloidun tilakaiun vaikutusta 

puheen intensiteettiin sekä puhumisen subjektiiviseen miellyttävyyteen opettajilla. Koehenkilöt 

jaoteltiin kahteen ryhmään sen mukaan, että kokivatko he itsellään olevan puheäänen ongelmia. 

Kokeessa käytettiin kaikuja vaihtelevalla vahvuudella ja puhetehtäviä kokeessa oli kolme 

erilaista. Tutkijat havaitsivat, että puheen intensiteettiä laskettiin simuloidulta tilakaiulta saadun 

akustisen tuen myötä lineaarisesti. Tämän ilmiön tutkijat nimesivät huone-efektiksi (room 

effect). Huone-efektin voimakkuuden havaittiin riippuvan vahvasti yksilöstä sekä puhetehtävän 

luonteesta. Kaikista voimakkain puheen intensiteetin keskimääräinen lasku kaiun vaikutuksesta 

havaittiin vapaassa puheessa. Intensiteetin lasku oli kaikista vähäisin kuvailutehtävässä ja 

toiseksi voimakkain lukutehtävässä. Tutkimuksen kyselyosan perusteella terveääniset opettajat 

suosivat noin 0,45 s (T40) jälkikaiuntaa. Sitä lyhyempien kaikujen ei koettu antavan riittävästi 

tukea puheen tuottamiselle, kun taas pidemmät kaiut koettiin haittaavan puheen 

ymmärrettävyyttä. Terveääniset opettajat suosivat lyhyempiä RT:itä kuin äänihäiriöinen ryhmä. 

Tämän lisäksi huone-efektin havaittiin olevan terveäänisellä ryhmällä voimakkaampi kuin 

äänihäiriöitä raportoineella ryhmällä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksen 

tulokset antavat näyttöä siitä, että opettajat säätelevät puheen intensiteettiä tilan kaiunnan 

mukaan myös laboratorio-olosuhteissa digitaalisesti simuloidun tilakaiun vaikutuksesta. 

Lisäksi terveääniset opettajat suosivat eri pituisia kaikuja puhumiseen kuin äänihäiriöitä 

raportoineet opettajat. 
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Hunter ym. (2015) havaitsivat tutkimuksissaan lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka koehenkilöt 

säätelevät puhettaan tilan kaiunnan mukaan. Yhdessä Hunterin ym. (2015) tutkimuksessa 

mitattiin puheen f0:aa ja intensiteettiä kaiuttoman huoneen sekä huoneen, jossa akustiikka on 

muunneltava, välillä. Huoneessa, jossa akustiikka on muunneltava, tutkijat havaitsivat 

perustaajuuden keskimäärin korkeammaksi kaikuisammassa asetelmassa RT:n ollessa 0,5 s 

kuin vähemmän kaikuisassa, jolloin RT oli vain 0,2 s. Suurin osa koehenkilöistä ei muuttanut 

merkitsevästi puheen intensiteettiä huoneasetelmien välillä. Toisessa Hunterin ym. (2015) 

tutkimuksessa seurattiin puheen intensiteetin muutosta samassa huoneessa muuttaen ainoastaan 

varhaisten heijastusten voimakkuutta heijastavilla paneeleilla koehenkilön edessä. Tutkijat 

havaitsivat koehenkilöiden laskevan puheen intensiteettiä, kun paneelit olivat käytössä. 

Tämäkin tutkimus antaa näyttöä siitä, että puheen piirteitä säädellään tila-akustiikan ja 

erityisesti varhaisten heijastusten mukaan, mutta erot yksilöiden välillä ovat huomattavia. 

Bottalico ym. (2016) tutkivat puheen intensiteetin muutosta kaiuttoman, kohtalaisen kaikuisan 

sekä hyvin kaikuisan huoneen välillä. Samalla tutkijat tarkastelivat puhetavan, taustamelun, 

äänen väsymisen sekä varhaisten heijastusten voimistamisen vaikutuksia puheen intensiteettiin. 

Puhetehtävän jälkeen koehenkilöt antoivat arvion omasta puheäänestään jokaisessa 

olosuhteessa. Tutkijat havaitsivat, että varhaisten heijastusten voimistaminen sekä RT:n 

pidentäminen aiheutti puheen intensiteetin laskua sekä itseraportoitua äänenkäytön 

voimakkuutta. Lisäksi koehenkilöt raportoivat puheäänensä olevan selkeämpi, kun varhaisia 

heijastuksia voimistettiin heijastavien paneeleiden avulla. Varhaiset heijastukset vähensivät 

puheen intensiteettiä eniten silloin, kun puhujat puhuivat kovaan ääneen. Kaikista vähiten äänen 

raportoitiin väsyvän kohtalaisen kaikuvassa huoneessa. Bottalico (2017) jatkoi Bottalicon ym. 

(2016) tutkimusta mittaamalla sanasta aineistosta puheen intensiteetin ja äänen väsymisen 

lisäksi myös fonaation määrää sekä perustaajuutta tilojen välillä. Bottalico (2017) havaitsi, että 

kaikuisimmassa huoneessa fonaation määrä on tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin 

vähemmän kaikuisissa tiloissa. Lisäksi Bottalico (2017) havaitsi f0:n keskiarvon ja 

keskijakauman olevan matalampi kaikuisassa tilassa verrattuna muihin tiloihin. 

Bottalico ym. (2017) tutkivat opettajien fonaation määrää sekä hiljaisuusjaksoja puheessa 

luokkahuoneissa, joissa RT on eri mittainen. Tutkijat havaitsivat, että yli 0,90 s pitkissä kaiuissa 

opettajat käyttivät enemmän fonaatiota puheessa. Lisäksi kaikuisimmissa huoneissa opettajien 

havaittiin pitävän enemmän 1,5–8,0 sekunnin pituisia taukoja puheessaan kuin vähemmän 
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kaikuisissa. Tutkimuksen tulokset indikoivat, että pitkät tilakaiut opetustiloissa saattavat 

rasittaa ääntä enemmän kuin lyhyemmät. 

Cipriano, Astolfi ja Pelegrín-García (2017) tutkivat tila-akustiikan sekä taustamelun 

yhteisvaikutuksia puheen intensiteettiin digitaalisesti simuloidun tilakaiun avulla. Tutkijat 

havaitsivat, että puhujat laskivat puheen intensiteettiä lineaarisesti kaiunnan tarjoaman tuen 

kautta, mutta ainoastaan voimakkaassa taustamelussa (62 dB SPL) intensiteetin lasku oli 

tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi tutkijat raportoivat yksilövaihtelun olevan voimakasta. 

Puglisi ym. (2017) mittasivat 27 opettajan puheen intensiteettiä, perustaajuutta sekä fonaation 

määrää neljän eri peruskoulun luokkahuoneissa opetuksen aikana sekä ennen ja jälkeen 

opetuksen. Koulujen luokkahuoneet poikkesivat RT:ltä voimakkaasti: lyhimmäksi kaiuksi 

mitattiin 0,4 s ja pisimmäksi 1,4 s (T30). Tutkijat havaitsivat, että kaikista hiljaisimmalla äänellä 

opettajat puhuivat 0,7 s (T30) mittaisessa kaiussa. Lisäksi tutkijat havaitsivat keskimääräisen 

taustamelun tason kasvavan merkittävästi RT:n mukaan: taustamelu kasvoi luokkahuoneissa 

jopa 13 dB (SPL) yhtä sekuntia kohden. 

Rollins ym. (2019) tutkivat lukuisten tila-akustiikan parametrien vaikutusta puheen 

intensiteettiin, perustaajuuteen, puhenopeuteen, äänenlaatuun sekä fonaation vahvuuteen ja 

PTR:ään. Kokeessa tutkijat muuttivat kaikuisan tilan akustiikkaa lisäämällä ääntä absorboivaa 

materiaalia huoneeseen puhetehtävien välissä. Tutkijat havaitsivat, että mitatuista tila-

akustiikan parametreista parhaiten puheen piirteiden muutosta eri akustisten olosuhteiden 

välillä ennusti varhaisen kaiunnan pituus (T20). Rollinsin ym. (2019) mukaan T20:n pidetessä f0 

keskijakauma, intensiteetin keskijakauma, puhenopeus, fonaation vahvuus sekä PTR laskivat. 

Intensiteetti sekä f0 puolestaan eivät muuttuneet olosuhteiden välillä tilastollisesti merkitsevästi. 

T20:n kasvaessa puheen intensiteetti alkoi ensin laskea, mutta erittäin kaikuisissa olosuhteissa 

puheen intensiteetti puolestaan oli korkeampi. Eniten muutoksia puheessa havaittiin 1,9–3,0 s 

(T20) alueella. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että RT:n kasvaessa AVQI (Acoustic Voice Quality 

Index) nousi, eli puheen äänenlaatu kallistui dysfonista eli käheää ääntä kohti. Erityisesti 

äärimmäisen kaikuisissa tiloissa AVQI laski keskimäärin jopa patologiseksi. 

1.7 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa tila-akustiikan ja puheen akustisten piirteiden suhdetta lähestytään 

kokeellisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Kokeen aikana koehenkilöt tuottivat 

puhetta viidessä eri kaikuolosuhteessa, joista neljä koostui digitaalisesti simuloidusta tilakaiusta 
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eri pituisella jälkikaiunta-ajalla. Viidennessä olosuhteessa (kontrolliolosuhde) simuloitua 

kaiuntaa ei ollut lainkaan. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

(1) Havaitaanko puheen akustisissa piirteissä muutoksia, kun digitaalisesti simuloidun tilakaiun 

jälkikaiunnan pituutta muutetaan, tai kun kyseinen kaiku poistetaan? 

(2) Jos muutoksia puheen akustisissa piirteissä kaikuolosuhteiden välillä havaitaan, kuinka 

muutokset vastaavat Lombard-efektiä? 

(3) Ovatko mahdolliset muutokset erilaisia sukupuolten tai prosodialtaan erilaisten lauseiden 

välillä? 

(4) Voiko tutkimuksen tuloksista päätellä, mikä kokeessa käytetyistä kaikuolosuhteista olisi 

puheentuotolle otollisin? 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään Lombard-efektin (Lane & Tranel, 1971; Lombard, 

1911) kannalta olennaisten puheen akustisten piirteiden muutosta muuttuvan kaikuolosuhteen 

vaikutuksesta. Tutkimukseen valittiin tarkasteltavaksi puhenopeus, intensiteetti, perustaajuus, 

monotonisuus, narina sekä äänenlaatu. Monotonisuutta edustamaan valittiin useita eri puheen 

akustisia piirteitä, sillä monotonisuutta on vaikea kuvata kattavasti yksittäisen piirteen avulla. 

1.8 Hypoteesit 

Black (1950) havaitsi koehenkilöiden puhuvan hitaammin huoneissa, joissa jälkikaiunta-aika 

(RT) oli lyhyempi. Toisaalta Rollins ym. (2019) havaitsivat RT:n pidentämisen puolestaan 

hidastavan puhetta. Tuoreempi Rollinsin ym. (2019) tutkimus kattoi selvästi enemmän eri 

kaikuolosuhteita RT:n kannalta kuin Blackin (1950). On myös oletettavaa, että Rollinsin ym. 

(2019) hyödyntämät digitaaliset analyysimenetelmät ovat tarkempia ja luotettavampia kuin 

Blackin (1950) käyttämät digitaalista aikakautta edeltävät metodit. Näiden seikkojen valossa 

voidaan muodostaa hypoteesi, että koehenkilöt puhuvat hitaammin RT:n kasvaessa. 

Useissa tutkimuksissa koehenkilöiden on havaittu laskevan puheen intensiteettiä tilan kaiunnan 

voimistuessa niin todellisten kuin digitaalisesti simuloiduissa kaiuissa (esim. Brunskog ym., 

2009; Pelegrín-Garcia ym., 2011 ja Pelegrín-García & Brunskog, 2012). Etenkin varhaisten 

heijastusten voimistamisen on havaittu lisäävän tuen tunnetta sekä aiheuttavan puheen 

intensiteetin laskua tilan RT:stä riippumatta (Brunskog ym., 2009; Hunter ym., 2015 ja 

Bottalico ym., 2016). Yllä mainittujen seikkojen perusteella voidaan luoda hypoteesi, että 

siirryttäessä lähes kaiuttomasta kontrolliolosuhteesta kaiutettuihin olosuhteisiin puheen 

keskimääräinen intensiteetti laskee. 



18 

 

 

Puglisi ym. (2017) sekä Rollins ym. (2019) havaitsivat, että RT:tä kasvattaessa puheen 

intensiteetti saavutti tietyssä pisteessä matalimman arvonsa, jonka jälkeen intensiteetti alkoi 

taas nousta RT:n yhä kasvaessa. Puglisi ym. (2017) mukaan luokkahuoneissa kaikista matalin 

keskimääräinen puheen intensiteetti oli noin 0,7 s (T30) kaiussa. Voidaan siis muodostaa 

hypoteesi, jonka pohjalta voidaan ennustaa, että RT:n kasvaessa johonkin pisteeseen asti 

huoneen kaiunta antaa tukea puheen tuottamiselle, jonka jälkeen kaiku voi kääntyä häiriöksi 

puhumiselle melun lailla Lombard-efektin mukaisesti, jolloin intensiteetti nousee (Lane & 

Tranel, 1971; Lombard, 1911). 

Pelegrín-Garcia ym. (2011) havaitsivat keskimääräisen puheen perustaajuuden (f0) 

korkeammaksi kaiuttomassa tilassa verrattuna kaikuisiin tiloihin. Lisäksi he havaitsivat f0:n 

madaltuvan kaikuisassa huoneessa verrattuna käytävään ja luentosaliin. Toisaalta Hunter ym. 

(2015) havaitsivat f0:n korkeammaksi kaikuisammassa olosuhteessa verrattuna vähemmän 

kaikuisaan olosuhteeseen. Hunter ym. (2015) vertailivat kuitenkin vain kahta eri kaiku-

olosuhdetta, joiden välinen RT:n ero oli hyvin pieni. Siksi kyseinen tutkimus ei kata niin suurta 

akustisten olosuhteiden kirjoa kuin Pelegrín-Garcian ym. (2011) tutkimus. Voidaan siis luoda 

hypoteesi, jonka pohjalta voidaan ennustaa, että keskimääräinen f0 laskee RT:n kasvaessa. 

Rollins ym. (2019) havaitsivat puheen monotonistuvan äärimmäisen kaikuisissa tiloissa f0:n 

keskijakauman laskun perusteella. Lisäksi Pelegrín-Garcia ym. (2011) sekä Bottalico (2017) 

raportoivat f0:n keskijakauman laskeneen siirryttäessä vähäkaikuisemmista olosuhteista 

kaikuisampiin olosuhteisiin. Näiden havaintojen varassa voidaan esittää hypoteesi, jonka 

pohjalta voidaan ennustaa, että RT:n pidetessä monotonisuus kasvaa. 

Fonaation määrän on havaittu olevan suurempi kaikuisissa tiloissa (Bottalico, 2017; Bottalico 

ym., 2017; Pelegrín-Garcia ym., 2011). Toisaalta Pelegrín-Garcia ym. (2011) havaitsivat 

fonaatiota esiintyvän enemmän myös kaiuttomassa tilassa. Rollins ym. (2019) puolestaan 

havaitsivat RT:n pidentämisen nostavan AVQI:ta (Average Voice Quality Index) eli muuttaen 

äänenlaatua dysfoniseksi. Lisäksi tutkijat havaitsivat fonaation vahvuuden laskevan RT:n 

kasvaessa. Valtaosa yllä mainituista tuloksista ehdottaa fonaatiota olevan eniten äärimmäisen 

kaikuisissa tai kaiuttomissa olosuhteissa. Voidaan siis muodostaa hypoteesi, jonka pohjalta 

voidaan ennustaa, että HNR on korkein kaikuolosuhteissa, joissa RT on erityisen suuri tai pieni. 

Cantor-Cutiva, Bottalico, Ishi ja Hunter (2017) mittasivat narinaa sekä vokaalien laatua 

digitaalisesti simuloiduissa tilakaiuissa, mutta RT:llä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 
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vaikutusta narinaan. Myöskään Terva (2017) ei havainnut narinan ja kaikuolosuhteen välillä 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Toisaalta, koska narinan määrä puheessa on yhteydessä 

fonaation määrään, voidaan luoda hypoteesi, jonka pohjalta voidaan ennustaa, että narinaa 

esiintyy vähiten olosuhteissa, joissa RT on erityisen pieni tai suuri. 

Koska sukupuolten välillä puheäänen spektri ja f0 ovat tyypillisesti varsin erilaisia, on 

kiinnostavaa tutkia, vaikuttaako tilakaiku eri tavoin eri sukupuolten edustajien puheeseen. 

Toistaiseksi julkaistussa tutkimuksessa sukupuolten välisiä mahdollisia eroja tilan kaiunnan 

vaikutuksissa puheen tuottamiseen ei ole vielä runsaasti raportoitu. Tämän takia tässä 

tutkimuksessa sukupuolten välisille eroille muodostettu hypoteesi ei perustu aikaisempaan 

tutkimukseen. Muodostetaan hypoteesi, jonka pohjalta voidaan ennustaa, että sukupuolten 

välillä löytyy eroja kaiunnan vaikutuksessa puheen akustisiin piirteisiin. 

Nykyisen tutkimustiedon valossa otollisin tila puhumiselle vaikuttaa olevan sellainen, joka 

tarjoaa riittävästi tukea puheen tuottamiselle, jotta puhujan ääni ei rasitu puhujan pyrkiessä 

tulemaan kuulluksi, mutta myös sellainen, joka ei laukaise Lombard-efektiä meluisan kaiunnan 

vuoksi. Esimerkiksi Pelegrín-Garcia ym. (2011), Puglisi ym. (2017) sekä Rollins ym. (2019) 

havaitsivat puheen intensiteetin voimakkaimmaksi kaikuisimmissa ja kaiuttomimmissa tiloissa. 

Voidaan muodostaa hypoteesi, jonka pohjalta voidaan ennustaa, että mittaustulosten perusteella 

voidaan tulkita, että puheentuotolle otollisin kaikuolosuhde ei ole kummastakaan ääripäästä 

(kuiva tai kaikuisa). 

Taulukko 2 kokoaa edellä mainitut hypoteesit yhteen. Taulukosta voi havaita, että 

puhenopeuden ja perustaajuuden lasku sekä monotonisuuden nousu vastaavat Lombard-efektiä. 

Toisaalta intensiteetin, narinan sekä HNR:n hypoteettiset muutokset poikkeavat Lombard-

efektistä. 

Taulukko 2. Hypoteesien yhteenveto: puheen piirteiden oletettu käyttäytyminen RT:n muuttamisen seurauksena. 

Jälkikaiunnan 
pituus (RT) 

(1) 
Puhenopeus 

(2, 3) 
Intensiteetti 

(4) 
Perustaajuus 

(5) 
Monotonisuus 

(6) 
Narinaa 

(7) 
HNR 

Olematon tai 
lyhyt 

Nopea Korkea Korkea Matala Vähän Korkea 

Keski- 
määräinen 

Keski-
määräinen 

Matala Keski-
määräinen 

Keski-
määräinen 

Paljon Matala 

Pitkä Hidas Korkea Matala Korkea Vähän Korkea 
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2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi kerättiin puheaineisto puheentuottokokeen avulla. Ennen 

varsinaisia kokeita koe pilotoitiin yhdellä naispuolisella vapaaehtoisella. Koska koeasetelma ei 

olennaisesti muuttunut pilotoinnin jälkeen, päätettiin pilottikoehenkilön aineisto käsitellä ja 

analysoida osana varsinaista puheaineistoa. 

2.1 Koehenkilöt 

Puheentuottokokeeseen osallistui pilottikoehenkilö mukaan lukien yksitoista vapaaehtoista 

koehenkilöä, kuusi naista ja viisi miestä. Mieskoehenkilöiden ikäjakauma oli kokeiden aikaan 

18–31 vuotta ja mediaani 26 vuotta. Naiskoehenkilöiden ikäjakauma puolestaan oli 16–41 

vuotta ja mediaani 31 vuotta. Kaikki koehenkilöt antoivat kirjallisen suostumuksensa puheen 

tallentamiseen ja tallenteiden jälkikäsittelyyn. Kukin koehenkilöistä puhuu äidinkielenään 

suomea, ja yksi koehenkilöistä raportoi olevansa suomi-viro-kaksikielinen. Kymmenen 

koehenkilöä raportoi lisäksi puhuvansa yleispuhekieltä ja yksi miespuolinen koehenkilö 

Helsingin murretta. Koehenkilöiden antamien tietojen mukaan yhdelläkään koehenkilöllä ei 

ollut todettu puheen tai kielen häiriötä, kuulovauriota tai kuulon alenemaa. 

2.2 Puheaineisto 

Puheaineisto kerättiin digitaalisilla äänitysmenetelmillä pienessä, lähes kaiuttomaksi 

akustoidussa äänitystilassa. Kokeen aikana koehenkilö istui tuolissa avoimet referenssi-

kuulokkeet (AKG K702) koko ajan päässä. Koeasetelmassa koehenkilö luki lauseita papereilta. 

Luettava materiaali koostui viidestätoista semanttisesti poikkeavasta kolmisanaisesta lauseesta, 

jotka ovat merkittäviltä osin foneettisesti tasapainotettuja. Kukin puheaineiston lauseista oli 

kuusitavuinen ja sisälsi nominilausekkeen (N1), verbilausekkeen sekä toisen nominilausekkeen 

(N2). Puheaineistossa jokaisesta viidestätoista lauseesta oli kolme prosodisesti erilaista 

versiota: yhdessä versiossa koehenkilön ei tullut painottaa mitään kolmesta lausekkeesta (laaja 

fokus), toisessa tuli painottaa ensimmäistä nominilauseketta (N1-fokus) ja kolmannessa toista 

nominilauseketta eli lauseen viimeistä sanaa (N2-fokus). 

Kokeen aikana kokeenpitäjä istui tuolilla samassa huoneessa koehenkilön kanssa tätä 

vastapäätä noin kahden metrin etäisyydellä. Ennen kutakin koehenkilöltä äänitettävää 

puhunnosta kokeenpitäjä esitti koehenkilölle luettavaan lauseeseen liittyvän kysymyksen. Jos 

haluttu fokus oli laaja, kysymys oli aina ”Mitä siellä tapahtuu?”. Mikäli haluttu fokus oli N1 tai 
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N2, kysymyksessä fokusta vastaava nominilauseke oli korvattu muulla nominilausekkeella 

kuin vastauksessa painotettava sana. Esimerkkejä kysymys-vastaus-pareista on taulukossa 3. 

Taulukko 3. Esimerkkejä puheaineiston kysymys-vastaus-pareista. 

Fokus Kysymys Vastaus 

Laaja Mitä siellä tapahtuu? Leevi lukee saagaa. 

N1 Varooko Veikka laavaa? Teemu varoo laavaa. 

N2 Sahaako Jaana mäntyä? Jaana sahaa haapaa. 

 

2.3 Koeasetelma 

Koehenkilön puhuessa kokeen aikana kuulokkeista (AKG K702 avoimet referenssikuulokkeet) 

toistettiin reaaliajassa hänen omaa puhettaan digitaalisesti kaikuprosessoituna. Tilakaiku 

mallinnettiin siten, että heidän oma puhesignaalinsa kaapattiin ensin DPA d:fine -

pallosuuntakuvioisella sankakondensaattori-mikrofonilla noin 2 cm päässä huulilta Roland 

UA-22 äänikortin kautta kannettavalle tietokoneelle (käyttöjärjestelmänä Windows 10 64-bit) 

Cubase 10.5 (Steinberg Media Technologies GmbH; 2020) -äänitysohjelman avulla. Cubase-

ohjelmassa puhesignaali ohjattiin Waves IR-L Efficient Stereo -konvoluutiokaikuliitännäisen 

(Waves Audio Ltd., 2015) suodattamana takaisin puhujalle siten, että kuulokkeista kuului 

ainoastaan kaikuprosessoitua signaalia (mutta ei lainkaan prosessoimatonta signaalia). 

Kokeessa käytettiin IR-L -liitännäisen tehdasladattua Concert hall -kaikua, sillä se tarjosi 

voimakkaalta kuulostavan kaiun selkeällä ja realistisen kuuloisella stereoerottelulla. Kyseinen 

kaiku sopi tutkimuksen tarkoituksiin myös siksi, että sen pisin mahdollinen jälkikaiunta-aika 

(RT) oli riittävän suuri, että kokeeseen saataisiin luotua selvästi eri mittaisia kaikuja RT:tä 

lyhentämällä. Sama puhesignaali, jota käytettiin puheen kaiuttamiseen kokeen aikana, 

tallennettiin tietokoneen kiintolevylle wav-muodossa 44.1 kHz näytteenottotaajuudella 24-

bittisenä puheen akustista analyysia varten. 

Sekä koehenkilö että kokeenpitäjä kuulivat oman sekä vastapuolen puheen kuulokkeiden kautta 

kaiutettuna reaaliajassa kokeen aikana. Tällä tavalla simuloitiin keskustelua erilaisissa 

kaikuolosuhteissa. Kokeenpitäjä käytti kuunteluun AKG K240 MkII -puoliavoimia 

kuulokkeita. Kokeenpitäjän puheen kaiuttamiseen käytettiin AKG CK92 pallosuuntakuvioista 

kondensaattorimikrofonia. Kokeenpitäjän puheen kaikuprosessointi suoritettiin täsmälleen 

samalla tavalla kuin myös koehenkilön puheen. Kuulokkeista tulevan kaikusignaalin 



22 

 

 

voimakkuus pyrittiin asettamaan molempiin kuulokkeisiin siten, että puhuessa 

kuulovaikutelma kaiusta vastaisi mielikuvaa voimakkaasti kaikuvaa todellista tilaa. Kokeen 

pilotoimisen jälkeen kuulokkeista soitettavan kaikusignaalin tasoa ei muutettu lainkaan. 

Puhemateriaalia äänitettiin viidessä eri olosuhteessa vaihdellen RT:tä IR-L -liitännäisestä 

neljän eri asetuksen välillä. Viidennessä olosuhteessa, eli kontrolliolosuhteessa, kuulokkeista 

ei kuulunut mitään. Kaiutetuissa olosuhteessa RT:t (T60) olivat 1,4 s (kaikuisa-), 0,9 s 

(puolikaikuisa-), 0,6 s (puolikuiva-) ja 0,3 s (kuiva olosuhde). 

Koeasetelmassa koehenkilö luki lauseita papereilta, jotka sijaitsivat nuottitelineellä tämän 

edessä. Ennen koetta koehenkilöitä ohjeistettiin lukemaan kysymyksen jälkeinen lause 

painottaen lihavoitua sanaa, mikäli lauseessa oli sellainen. Koehenkilöitä pyydettiin puhumaan 

informaatiota välittävällä tavalla ja suuntaamaan puhe kokeenpitäjälle. Lisäksi koehenkilöitä 

pyydettiin pyrkimään mahdollisimman luonnolliseen puheeseen. 

Ennen varsinaista äänitystä äänitettiin kuusi kysymys-vastaus-paria kontrolliolosuhteessa 

(jolloin kuulokkeista ei kuulunut mitään). Kyseiset lauseparit olivat semanttiselta sisällöltään 

erilaiset kuin varsinaisessa puhemateriaalissa. Harjoittelu tehtiin siksi, että koehenkilöt 

pääsisivät tutustumaan koetehtävään ennen varsinaista koetta. Samalla kokeenpitäjä pääsi 

tarkistamaan puheäänityksen laadun ennen varsinaista äänitystä. 

Varsinaisen kokeen aikana luettiin yhteensä 150 kysymys-vastaus-paria. Puhemateriaali oli 

jaettu tasan viidelle sivulle, jolloin kullakin sivulla luki 30 kysymys-vastaus-paria. Kukin 

semanttisesti sama vastauslause luettiin kokeen aikana kymmenen kertaa: kolme tai neljä kertaa 

kullakin fokuksella (laaja, N1 tai N2). Jokaisella sivulla kukin viidestätoista vastauslauseesta 

luki kahdesti. Jokaisella sivulla vallitsi yksi viidestä kaikuolosuhteesta (kaikuisa, puolikaikuisa, 

puolikuiva, kuiva tai kontrolli). Jokaiselle koehenkilölle arvottiin etukäteen, missä 

järjestyksessä olosuhteet tulivat. Lisäksi arvottiin, mikä sivu luettiin missäkin olosuhteessa. 

Ennen jokaisen sivun lukemista kokeenpitäjä vaihtoi Cubase-ohjelmasta ennalta arvotun 

kaikuolosuhteen päälle ja varmisti, että koehenkilö on kääntänyt oikean sivun näkyviin ja että 

tämä on valmis jatkamaan koetta. Mikäli koehenkilön havaittiin takertelevan lausetta 

tuottaessaan, tätä pyydettiin aloittamaan lause alusta, ellei tämä tehnyt sitä oma-aloitteisesti. 

Ennen lauseen toistamista kokeenpitäjä toisti myös lausetta edeltävän kysymyksen. 

Kun kaikki 150 kysymys-vastaus-paria saatiin luettua, äänitettiin kalibrointisignaali (valkoista 

kohinaa) Genelec 8020B -aktiivikaiuttimen kautta soitettuna. Kaiutin sijaitsi noin 1,8 m päässä 
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koehenkilöstä noin 1,2 m korkeudella äänitystilan lattialta osoittaen suoraan kohti puhujan 

kasvoja. Kalibrointisignaalin soidessa kokeenpitäjä mittasi signaalin äänenpainetason Peak 

Tech 5055 -desibelimittarilla C-painotuksella koehenkilön mikrofonin vierestä osoittaen 

mittarilla suoraan äänilähdettä kohden. Mitattu äänenpainearvo kirjoitettiin muistiin puheen 

intensiteettiarvojen kalibrointia varten puheen akustisessa analyysissa. Intensiteetin 

kalibroinnin tarkoitus oli standardoida äänenpainetasomittaukset, jotta intensiteettimittaukset 

olisivat vertailukelpoisia koehenkilöiden välillä. 

Kalibrointisignaalin mittauksen jälkeen äänitys pysäytettiin ja koehenkilöä haastateltiin vielä 

lyhyesti. Koehenkilöltä kysyttiin, tuntuiko kaikuolosuhteiden välillä olevan eroa puhumisen 

kannalta, oliko jossain olosuhteessa mukavampi puhua kuin toisessa, ja minkälaisessa 

olosuhteessa puhuminen oli helpointa tai vaikeinta. Lisäksi koehenkilöllä oli mahdollisuus 

esittää kysymyksiä kokeeseen ja tutkimukseen liittyen kokeen päätteeksi. Koehenkilön 

havaintoja ja ajatuksia kirjoitettiin muistiin. Koehenkilöistä kerätty data anonymisoitiin 

antamalla kullekin koehenkilölle oma koehenkilötunnuksensa siten, että tunnuksen alussa oleva 

kirjain kuvaa tämän sukupuolta (F = nainen, M = mies), ja kirjaimen jälkeinen numero (1–5) 

erottaa koehenkilöt toisistaan. Pilottikoehenkilölle annettiin tunnus F6. 

2.4 Puheaineiston käsittely 

Kokeiden jälkeen äänitysprojekti avattiin Cubase 10.5 -ohjelmassa (Steinberg Media 

Technologies GmbH; 2020) toisessa Windows 10 64-bit -järjestelmässä puhemateriaalin 

käsittelyä varten. Puhemateriaalin kuulonvarainen tarkkailu tapahtui pienessä akustoidussa 

huoneessa Focusrite Scarlett 18i20 2nd Gen -äänikortin, Genelec 7040 APM -

aktiivisubwooferin ja kahden Genelec 8020B aktiivikaiuttimen kautta. Kaiuttimet olivat 

aseteltuna suunnilleen tasasivuiseksi kolmioksi äänitarkkailijan pään kanssa. 

Aluksi jokaisen koehenkilön äänitys jaettiin useampiin tiedostoihin siten, että kukin tiedosto 

sisälsi ainoastaan yhden (koehenkilön tuottaman) lauseen, eikä mitään muuta. Toimenpiteessä 

käytettiin apuna Cubasen Detect Silence -toimintoa, joka pilkkoo ääninäytteen osiin 

äänenpainearvojen perusteella. Toiminnon parametrit pyrittiin asettamaan siten, että 

kokeenpitäjän puhe leikkaantuisi mahdollisimman tehokkaasti pois lauseiden välistä, ja että 

koehenkilöiden lauseista leikkaantuisi mahdollisimman vähän puhesignaalia pois. 

Klusiiliäänteillä alkaviin lauseisiin sallittiin noin 70 ms aluke hiljaisuutta, koska kyseisen 

tuloksen tuottavilla asetuksilla nasaalilla ja puolivokaalilla alkavien lauseiden alukkeet 
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havaittiin jäävän tallelle riittävän hyvin. Toiminnon suorittamisen jälkeen lauseet käytiin vielä 

yksitellen läpi tarkistaen, että tallelle ei jäänyt esimerkiksi koetilanteessa hylättyjä 

puhunnoksia, kokeenpitäjän puhetta tai muuta puheen akustiseen analyysiin tarkoittamatonta 

materiaalia. Lisäksi lauseiden alukkeet ja lopukkeet tarkistettiin siten, että ne olisivat 

mahdollisimman yhdenmukaisia keston kannalta muiden lauseiden kanssa. 

Puhemateriaalin pilkkomisen ja tarkistuksen jälkeen kukin äänitetty lause (n = 1650) sekä 

kalibrointisignaali tuotiin ulos Cubasesta Bounce Selection -toiminnolla. Tuonnin yhteydessä 

yksittäisiä lauseita edustavat äänitiedostot nimettiin koodaamalla tiedostonimeen koehenkilön 

tunnus, kaikuolosuhde (C = kontrolli (control), D = kuiva (dry), SD = puolikuiva (semi-dry), 

SR = puolikaikuisa (semi-reverberant) ja R = kaikuisa (reverberant)) sekä kyseisessä 

olosuhteessa äänitetyn lauseen järjestysnumero (1–30). Esimerkiksi tiedosto “F3-SR-30.wav” 

edustaa kolmannen naiskoehenkilön viimeistä lausetta puolikaikuisassa olosuhteessa. 

Puheaineistoa kuvaileva tieto (lause, fokus, koehenkilö, kaikuolosuhde, sivu, sivun 

järjestysnumero (1–5) ja lauseen järjestysnumero (1–30)) koottiin taulukkoon Excel -ohjelmalla 

(Microsoft Corporation, 2018). 1650 lauseesta 10 poistettiin analyysista kokonaan, sillä niissä 

havaittiin joko merkittävästi tyypillisesti poikkeavaa puheen prosodia tai äännevirhe, joka 

vaikuttaisi puhunnoksen kestoon oleellisesti. Osassa analyysista poistetuista lauseista havaittiin 

myös, että koetilanteessa tapahtuvan lukemisen seuraamuksena puhuja saattoi hiukan takerrella 

puheessaan aiheuttaen poikkeavia painotuksia tai äännekestoja. Lisäksi joissain analyysista 

poistetuissa lauseissa koehenkilö saattoi unohtaa painottaa haluttua sanaa. Sellaiset 

puhunnokset, joissa ensimmäisen sanan painotuksen jälkeen pidettiin lyhyt tauko puhunnoksen 

aikana ilmaisun tehokeinona, päätettiin säilyttää aineistossa, sillä kyseinen ilmaisutapa todettiin 

osaksi luonnollista puhetta. 

Seuraavaksi jokaiselle puheaineiston yksittäistä lausetta kuvaavalle äänitiedostolle luotiin 

Praat-ohjelmassa (versio 6.1.30) (Boersma & Weenink, 2020) skriptin avulla TextGrid-

annotaatiotiedosto. Annotaatiotiedoston ensimmäiselle kerrokselle luotiin koko puhunnosta 

kuvaava intervalli “U” (utterance). Toinen intervallikerros luotiin narinan annotaatiota varten. 

Muita annotaatiokerroksia ei luotu, koska puheen akustinen analyysi kohdistettiin kokonaisille 

lauseille. 

Annotaatiotiedoston luomisen jälkeen koko aineisto käytiin läpi Praat-ohjelmassa Prosody Pro 

5.7.8.2 -skriptillä (Xu, 2019) puheen akustisen analyysin suorittamiseksi. Naiskoehenkilöillä 
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puheen perustaajuuden (f0) raja-arvoiksi asetettiin 80–500 Hz ja mieskoehenkilöillä 50–320 Hz. 

Akustinen analyysi suoritettiin manuaalisesti korjaten virheet äänihuulivärähdysten eli 

periodien sijoittamisessa ääninäytteen varrelle ja merkiten narinaiset kohdat 

annotaatiotiedostoon. Näin meneteltiin kaikkien paitsi F4-koehenkilön kohdalla, jonka f0 sekä 

narina päätettiin jättää analysoimatta. Kyseiseen päätökseen tultiin siksi, että kyseinen 

koehenkilö (16-vuotias nainen) tuotti poikkeuksellisen vähän modaalista fonaatiota 

puheessaan. Koehenkilön tuottama ääni koostui enimmäkseen narinasta ja henkäyksistä, jolloin 

f0:n mittaus ei oletettavasti olisi tuottanut kovin merkityksellisiä tuloksia. F4-koehenkilön 

kohdalla Prosody Pro -skripti suoritettiin automaattisesti, jolloin saatiin kuitenkin validit 

kestoa, intensiteettiä ja äänenlaatua kuvaavat arvot talteen tilastollista analyysia varten. 

Muiden koehenkilöiden kuin F4 kohdalla periodien merkintöjen muokkauksessa noudatettiin 

seuraavia sääntöjä: Mikäli jonkin ajanjakson aikana fonaation perustaajuutta ei voitu 

kuulonvaraisesti havaita, poistettiin kyseiseltä ajanjaksolta skriptin merkitsemät pulssit. Jos taas 

jollain alueella perustaajuus oli selvästi kuuluvissa, mutta pulsseja ei ollut valmiiksi merkitty, 

ne lisättiin manuaalisesti. Narinaiset jaksot merkittiin annotaatiotiedostoon sillä periaatteella, 

että jos narina havaittiin olevan laadultaan puhtaasti epäsäännöllistä narinaa, tai jos äänenlaatu 

havaittiin kyseisen ajanjakson aikana yksittäisen koehenkilön äänen narinaisuus huomioon 

ottaen selvästi narinaiseksi, kyseinen ajanjakso merkittiin narinasymbolilla “C”. 

Prosody Pro -skriptin tuottamien tiettyjen akustisten muuttujien arvot koottiin valmiiksi luotuun 

puheaineistoa kuvaavaan taulukkoon. Prosody Pro:n tuottamista arvoista taulukkoon tuotiin 

lauseen kesto (ms), intensiteetin keskiarvo (dB SPL), f0:n keskiarvo ja maksimi (Hz) sekä 

äänenlaatua kuvaavat BID-arvot (bio-informational dimensions). BID-arvoista tilastolliseen 

analyysiin otettiin ainoastaan HNR. Intensiteetin keskiarvot muunnettiin kalibrointitiedon 

avulla lisäämällä mitattuun arvoon desibelimittarin lukeman ja Praatin intensiteettianalyysin 

erotus. Tämä johti Praatilla mitattujen intensiteettiarvojen kasvuun 25,7–28,5 dB (SPL) 

koehenkilön mukaan. 

Prosody Pro:n ohelle luotiin neljä erillistä Praat-skriptiä, joilla mitattiin seuraavien muuttujien 

arvot: intensiteetin maksimi (dB SPL), intensiteetin muutos (dB/s), perustaajuuden muutos 

(st/s) ja narinan osuus lauseen kestosta. Narinan osuus muutettiin myöhemmin murtoluvusta 

prosenttiluvuksi tilastollista analyysia varten. Lisäksi narinan osuus pyöristettiin 

kokonaisluvuksi, jotta valittu tilastollinen malli kykenisi käsittelemään muuttujan arvoja. 



26 

 

 

Intensiteetin maksimin laskemisessa huomioitiin intensiteetin kalibroinnista johtuva arvon 

kasvu jokaisen koehenkilön kohdalla.  

Intensiteetin ja f0:n muutoksen laskemiseksi jokaisesta analysoidusta lauseesta mitattiin 

intensiteetin ja f0:n erot mittauspisteiden välillä. f0:n mittauspisteet vastasivat Prosody Pro -

skriptillä muokattuja periodimerkintöjä. Intensiteetin mittauspisteet asetettiin ääninäytteen 

varrelle viiden millisekunnin välein. Muutoksen laskemiseksi mittauspisteiden välisten erojen 

itseisarvot laskettiin yhteen ja jaettiin f0:n kohdalla fonaatioajalla ja intensiteetin kohdalla 

lauseen kestolla. f0:n mittauspisteiden väliset erot laskettiin suhteellisesti muuttamalla 

hertsiarvot semitooneiksi kaavan 1 mukaisesti. Fonaatioaika, eli aika, jolloin äänihuulet 

värähtelevät tasaisesti, mitattiin asettamalla f0:lle alaraja. Kun kahden periodin alun välinen aika 

oli pidempi kuin f0:n alaraja, kyseistä aikaintervallia ei otettu huomioon fonaatioajan 

laskemisessa. Naispuhujilla f0:n alarajaksi asetettiin 80 Hz (0,0125 s) ja miespuhujilla 50 Hz 

(0,020 s). 

Kaava 1. Kahden taajuuden välisen intervallin laskeminen semitooneissa. 

𝑛 = 12 × 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑏

𝑎
) 

Myös yllä kuvatut muuttujat lisättiin puheaineistoa kuvaavaan Excel-taulukkoon. Lopuksi 

taulukkoon lisättiin muuttuja “narinaa”, joka kuvaa sitä, narisiko koehenkilö kyseisen lauseen 

aikana. Kyseisen binaarisen muuttujan arvot johdettiin narinan osuus -muuttujan perusteella: 

Jos narinan osuus lauseen kestosta oli nolla, narinaa-muuttuja sai arvoksi ”0”. Jos narinan osuus 

lauseen kestosta oli yli nolla, narinaa-muuttuja sai arvon ”1”. Lisäksi lauseen kestosta laskettiin 

puhenopeus (tps, tavua sekunnissa) jakamalla luku 6000 lauseen kestolla millisekunneissa. 

(Puheaineiston jokaisessa lauseessa on kuusi tavua.) 
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3 Tilastolliset menetelmät 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, muuttuvatko tietyt puheen akustiset piirteet, kun 

digitaalisesti simuloidun tilakaiun jälkikaiunta-aikaa muunneltiin, tai kun kaiku poistettiin 

kokonaan. Lisäksi haluttiin tarkkailla, ovatko mahdolliset muutokset puheen akustisissa 

piirteissä eri akustisten olosuhteiden välillä erilaiset sukupuolten tai prosodialtaan erilaisten 

lauseiden välillä. Kolmea eri tilastollista menetelmää, lineaarista sekamallia, yleistettyä 

lineaarista sekamallia sekä kahden riippuvan otoksen t-testiä, käytettiin tulosten saamiseksi. 

Tilastollista analyysia varten Excel-ohjelmaan (Microsoft Corporation, 2018) taulukoitu data 

tuotiin RStudio- (RStudio Team, 2021) sekä IBM SPSS-ohjelmaan (IBM Corporation, 2019). 

Ennen tilastollisten testien toteutusta tutkittiin puhedatan normaalijakaumaa IBM SPSS-

ohjelman avulla. Tarkasteltaessa akustisten mittaustulosten jakaumia koko aineistossa 

histogrammien sekä Kolmogorov-Smirnov- (Massey Jr, 1951) sekä Saphiro Wilk -testien 

(Royston, 1992) avulla, selvisi, että koko aineisto sellaisenaan tuskin noudattaa 

normaalijakaumaa. Toisaalta, koska mittaustulokset vaihtelevat koehenkilöiden välillä 

huomattavasti yksilöerojen takia, aineiston voi nähdä suunnilleen noudattavan 

normaalijakaumaa erikseen kunkin koehenkilön kohdalla. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin z-muunnosta lauseen perustaajuuden keskiarvo- ja 

maksimiarvojen normalisointiin sukupuolten välillä. Z-muunnos tarkoittaa muuttujan 

standardointia asteikolle, jossa keskiarvo on nolla, ja muuttujan arvo kuvaa, kuinka monen 

keskijakauman päässä se on keskiarvosta. Jos z-arvo on negatiivinen, se on matalampi kuin 

keskiarvo. Z-muunnos suoritetaan jakamalla muuttujan arvon ja keskiarvon erotus 

keskivirheelle (Nummenmaa, 2009). Z-muunnoksen avulla kyettiin tarkastelemaan 

perustaajuuden keskiarvon ja maksimin jakaumia kaikuolosuhteiden välillä yleisellä tasolla 

ilman sukupuolen vaikutusta kyseisten muuttujien jakaumiin. Z-normalisointi IBM SPSS-

ohjelman (IBM Corporation, 2019) avulla. 

3.1 Lineaarinen sekamalli 

Koska tämän tutkimuksen puheaineistoon liittyy niin monta riippumatonta muuttujaa, 

(koehenkilö, sukupuoli, kaikuolosuhde, lause, fokus ja kaikuolosuhteen järjestys), suurin osa 

tilastollisista testeistä päätettiin suorittaa lineaarisella sekamallilla (linear mixed-effects model) 

(Bates, 2005; Demidenko, 2013). Tyypillisesti empiiriseen dataan perustuvassa tutkimuksessa 

käytetään lineaarisia malleja, sillä niiden käyttö on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin 
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epälineaaristen mallien. Koska tämän tutkimuksen data on kerätty puheesta, joka on 

luonnollinen ilmiö, ja koska data on havaittu suunnilleen normaalijakaumaa noudattavaksi 

koehenkilökohtaisesti, päädyttiin käyttämään nimenomaan lineaarista mallia. 

Sekamalliksi kutsutaan tilastollista mallia, joka ottaa huomioon sekä kiinteitä (fixed) muuttujia 

sekä satunnaisia (random) muuttujia. Kiinteitä muuttujia ovat ne riippumattomat muuttujat, 

joiden vaikutusta riippuvaan muuttujaan (esim. puhenopeus) halutaan ensisijaisesti tutkia 

(Bates, 2005; Demidenko, 2013). Tässä tutkimuksessa kiinteitä muuttujia ovat kaikuolosuhde, 

fokus sekä sukupuoli. Satunnaisia muuttujia puolestaan ovat sellaiset riippumattomat 

muuttujat, joiden arvoista ei ensisijaisesti olla kiinnostuneita tutkimuksessa, mutta jotka siitä 

huolimatta ovat osa aineistoa. Satunnaisten muuttujien arvot ovat otos suuremmasta 

populaatiosta, johon tuloksia pyritään yleistämään. (Bates, 2005; Demidenko, 2013.) Tässä 

tutkimuksessa satunnaisia muuttujia ovat koehenkilö, kaikuolosuhteen järjestys sekä lause. 

Kaksi eri lineaarista sekamallia toteutettiin R-ohjelmointikielellä (R Core Team, 2020) tulosten 

saamiseksi valtaosasta tutkimukseen valituista puheen akustisista piirteistä. Kaava 2 kuvaa 

ensimmäistä lineaarista sekamallia (m1), jossa tila (=kaikuolosuhde) sekä fokus ovat kiinteitä 

muuttujia ja kaikuolosuhteen järjestys, koehenkilö sekä lause ovat satunnaisia muuttujia. 

Kaava 2. Ensimmäinen lineaarinen sekamalli. 

m1 = lmer(riippuva ~ (Tila * Fokus) + (1 + Järjestys | Koehenkilö) + 

(1 | Lause) 

Toinen lineaarinen sekamalli (m2) toteutettiin ensimmäisen (m1) ohella, sukupuolen 

interaktioiden kaikuolosuhteen kanssa tutkimiseksi. Toinen lineaarinen sekamalli (m2) on 

esitetty kaavassa 3. Verrattuna malliin m1, fokus on ainoastaan vaihdettu sukupuoleen. 

Kaava 3. Ensimmäinen lineaarinen sekamalli. 

m2 = lmer(riippuva ~ (Tila * Sukupuoli) + (1 + Järjestys | Koehenkilö) 

+ (1 | Lause) 

Lineaarisilla sekamalleilla tutkittiin seuraavia puheen akustisia piirteitä: lauseen kesto (ms) ja 

puhenopeus (tavua sekunnissa) intensiteetin keskiarvo ja maksimi (dB SPL), perustaajuuden 

keskiarvo ja maksimi (z-arvot), intensiteetin muutos (dB/s), perustaajuuden muutos (st/s) ja 

HNR. Lineaarinen sekamalli suoritettiin RStudio-ohjelmassa (RStudio Team, 2021) lme4-
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paketilla (Bates, Maechler, Bolker & Walker, 2015). Riippuvien muuttujien erojen tilastollista 

merkitsevyyttä tutkittiin varianssianalyysilla car-paketin avulla (Fox & Weisberg, 2019). 

3.2 Yleistetty lineaarinen sekamalli 

Narinan osuuden jakauma oli varsin poikkeava verrattuna muihin riippuviin muuttujiin. 

Monessa puheaineiston lauseessa narinaa ei ollut lainkaan, mutta lähellä nollaa olevat arvot 

sekä erityisen suuret arvot olivat harvinaisia. Tämän vuoksi narinan osuus -muuttujan arvojen 

jakauma muodostui suuresta määrästä nollia sekä vasemmalle vinosta normaalijakaumaa 

muistuttavasta jakaumasta. Tästä syystä narinan osuutta päätettiin tarkastella yleistetyn 

lineaarisen sekamallin (Demidenko, 2013) avulla. Koska narinan osuuden jakauman havaittiin 

muistuttavan lähiten Poisson-jakaumaa (Consul & Jain, 1973), mallilla pyrittiin sovittamaan 

aineisto kyseisenlaiselle jakaumalle sopivalla tavalla. Kaksi yleistettyä lineaarista sekamallia 

toteutettiin R-ohjelmointikielellä (R Core Team, 2020). Kaava 4 kuvaa ensimmäistä yleistettyä 

lineaarista sekamallia (gm1), jonka kiinteiksi muuttujiksi on asetettu tila (=kaikuolosuhde) sekä 

fokus ja satunnaisiksi muuttujiksi järjestys, koehenkilö sekä lause. 

Kaava 4. Ensimmäinen yleistetty lineaarinen sekamalli. 

gm1 = glmer(Narinan_osuus ~ (Tila * Fokus) + (1 + Järjestys | 

Koehenkilö) + (1 | Lause)) 

Kaava 5 kuvaa toista yleistettyä lineaarista sekamallia (gm2), joka eroaa mallista gm1 siten, että 

toinen kiinteistä muuttujista, fokus, on vaihdettu sukupuoleen. Mallin gm2 avulla pyrittiin 

selvittämään kaikuolosuhteen (tilan) sekä sukupuolen interaktiota. 

Kaava 5. Ensimmäinen yleistetty lineaarinen sekamalli. 

gm2 = glmer(Narinan_osuus ~ (Tila * Sukupuoli) + (1 + Järjestys | 

Koehenkilö) + (1 | Lause)) 

Yleistetty lineaarinen sekamalli suoritettiin RStudio-ohjelmassa (RStudio Team, 2021) lme4-

paketin avulla (Bates ym., 2015). Narinan osuuden erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin 

varianssianalyysilla car-paketin avulla (Fox & Weisberg, 2019). 
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3.3 Kahden riippuvan otoksen t-testi 

Narinan esiintymistä lauseessa mitattiin binaarisella muuttujalla narinaa, joka sai arvon 1 tai 0 

riippuen siitä, esiintyikö lauseessa narinaa. Koska kyseisen muuttujan jakauma oli binaarinen, 

ei olisi ollut mielekästä yrittää sovittaa narinan esiintymisen arvoja lineaariseen malliin. Siksi 

päädyttiin käyttämään kahden riippuvan otoksen t-testiä, joka yksinkertaisesti vertaa otosten 

keskiarvoja toisiinsa (Gerald, 2018; Nummenmaa, 2009). Täten verrattiin yksittäisten 

kaikuolosuhteiden välisiä narinan esiintyvyyksiä toisiinsa varianssianalyysin sijaan. Kahden 

riippuvan otoksen t-testit suoritettiin SPSS 26 -ohjelmalla (IBM Corporation, 2019). 
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4 Tulokset 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, vaikuttaako digitaalisesti simuloidun tilakaiun 

jälkikaiunta-ajan muuttaminen tai kaiun poistaminen kokonaan tiettyihin puheen akustisiin 

piirteisiin. Alla esitetään akustiset mittaustulokset sekä tilastollisten testien tulokset. 

Tilastollisten testien merkitsevyystasot ja niiden kuvaukset on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Tilastollisten teistien merkitsevyystasot. 

p-arvo < 0,1 < 0,05 < 0,01 < 0,001 

Merkintä . * ** *** 

Merkitsevyystaso Lähes merkitsevä Merkitsevä Merkitsevä Erittäin merkitsevä 

Taulukko 5 kokoaa yhteen viidelle kaikuolosuhteelle annetut nimet ja niiden englanninkieliset 

käännökset, käännöksistä johdetut lyhenteet sekä jälkikaiunta-ajat, jotka erottavat 

kaikuolosuhteita toisistaan. Taulukossa 5 selitettyjä lyhenteitä kaikuolosuhteista käytetään alla 

tilan säästämiseksi taulukoista. Lisäksi taulukoissa esiintyvällä termillä tila tarkoitetaan 

kaikuolosuhdetta. Tässäkin tapauksessa vaihtoehtoista termiä käytetään tilan säästämiseksi. 

Taulukko 5. Kaikuolosuhteiden selitykset. 

Kaikuolosuhde (tila) Kontrolli Kuiva Puolikuiva Puolikaikuisa Kaikuisa 

Englanniksi Control Dry Semi-dry Semi-reverberant Reverberant 

Lyhenne C D SD SR R 

Jälkikaiunta-aika (T60) - 0,3 s 0,6 s 0,9 s 1,4 s 

Liitteet I-X sisältävät tarkentavia kuvaajia jokaisesta mitatusta puheen akustisesta piirteestä. 

Liitteistä löytyy laatikkokuvaajat mittaustulosten jakaumista kaikuolosuhteiden välillä, 

riippumattomien muuttujien vuorovaikutusta kuvaavat interaktiokuvaajat mittaustulosten 

keskiarvoista sukupuolten ja kaikuolosuhteiden välillä sekä interaktiokuvaajat yksittäisten 

koehenkilöiden mittaustulosten keskiarvoista kaikuolosuhteiden välillä. Liitteessä IIX kaksi 

ensimmäistä kuvaajaa on korvattu pylväskuvaajilla mittausdatan binaarisyyden vuoksi. 

4.1 Puhenopeus 

Puhenopeuden mittarina käytettiin lauseen kestoa millisekunneissa (ms). Puhenopeutta 

kuvataan tässä tutkimuksessa myös muodossa tavua sekunnissa (tps), joka on saatu jakamalla 

kuusi tavua lauseen kestolla sekunneissa. Taulukko 6 esittää lauseen keston sekä puhenopeuden 

keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 6 voidaan havaita, että 
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keskimääräinen lauseen pituus näyttäisi kasvavan ja puhenopeus laskevan, kun jälkikaiunta-

aika (RT) kasvaa. Puolikaikuisa olosuhde, jossa keskimääräinen lauseen pituus on hiukan 

matalampi kuin puolikuivassa olosuhteessa, poikkeaa kuitenkin tästä trendistä. 

Taulukko 6. Lauseen kestojen sekä puhenopeuksien keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon-
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Kesto 
(ms) 

1417,4 156,0 1441,1 144,1 1480,6 141,4 1479,1 144,7 1501,5 164,1 

Nopeus 
(tps) 

4,283 0,457 4,205 0,422 4,089 0,387 4,095 0,395 4,042 0,423 
  

Taulukko 7 esittää lauseen keston ja puhenopeuden keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden 

ja fokusten välillä. Kuva 1 puolestaan esittää lauseen keston jakaumat kaikuolosuhteiden ja 

fokusten välillä. Taulukosta 7 ja kuvasta 1 voidaan havaita, että olosuhteissa, joissa kaiku on 

pidempi, lauseen pituus on kaikilla fokuksilla usein myös pidempi. Jokaisessa olosuhteessa 

laajan fokuksen lauseet ovat lyhyempiä kuin muiden fokusten, mikä on oletettavaa, koska 

laajassa fokuksessa ei tyypillisesti tehdä aikaa vieviä perustaajuuden muutoksia. Lisäksi 

kaikissa olosuhteissa paitsi kaikuisassa ja puolikaikuisassa olosuhteessa N1-fokuksen lauseissa 

lauseen pituus on pisin. Kahden pisimmän RT:n olosuhteissa N2-fokuksen lauseet olivat 

pisimpiä. Siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen laajan fokuksen lauseet 

pitenivät keskimäärin noin 61 ms, N1-fokuksen lauseissa vain noin 17 ms ja N2-fokuksen noin 

5 ms. 

Taulukko 7. Lauseiden kestot (ms) sekä puhenopeuksien (tps) keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä 

ryhmiteltynä fokusten välille. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon-
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja: 
Kesto 

1315,5 110,12 1376,2 124,00 1403,5 116,52 1402,6 119,32 1412,8 118,91 

Laaja: 
Nopeus  

4,593 0,390 4,396 0,411 4,304 0,358 4,309 0,372 4,277 0,359 

N1:  
Kesto  

1476,2 156,57 1492,7 156,35 1523,5 151,77 1513,2 144,53 1544,2 169,46 

N1: 
Nopeus  

4,108 0,419 4,063 0,424 3,977 0,398 4,001 0,381 3,930 0,411 

N2: 
Kesto  

1460,5 144,82 1455,9 125,95 1512,7 121,62 1521,6 138,35 1548,0 162,82 

N2: 
Nopeus  

4,146 0,395 4,152 0,358 3,991 0,311 3,974 0,343 3,917 0,396 
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Kuva 1. Lauseiden kestot millisekunneissa kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. 

Taulukko 8 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset lauseen kestosta. 

Taulukosta 8 voidaan havaita, että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin perusteella erot 

puhenopeudessa eri kaikuolosuhteiden välillä ovat tilastollisesti merkitseviä (p = 0,0012). 

Lisäksi fokusten välillä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja puhenopeudessa (p < 

0,0001). Tämän lisäksi lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan myös tilan ja 

fokuksen interaktio on tilastollisesti merkitsevä (p = 0,0275). 

Taulukko 8. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset lauseen kestosta (ms). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 3096,844 1 12,45 2,63E-16 *** 

Tila 6,840 4 19,88 0,00124 ** 

Fokus 261,517 2 1564,37 < 2,2e-16 *** 

Tila:Fokus 2,165 8 1561,47 0,02754 * 

Taulukossa 9 on lueteltu lauseen kestojen keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden ja 

sukupuolten välillä. Taulukosta 9 voidaan havaita, että miehet puhuivat kaikissa olosuhteissa 

keskimäärin naisia hitaammin. Verrattuna kontrolliolosuhteeseen kuivassa olosuhteessa 

miehillä lauseen pituus on lähes sama, kun taas naisilla lauseet pitenevät. RT:n kasvaessa 

edelleen miesten puhe hidastuu, kun taas naisten puhenopeus muuttuu varsin vähän. 



34 

 

 

Taulukko 9. Lauseen kestojen keskiarvot ja -jakaumat millisekunneissa sukupuolten ja kaikuolosuhteiden välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 1388,32 131,54 1452,49 175,25 

Kuiva 1432,85 144,88 1451,17 142,96 

Puolikuiva 1454,09 131,45 1511,91 146,61 

Puolikaikuisa 1445,32 131,56 1519,60 149,63 

Kaikuisa 1455,76 134,37 1556,07 179,47 

Taulukko 10 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset lauseen 

kestosta. Taulukosta 10 voi nähdä, että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan 

sukupuolen ja kaikuolosuhteen interaktio lauseen kestossa ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 

0,162). Lisäksi sukupuolten väliset erot lauseen kestossa eivät myöskään ole lineaarisen 

sekamallin varianssianalyysin mukaan tilastollisesti merkitseviä (p = 0,736). 

Taulukko 10. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset lauseen kestosta (ms). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 2177,535 1 10,84 > 0,001 *** 

Tila 6,360 4 20,29 0,002 ** 

Sukupuoli 0,121 1 8,83 0,736  

Tila:Sukupuoli 1,829 4 20,29 0,162  

 

4.2 Intensiteetin keskiarvo 

Puheaineiston jokaisesta lauseesta mitattiin keskimääräinen intensiteetti (dB SPL). Intensiteetin 

keskiarvolla pyritään kuvaamaan puheen voimakkuutta yleisellä tasolla. Taulukossa 11 on 

lueteltuna intensiteetin keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden välillä. 

Taulukko 11. Lauseen keskimääräisen intensiteetin keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaikuolosuhde Kontrolli  Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Intensiteetin  
keskiarvo (dB SPL) 

79,69 4,37 79,05 4,48 79,10 4,25 79,35 4,19 79,38 4,37 

Taulukon 11 perusteella lauseen intensiteetin keskiarvo on keskimäärin voimakkain 

kontrolliolosuhteessa (79,69 dB). Matalimmat keskimääräiset intensiteetit mitattiin kuivassa 

(79,05 dB) ja puolikuivassa (79,10 dB) olosuhteessa. Kaikuisassa ja puolikaikuisassa 

olosuhteessa intensiteetin keskiarvo oli keskimäärin korkeampi kuin kuivassa ja puolikuivassa 

olosuhteessa, mutta ei yhtä korkea kuin kontrolliolosuhteessa. 
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Taulukko 12 esittää lauseen keskimääräisen intensiteetin keskiarvot ja -jakaumat eri 

kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. Kuva 2 puolestaan kuvaa lauseen intensiteetin 

keskiarvojen jakaumia fokusten ja kaikuolosuhteiden välillä. Taulukon 12 mukaan jokaisessa 

kaikuolosuhteessa keskimääräinen intensiteetti on matalin laajan fokuksen lauseissa, kun taas 

N2-fokuksen lauseissa keskimääräinen intensiteetti on korkein. N1-fokuksen lauseissa 

keskimääräinen intensiteetti laskee siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen 

0,91 dB (SPL), kun taas muissa fokuksissa muutos on vain noin puoli desibeliä. Kaikissa 

fokuksissa keskimääräinen intensiteetti on korkeimmillaan kontrolliolosuhteessa ja 

matalimmillaan kuivassa ja puolikuivassa olosuhteessa sekä nousee jonkin verran ylös kahteen 

pitkäkaikuisimpaan olosuhteeseen siirryttäessä, joskin laajassa fokuksessa kaikuisassa 

olosuhteessa intensiteetin keskiarvo laskee puolikaikuisaan verrattuna toisin kuin muissa 

fokuksissa.  

Taulukko 12. Lauseen keskimääräisen intensiteetin (dB SPL) keskiarvot ja -jakaumat jaoteltuna olosuhteiden ja 

fokusten välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus 79,20 4,28 78,71 4,30 78,75 4,19 79,10 4,45 78,98 4,24 

N1-fokus 79,80 4,53 78,89 4,54 79,17 4,22 79,37 4,06 79,47 4,35 

N2-fokus 80,07 4,28 79,56 4,58 79,39 4,36 79,57 4,07 79,70 4,52 

 

 

Kuva 2. Lauseen intensiteetin keskiarvojen jakaumat eri fokusten ja kaikuolosuhteiden välillä. 
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Taulukko 13 kuvaa lineaarisen sekamallin varianssianalyysin tuloksia intensiteetin 

keskiarvosta. Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan kaikuolosuhteen vaikutus 

lauseen keskimääräiseen intensiteettiin ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,496). Sen sijaan 

lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan fokuksen vaikutus lauseen keskimääriseen 

intensiteettiin oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,0001). Tilan ja fokuksen interaktiota 

malli ei puolestaan havainnut tilastollisesti merkitseväksi (p = 0,745) intensiteetin keskiarvossa. 

Taulukko 13. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset intensiteetin keskiarvosta (dB SPL). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 3197,8608 1 10,75 < 0,0001 *** 

Tila 0,8863 4 15 0,4957  

Fokus 30,6285 2 1561,91 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 0,6393 8 1561,23 0,7451  

Taulukko 14 esittää lauseen keskimääräisen intensiteetin keskiarvot ja jakaumat 

kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. Taulukosta 14 voi havaita, että siirryttäessä 

kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen keskimääräinen puheen intensiteetti laskee 

molemmilla sukupuolilla. Puolikaikuisaan olosuhteeseen asti mieskoehenkilöiden 

keskimääräinen puheen intensiteetti laski, kun taas naisilla se nousi. Puolikaikuisasta 

olosuhteesta siirryttäessä kaikuisaan olosuhteeseen miehillä puheen keskimääräinen 

intensiteetti puolestaan nousi, kun taas naisilla se laski. 

Taulukko 14. Lauseen keskimääräisen intensiteetin (dB SPL) keskiarvot ja -jakaumat sukupuolten ja 

kaikuolosuhteiden välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 77,57 3,59 82,26 3,81 

Kuiva 76,76 3,39 81,83 4,04 

Puolikuiva 77,00 3,47 81,58 3,73 

Puolikaikuisa 77,50 3,78 81,56 3,54 

Kaikuisa 77,02 3,25 82,20 3,83 

Taulukko 15 kuvaa toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tuloksia intensiteetin 

keskiarvosta. Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan lauseen intensiteetin 

keskiarvojen erot eri sukupuolten välillä on tilastollisesti merkitseviä (p = 0,003). Toisaalta 

kaikuolosuhteen ja sukupuolen interaktio intensiteetin keskiarvossa ei lineaarisen sekamallin 

varianssianalyysin mukaan ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,703). 
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Taulukko 15. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset intensiteetin keskiarvosta (dB SPL). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 7727,01 1 12,40 < 2,2e-16 *** 

Tila 1,74 4 16,56 0,189  

Sukupuoli 16,65 1 9,22 0,003 ** 

Tila:Sukupuoli 0,55 4 16,56 0,703  

 

4.3 Perustaajuden keskiarvo 

Puheaineiston jokaisesta lauseesta (pois lukien koehenkilön F4 lauseet fonaation vähyyden 

vuoksi) mitattiin puheen perustaajuuden (f0) keskiarvo. Tilastollista analyysia varten f0-arvot z-

normalisoitiin molemmilta sukupuolilta erikseen. Tämä mahdollisti f0-arvojen vertailun 

paremmin sukupuolten välillä. Aineistosta mitatut f0-arvot esitetään alla sekä absoluuttisina 

arvoina hertseissä että sukupuolten välillä normalisoituina z-arvoina. Lauseen keskimääräisen 

f0:n keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä on esitetty taulukossa 16. Lisäksi 

lauseen absoluuttisten f0:n keskiarvojen jakaumat kaikuolosuhteiden välillä on esitetty erikseen 

sukupuolten välillä kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Lauseen keskimääräisen f0:n jakaumat kaikuolosuhteen ja sukupuolen välillä. 
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Taulukko 16. Lauseen keskimääräisen perustaajuuden keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden välillä 

hertseissä sekä sukupuolten välillä normalisoituna z-arvoina. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kontrolli  Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

z-arvo 0,135 1,087 0,050 0,955 -0,041 1,143 -0,063 0,815 -0,080 0,956 

f0 keskiarvo (Hz, 

naiset) 

197,14 20,68 194,95 18,61 191,38 24,92 194,96 15,48 189,70 16,46 

f0 keskiarvo (Hz, 

miehet) 

124,66 20,03 123,59 17,23 123,60 17,88 119,54 14,70 123,75 18,75 

Taulukosta 16 voi nähdä, että korkein keskimääräinen f0:n z-arvo on kontrolliolosuhteessa. 

RT:n pidentyessä keskimääräinen f0:n z-arvo laskee edelleen, mutta lasku hidastuu kaikista 

pitkäkaikuisimmissa olosuhteissa. Taulukosta 16 ja kuvasta 3 havaita, että molemmilla 

sukupuolilla keskimääräinen f0 madaltui hiukan siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan 

olosuhteeseen. Siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta kaikuisaan olosuhteeseen 

naispuhujilla puheen keskimääräinen f0 laskee, kun taas miespuhujilla f0 nousee. 

Taulukko 17 esittää lauseen keskimääräisen f0:n sukupuolten välillä normalisoidun z-arvon 

keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. Kuva 4 puolestaan esittää saman 

muuttujan jakaumat fokusten sekä kaikuolosuhteen välillä. Taulukosta 17 ja kuvasta 4 voi 

havaita, että laajan fokuksen lauseissa z-arvo on jokaisessa kaikuolosuhteessa keskimäärin 

matalin. Jokaisessa fokuksessa keskimääräinen z-arvo on kontrolliolosuhteessa muihin 

olosuhteisiin verrattuna korkea, joskin N2-fokuksen lauseissa myös kuivassa kaikuolosuhteessa 

z-arvo on korkea toisin kuin muissa fokuksissa. Siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta 

kaikuisaan olosuhteeseen laajan sekä N1-fokuksen lauseissa z-arvo laskee, mutta N2-fokuksen 

lauseissa arvo puolestaan nousee. 

Taulukko 17. Lauseen keskimääräisen perustaajuuden sukupuolten välillä normalisoidun z-arvon keskiarvot ja -

jakaumat kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus -0,058 0,889 -0,214 0,797 -0,219 0,908 -0,197 0,743 -0,261 0,769 

N1-fokus 0,192 1,115 0,074 0,971 0,082 1,313 0,033 0,895 -0,101 0,987 

N2-fokus 0,271 1,215 0,290 1,024 0,012 1,157 -0,027 0,791 0,123 1,059 
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Kuva 4. Lauseen keskimääräisen f0:n sukupuolten välillä normalisoidun z-arvon jakaumat kaikuolosuhteen ja 

fokuksen välillä. 

Taulukko 18 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset keskimääräisen f0:n 

sukupuolten välillä normalisoiduista z-arvoista. Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin 

mukaan z-arvoissa ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa kaikuolosuhteiden välillä (p = 0,323). 

Myöskään kaikuolosuhteen sekä fokuksen välinen interaktio ei ole lineaarisen sekamallin 

varianssianalyysin mukaan tilastollisesti merkitsevä z-arvoissa (p = 0,122). Sen sijaan 

lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan erot eri fokusten välillä z-arvoissa ovat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,0001). 

Taulukko 18. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset puheen perustaajuuden keskiarvon 

sukupuolten välillä normalisoidusta z-arvosta. 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 0,251 1 10,39 0,627  

Tila 1,293 4 13,02 0,323  

Fokus 35,952 2 1420,13 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 1,593 8 1418,50 0,122  

Taulukko 19 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset 

keskimääräisen f0:n sukupuolten välillä normalisoidusta z-arvosta. Taulukosta 19 voi havaita, 

että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan kaikuolosuhteen ja sukupuolen 

interaktio ei ole ihan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,082). 
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Taulukko 19. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset puheen perustaajuuden keskiarvon 

sukupuolten välillä normalisoidusta z-arvosta. 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 0,054 1 8,302 0,821  

Tila 1,287 4 10,631 0,335  

Sukupuoli 0,000 1 6,705 0,995  

Tila:Sukupuoli 2,784 4 10,631 0,082 . 

 

4.4 Monotonisuus 

Puheen monotonisuuden mittaamiseksi valittiin useita eri muuttujia. Puheaineiston jokaisesta 

lauseesta mitattiin sekä puheen intensiteetin (dB SPL) että perustaajuuden (f0, Hz) maksimi. 

Lisäksi puheaineiston jokaisesta lauseesta mitattiin myös puheen intensiteetin ja f0:n muutos 

(dB/s ja st/s). Koehenkilön F4 tuottamista lauseista f0:aan liittyviä muuttujia ei analysoitu. 

4.4.1 Intensiteetin maksimi 

Intensiteetin maksimilla pyritään kuvaamaan puheen dynaamisen alueen laajuutta. Taulukko 

20 esittää lauseen korkeimman intensiteetin keskiarvot ja -jakaumat viiden eri kaikuolosuhteen 

välillä. Taulukosta 20 voi nähdä, että erot intensiteetin maksimissa kaikuolosuhteiden välillä 

ovat varsin pieniä. Suurin ero intensiteetin maksimin keskiarvossa kaikuolosuhteiden välillä on 

siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen, jolloin intensiteetin maksimi laskee 

keskimäärin 0,72 dB (SPL). Pidentäessä simuloidun kaiun jälkikaiunta-aikaa intensiteetin 

maksimi alkaa taas keskimäärin nousta, mutta varsin vähän. 

Taulukko 20. Lauseen korkeimman intensiteetin (dB SPL) keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaikuolosuhde Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Intensiteetin maksimi 86,86 4,82 86,14 4,91 86,20 4,79 86,24 4,79 86,38 4,93 

Taulukko 21 esittää intensiteetin maksimin keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden ja 

fokusten välillä. Kuva 5 kuvaa kyseisen muuttujan jakaumia fokusten ja kaikuolosuhteiden 

välillä graafisesti. Taulukosta 21 ja kuvasta 5 voi havaita, että laajan fokuksen lauseissa 

intensiteetin maksimi on jokaisessa kaikuolosuhteessa matalin. Lisäksi N1-fokuksen lauseissa 

intensiteetin maksimi on jokaisessa kaikuolosuhteessa korkein. Jokaisen fokuksen lauseissa 

intensiteetin maksimin keskiarvo laskee siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan 
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olosuhteeseen. Suurin absoluuttinen lasku intensiteetin maksimissa kontrolliolosuhteen ja 

kuivan olosuhteen välillä tapahtuu N1-fokuksessa (1,04 dB SPL). Siirryttäessä puolikaikuisasta 

olosuhteesta kaikuisaan olosuhteeseen laajan fokuksen lauseissa intensiteetin maksimi laskee 

hiukan, kun taas N1- ja N2-fokuksen lauseissa korkein intensiteetti nousee. Erot intensiteetin 

maksimissa kaikuolosuhteiden välillä ovat kuitenkin varsin pieniä. 

Taulukko 21. Lauseen intensiteetin maksimin (dB SPL) keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen 

välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus 85,78 4,52 85,37 4,76 85,25 4,61 85,38 4,92 85,28 4,66 

N1-fokus 88,07 4,97 87,03 4,96 87,34 4,90 87,34 4,81 87,62 4,85 

N2-fokus 86,75 4,73 86,03 4,92 86,00 4,67 86,01 4,47 86,24 5,03 

 

Kuva 5. Lauseen korkeimman intensiteetin jakaumat kaikuolosuhteen sekä fokuksen välillä. 

Taulukko 22 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset intensiteetin 

maksimista. Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan kaikuolosuhteiden väliset erot 

intensiteetin maksimissa eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p = 0,369). Sen sijaan fokusten 

väliset erot intensiteetin maksimissa ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,0001). 

Kaikuolosuhteen ja fokuksen välistä interaktiota intensiteetin maksimissa lineaarisen 

sekamallin varianssianalyysi ei toisaalta havainnut tilastollisesti merkitseväksi (p = 0,899). 
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Taulukko 22. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset intensiteetin maksimista (dB SPL). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 3523,79 1 10,920 < 0,0001 *** 

Tila 1,138 4 18,690 0,369  

Fokus 137,820 2 1562,08 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 0,437 8 1561,28 0,899  

Taulukko 23 esittää intensiteetin maksimin keskiarvot sekä -jakaumat sukupuolten sekä 

kaikuolosuhteiden välillä. Taulukon 23 perusteella molemmilla sukupuolilla intensiteetin 

maksimi laski siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen. Kuivasta olosuhteesta 

puolikaikuisaan olosuhteeseen asti naispuhujilla intensiteetin maksimi nousi, kun taas 

miespuhujilla se laski. Sen sijaan siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta kaikuisaan 

olosuhteeseen naispuhujilla intensiteetin maksimi kääntyi laskuun, kun taas miespuhujilla se 

kääntyi nousuun. 

Taulukko 23. Lauseen korkeimman intensiteetin keskiarvot ja -jakaumat (dB SPL) sukupuolten ja 

kaikuolosuhteiden välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 84,45 3,49 89,78 4,60 

Kuiva 83,61 3,67 89,19 4,48 

Puolikuiva 83,74 3,66 89,11 4,32 

Puolikaikuisa 84,04 4,15 88,89 4,13 

Kaikuisa 83,67 3,54 89,61 4,37 

Taulukko 24 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset intensiteetin 

maksimista. Taulukosta 24 voi havaita, että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan 

erot intensiteetin maksimissa sukupuolten välillä ovat tilastollisesti merkitseviä (p = 0,007). 

Toisaalta kaikuolosuhteen ja sukupuolen välinen interaktio intensiteetin maksimissa ei ole 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,974). 

Taulukko 24. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset intensiteetin maksimista (dB SPL). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 7173,6 1 12,95 < 0,0001 *** 

Tila 1,203 4 19,25 0,341  

Sukupuoli 11,701 1 9,44 0,007 ** 

Tila:Sukupuoli 0,119 4 19,25 0,974  
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4.4.2 Perustaajuuden maksimi 

Kuten myös keskimääräisen perustaajuuden (f0) kohdalla meneteltiin, myös f0:n maksimin 

mittausarvot z-normalisoitiin sukupuolten välillä, jotta tilakaiun vaikutusta kyettäisiin 

tarkastelemaan kaikkien koehenkilöiden kesken ilman sukupuolierojen aiheuttamaa f0:n suurta 

hajontaa. Konkreettisuuden vuoksi mittaustulokset on ilmoitettu z-arvojen lisäksi myös 

absoluuttisina hertsiarvoina erikseen molemmilta sukupuolilta. Lauseen f0:n maksimin 

keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä on esitetty z-arvoina ja absoluuttisina 

hertsiarvoina sukupuolten välillä taulukossa 25. Kuva 6 puolestaan esittää f0:n maksimin 

jakaumat hertseissä sukupuolten ja kaikuolosuhteiden välillä. 

Taulukko 25. Lauseen korkeimman perustaajuuden keskiarvot ja -jakaumat eri kaikuolosuhteiden välillä. Arvot 

on esitetty sekä hertseissä että sukupuolten välillä normalisoituna z-arvona. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

z-arvo 0,104 1,054 0,107 1,084 0,003 1,064 -0,168 0,806 -0,044 0,945 

f0 maksimi 

(Hz, naiset) 

270,08 49,57 269,66 50,35 262,41 51,55 260,33 33,35 255,36 38,51 

f0 maksimi 

(Hz, miehet) 

180,89 39,12 181,41 40,80 179,59 38,16 168,19 33,15 181,91 39,11 

 

Kuva 6. Lauseen korkeimman f0:n jakaumat kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Taulukosta 25 ja kuvasta 6 voi havaita, että f0:n maksimin sukupuolten välillä normalisoitu z-

arvo on keskimäärin korkeimmillaan kuivassa- ja kontrolliolosuhteessa. Jälkikaiunta-ajan (RT) 

kasvaessa edelleen f0:n maksimi laskee, kun taas siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta 

kaikuisaan olosuhteeseen keskimääräinen se kasvaa. Kuvasta 6 ja taulukosta 25 voi myös 

havaita, että naispuhujilla f0:n maksimi laskee maltillisesti RT:n kasvaessa. Miespuhujilla 

puolestaan keskimääräinen f0:n maksimi pysyy kontrolliolosuhteesta puolikuivaan 

olosuhteeseen asti melko samoissa lukemissa, kunnes puolikaikuisaan olosuhteeseen 

siirryttäessä se laskee 11,4 Hz (1,14 st) ja kaikuisaan olosuhteeseen siirryttäessä nousee se 

takaisin ylös. 

Taulukko 26 esittää f0:n maksimin sukupuolten välillä normalisoidun z-arvon keskiarvot sekä -

jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. Kuva 7 puolestaan kuvaa kyseisen muuttujan 

jakaumia kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. Taulukosta 26 ja kuvasta 7 voi havaita, että 

jokaisessa kaikuolosuhteessa laajan fokuksen lauseet saavat keskimäärin matalimman z-arvon, 

kun taas N1-fokuksen lauseissa arvo on jokaisessa kaikuolosuhteessa suurin. Laajan fokuksen 

lauseissa korkein keskimääräinen z-arvo on kontrolliolosuhteessa, kun taas N1- ja N2-fokuksen 

lauseissa korkein arvo on kuivassa olosuhteessa. Jokaisessa fokuksessa RT:n kasvaessa z-arvo 

laskee puolikaikuisaan olosuhteeseen asti, kunnes kaikuisaan olosuhteeseen siirryttäessä se 

nousee. 

 

Kuva 7. Lauseen korkeimman f0:n sukupuolten välillä normalisoidun z-arvon jakaumat kaikuolosuhteen ja 

fokuksen välillä. 
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Taulukko 26. Lauseen perustaajuuden maksimin sukupuolten välillä normalisoidut z-arvon keskiarvot sekä -

jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus -0,288 0,855 -0,379 0,818 -0,422 0,819 -0,536 0,716 -0,472 0,753 

N1-fokus 0,380 1,065 0,436 1,091 0,382 1,107 0,141 0,823 0,216 0,935 

N2-fokus 0,222 1,115 0,273 1,148 0,042 1,091 -0,109 0,730 0,123 0,987 

Taulukko 27 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset lauseen 

korkeimman f0:n sukupuolten välillä normalisoidusta z-arvosta. Taulukosta voi nähdä, että 

lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan erot f0:n maksimin sukupuolten välillä 

normalisoidussa z-arvossa kaikuolosuhteiden välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p = 

0,449). Fokukset sen sijaan ovat keskenään tilastollisesti merkitsevästi erilaisia z-arvoiltaan (p 

< 0,0001). Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin perusteella ei kuitenkaan havaita 

kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä tilastollisesti merkitsevää interaktiota (p = 0,454). 

Taulukko 27. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset puheen perustaajuuden maksimin 

sukupuolten välillä normalisoidusta z-arvosta. 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 0,006 1 9,850 0,939  

Tila 0,971 4 17,070 0,449  

Fokus 195,69 2 1420,73 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 0,975 8 1418,66 0,454  

Taulukko 28 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset f0:n 

maksimin sukupuolten välillä normalisoiduista z-arvoista. Taulukosta voi nähdä, että 

lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan kaikuolosuhteen ja sukupuolen interaktio 

kyseisessämuuttujassa ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,278). 

Taulukko 28. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset puheen perustaajuuden maksimin 

sukupuolten välillä normalisoidusta z-arvosta. 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 0,030 1 7,708 0,867  

Tila 0,365 4 14,685 0,830  

Sukupuoli 0,018 1 6,469 0,898  

Tila:Sukupuoli 1,415 4 14,685 0,278  
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4.4.3 Intensiteetin muutos 

Intensiteetin muutos kuvaa, kuinka paljon puheen äänenvoimakkuus vaihtelee lauseen aikana. 

Intensiteetin muutos on esitetty muodossa desibeliä sekunnissa (dB/s). Taulukko 29 esittää 

intensiteetin muutoksen keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 29 voi 

havaita, että intensiteetin muutosta tapahtui keskimääräisesti eniten kontrolliolosuhteessa. 

Matalin intensiteetin muutoksen keskimääräinen arvo mitattiin puolikuivassa olosuhteessa 

puhutuista lauseista (ero kontrolliolosuhteeseen on 8,27 dB/s). Kaiutettujen olosuhteiden välillä 

erot intensiteetin muutoksessa ovat kuitenkin varsin vähäisiä. 

Taulukko 29. Intensiteetin muutoksen keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Intensiteetin 
muutos (dB/s) 

149,81 33,92 143,58 34,03 141,54 34,17 143,44 33,08 142,55 33,51 

Taulukko 30 esittää lauseen intensiteetin muutoksen keskiarvot sekä -jakaumat 

kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä, ja kuva 8 esittää kyseisen muuttujan jakaumat fokusten 

sekä kaikuolosuhteen välillä. Taulukosta 30 sekä kuvasta 8 voi nähdä, että jokaisen fokuksen 

lauseissa intensiteetti muuttui lauseessa keskimääräisesti eniten kontrolliolosuhteessa. Laajan 

fokuksen lauseissa keskimääräinen intensiteetin muutos oli matalin kuivassa olosuhteessa. 

Jälkikaiunta-ajan (RT) pidentyessä intensiteetin muutos kasvoi laajan fokuksen lauseissa 

keskimäärin aina puolikaikuisaan olosuhteeseen asti, kun taas kaikuisaan olosuhteeseen 

siirryttäessä intensiteetin muutos laski. N1-fokuksen lauseissa intensiteetin muutos jatkoi 

keskimäärin laskua RT:n pidentyessä, mutta erot kolmen kaikuisimman olosuhteen välillä ovat 

varsin pieniä. N2-fokuksen lauseissa matalin intensiteetin muutoksen arvo mitattiin 

puolikuivassa kaikuolosuhteessa puhutuista lauseista ja kahdessa kaikuisimmassa olosuhteessa 

keskimääräinen intensiteetin muutos oli vain hiukan korkeampi kuin puolikuivassa. 

Taulukko 30. Lauseen intensiteetin muutoksen (dB/s) keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen 

välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus 151,04 35,74 141,81 34,30 142,55 33,25 146,96 33,19 144,59 35,42 

N1-fokus 147,85 32,29 144,95 33,25 141,17 33,72 140,91 33,30 140,13 33,97 

N2-fokus 150,50 33,84 144,03 34,73 140,93 35,74 142,47 32,74 142,91 31,15 
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Kuva 8. Intensiteetin muutoksen jakaumat kaikuolosuhteiden sekä fokusten välillä. 

Taulukko 31 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset intensiteetin 

muutoksesta. Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan kaikuolosuhteiden väliset erot 

intensiteetin muutoksessa ovat tilastollisesti merkitseviä (p = 0,006). Lisäksi myös fokusten 

väliset erot ovat lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan tilastollisesti erittäin 

merkitseviä (p < 0,0001) intensiteetin muutoksessa. Toisaalta kaikuolosuhteen ja fokuksen 

välinen interaktio intensiteetin muutoksessa ei ole lineaarisen sekamallin varianssianalyysin 

mukaan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,267). 

Taulukko 31. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset intensiteetin muutoksesta (dB/s). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 262,21 1 19,480 < 0,0001 *** 

Tila 4,848 4 22,140 0,006 ** 

Fokus 7,434 2 1561,37 0,001 *** 

Tila:Fokus 1,248 8 1561,34 0,267  

Taulukko 32 esittää intensiteetin muutoksen keskiarvot sekä -jakaumat (dB/s) sukupuolten ja 

kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 32 voi havaita, että molemmilla sukupuolilla intensiteetin 

muutos vähenee siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen. Miespuhujilla 

intensiteetin muutos laskee edelleen siirryttäessä kuivasta olosuhteesta puolikuivaan 

olosuhteeseen, jonka jälkeen RT:n kasvaessa intensiteetin muutos kääntyy nousuun. 

Naispuhujilla puolestaan intensiteetin muutos kasvaa maltillisesti jälkikaiunta-ajan pidetessä 
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aina puolikaikuisaan olosuhteeseen asti, kunnes siirryttäessä kaikuisaan olosuhteeseen 

intensiteetin muutos laskee hieman. 

Taulukko 32. Lauseen intensiteetin muutoksen keskiarvot ja -jakaumat (dB/s) sukupuolten ja kaikuolosuhteiden 

välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 144,35 33,12 156,41 33,81 

Kuiva 136,94 31,26 151,61 35,58 

Puolikuiva 137,85 34,42 145,90 33,47 

Puolikaikuisa 139,66 32,52 147,98 33,28 

Kaikuisa 136,89 33,12 149,30 32,81 

Taulukko 33 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset intensiteetin 

muutoksesta. Lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan intensiteetin muutos 

sukupuolten välillä on tilastollisesti merkitsevästi erilainen (p = 0,009). Toisaalta 

kaikuolosuhteen ja sukupuolen välinen interaktio ei ole lineaarisen sekamallin 

varianssianalyysin mukaan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,585). 

Taulukko 33. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset intensiteetin muutoksesta (dB/s). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 276,26 1 16,937 < 0,0001 *** 

Tila 8,655 4 21,026 < 0,0001 *** 

Sukupuoli 10,891 1 9,330 0,009 ** 

Tila:Sukupuoli 0,724 4 21,026 0,585  

 

4.4.4 Perustaajuuden muutos 

Perustaajuuden (f0) muutos mitattiin puheaineiston jokaisesta lauseesta lukuun ottamatta 

koehenkilön F4 lauseita. f0:n muutos mitattiin muodossa semitoonia sekunnissa (st/s). Taulukko 

34 esittää koko otoksen f0:n muutoksen keskiarvot ja -jakaumat. Taulukosta 34 voi havaita, että 

keskimääräinen f0:n muutos on suurin kontrolliolosuhteessa. Siirryttäessä kontrolliolosuhteesta 

kuivaan olosuhteeseen f0:n muutos vähenee, ja se jatkaa vähenemistään jälkikaiunta-ajan (RT) 

kasvaessa. 
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Taulukko 34. Perustaajuuden muutoksen (st/s) keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Perustaajuuden 
muutos 

81,57 30,08 78,93 31,63 75,56 24,89 74,44 24,76 73,88 28,38 

Taulukko 35 esittää f0:n muutoksen (st/s) keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden ja 

fokusten välillä. Kuva 9 esittää kyseisen muuttujan jakaumat fokuksen ja kaikuolosuhteen 

välillä. Taulukosta 35 voi nähdä, että jokaisessa kaikuolosuhteessa laajan fokuksen lauseissa 

f0:n muutos on keskimäärin matalin ja N1-fokuksen lauseissa korkein. Lisäksi f0:n muutos 

vaikuttaa käyttäytyvän fokusten välillä hiukan eri tavoin RT:n kasvaessa. Laajan fokuksen 

lauseissa f0:n muutos vähenee huomattavasti, kun kontrolliolosuhteesta siirrytään kaiutettuihin 

olosuhteisiin. Matalin f0:n muutos laajan fokuksen lauseissa on kaikuisassa olosuhteessa (ero 

kontrolliolosuhteeseen on 10,96 st/s). N1-fokuksessa erot f0:n muutoksessa kaikuolosuhteiden 

välillä ovat maltillisempia. Korkein keskimääräinen f0:n muutos N1-fokuksen lauseissa on 

kuivassa olosuhteessa ja matalin kaikuisassa olosuhteessa (ero 6,32 st/s). N2-fokuksen lauseissa 

korkein f0:n muutos on kontrolliolosuhteessa, kuten myös laajan fokuksen lauseissa, mutta 

matalin arvo puolestaan puolikuivassa olosuhteessa (ero 10,14 st/s). RT:n kasvaessa edelleen 

keskimääräinen f0:n muutos kääntyy nousuun N2-fokuksen lauseissa, toisin kuin muissa 

fokuksissa.  

 

Kuva 9. Perustaajuuden muutoksen jakaumat fokuksen ja kaikuolosuhteen välillä. 
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Taulukko 35. Perustaajuuden muutoksen (st/s) keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus 77,69 32,12 71,75 32,30 71,76 25,54 68,38 21,58 66,73 21,72 

N1-fokus 84,48 28,97 85,38 36,00 82,45 26,61 80,43 28,67 79,06 33,11 

N2-fokus 82,54 28,93 79,85 24,43 72,40 20,94 74,52 22,15 75,84 27,97 

Taulukko 36 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset lauseen f0:n 

muutoksesta. Taulukosta 36 voi havaita, että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan 

kaikuolosuhteiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa f0:n muutoksessa (p = 0,100). 

Sen sijaan lineaarisen sekamallin mukaan fokusten välillä on tilastollisesti erittäin merkitseviä 

eroja f0:n muutoksessa (p < 0,0001). Kaikuolosuhteen ja fokuksen välinen interaktio f0:n 

muutoksessa ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää (p = 0,300). 

Taulukko 36. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset perustaajuuden muutoksesta (st/s). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 172,13 1 13,460 < 0,0001 *** 

Tila 2,249 4 20,240 0,100 . 

Fokus 34,390 2 1420,23 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 1,192 8 1418,65 0,300  

Taulukko 37 esittää f0:n muutoksen keskiarvot ja -jakaumat sukupuolten sekä 

kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 37 voi havaita, että jokaisessa kaikuolosuhteessa 

naispuhujien f0:n muutos on korkeampi kuin miespuhujilla. Kontrolliolosuhteesta siirryttäessä 

kuivaan olosuhteeseen naispuhujilla f0:n muutos laskee 0,78 st/s, mutta miespuhujilla jopa 4,47 

st/s. Siirryttäessä kuivasta olosuhteesta puolikuivaan olosuhteeseen naispuhujilla f0:n muutos 

laskee 7,38 st/s, kun taas miehillä arvo nousee hiukan. RT:n kasvaessa edelleen naispuhujilla 

f0:n muutos pysyy alle yhden st/s sisällä, kun taas miespuhujilla f0:n muutos laskee 4,29 st/s 

siirryttäessä puolikuivasta olosuhteesta kaikuisaan olosuhteeseen. 

Taulukko 37. Perustaajuuden muutoksen keskiarvot ja -jakaumat (st/s) sukupuolten sekä kaikuolosuhteiden 

välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 91,36 32,58 71,70 23,63 

Kuiva 90,55 36,06 67,23 20,74 

Puolikuiva 83,17 28,17 68,06 18,36 

Puolikaikuisa 82,91 26,44 65,98 19,67 

Kaikuisa 83,98 32,67 63,77 18,53 
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Taulukko 38 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin f0:n muutoksesta. 

Taulukosta 38 voi havaita, että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan sukupuolten 

välinen ero f0:n muutoksessa ei ole ihan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,070). Lisäksi lineaarisen 

sekamallin varianssianalyysin mukaan kaikuolosuhteen ja sukupuolen välinen interaktio ei 

myöskään ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,698) f0:n muutoksessa. 

Taulukko 38. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset perustaajuuden muutoksesta (st/s). 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 272,76 1 14,556 0,000 *** 

Tila 1,813 4 17,338 0,172  

Sukupuoli 4,489 1 7,364 0,070 . 

Tila:Sukupuoli 0,555 4 17,338 0,698  

 

4.5 Narina 

Puheen narinaa mitattiin kahdella tavalla tässä tutkimuksessa. Aluksi arvioitiin jokaisen lauseen 

kohdalla, onko lauseessa narinaa tai yksittäisen koehenkilön yksilölliseen ääneen suhteutettuna 

huomattavan narinaista ääntä. Lisäksi jokaisesta lauseesta laskettiin, kuinka suuri osuus lauseen 

koko pituudesta on narinaa tai koehenkilön yksilölliseen ääneen suhteutettuna huomattavan 

narinaista ääntä. Narina-analyysista on poistettu koehenkilön F4 tuottamat lauseet. 

4.5.1 Narinan esiintyminen lauseessa 

Narinan esiintyminen lauseessa on esitetty alla prosenttiosuutena kaikista ryhmän lauseista tai 

absoluuttisena lukemana ei-narinaisiksi todettujen lauseiden määrän ohella. Taulukko 39 esittää 

koko otoksen narinaisten ja ei-narinaisten lauseiden määrät sekä absoluuttisina lukuina sekä 

narinaisten lauseiden prosenttiosuuksina. Taulukosta 39 voi havaita, että kontrolliosuuden sekä 

kuivan ja puolikuivan olosuhteen välillä erot narinan esiintymisessä ovat varsin pieniä. Narinan 

esiintyvyyden voi havaita nousevan marginaalisesti jälkikaiunta-ajan (RT) kasvaessa kolmen 

mainitun kaikuolosuhteen välillä. Puolikaikuisassa olosuhteessa narinaa esiintyi selkeästi 

eniten, kun taas kaikuisaan olosuhteeseen siirryttäessä narinan esiintyminen putosi jopa 

kahdeksan prosenttiyksikköä puolikaikuisaan olosuhteeseen nähden. 

 



52 

 

 

Taulukko 39. Narinaa sisältävien lauseiden määrät ja osuudet kaikuolosuhteiden välillä. 

 Kontrolli Kuiva Puolikuiva Puolikaikuisa Kaikuisa 

Narinaa 237 240 242 251 227 

Ei narinaa 60 57 56 49 73 

Prosenttiosuus 79,80 80,81 81,21 83,67 75,67 

Taulukko 40 esittää kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä koko 

aineistosta. Taulukosta 40 voi havaita, että kahden riippuvan otoksen t-testien mukaan sekä 

puolikuivassa (SD) että puolikaikuisassa (SR) olosuhteessa narinan esiintyvyys on tilastollisesti 

merkitsevästi korkeampi kuin kaikuisassa olosuhteessa (R) (p = 0,049 ja p = 0,004). 

Taulukko 40. Kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä koko aineistosta. 

Pari Keskiarvo Keski- 
jakauma 

Keskivirhe t-arvo Vapausaste p-arvo Merkitsevyystaso 

C-D -0,010 0,506 0,030 -0,346 293 0,730  

C-SD -0,014 0,474 0,028 -0,492 294 0,623  

C-SR -0,037 0,474 0,028 -1,346 296 0,179  

C-R 0,044 0,488 0,028 1,546 296 0,123  

D-SD -0,003 0,455 0,027 -0,128 294 0,898  

D-SR -0,030 0,475 0,028 -1,100 296 0,272  

D-R 0,044 0,501 0,029 1,504 296 0,134  

SD-SR -0,023 0,495 0,029 -0,819 297 0,414  

SD-R 0,057 0,499 0,029 1,972 297 0,049 * 

SR-R 0,080 0,477 0,028 2,904 299 0,004 ** 

Taulukko 41 esittää narinan esiintymisprosentit lauseissa kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. 

Kuva 10 puolestaan esittää samat tiedot pylväsdiagrammina. Taulukosta 41 ja kuvasta 10 voi 

havaita, että jokaisessa kaikuolosuhteessa laajan fokuksen lauseissa narinaa esiintyy 

harvimmin. Laajan fokuksen lauseissa siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan 

olosuhteeseen ja RT:n kasvaessa narinan esiintyvyys lauseessa kasvaa vähitellen, kunnes se 

yhtäkkiä laskee 5,00 prosenttiyksikköä siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta kaikuisaan 

olosuhteeseen. N1-fokuksen lauseissa narinaa esiintyi useimmiten puolikuivassa olosuhteessa 

puhutuissa lauseissa. Harvimmin narinaa esiintyi N1-fokuksen lauseista kaikuisassa ja kuivassa 

olosuhteessa (ero 7,00 ja 6,53 prosenttiyksikköä). N2-fokuksen lauseissa narinaa esiintyi 

enemmän kuin muissa fokuksissa jokaisen kaikuolosuhteessa lukuun ottamatta puolikuivaa 

kaikuolosuhdetta. N2-fokuksen lauseissa narinaa esiintyi useimmin sekä kuivassa että 

puolikaikuisassa olosuhteessa (92,00 prosentissa lauseista kummassakin olosuhteessa). Myös 

N2-fokuksen lauseissa narinaa esiintyi harvimmin kaikuisassa olosuhteessa. Puolikuivassa 
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olosuhteessa esiintyi myös suhteellisen harvoin narinaa N2-fokuksen lauseissa (ero kuivaan ja 

puolikaikuisaan olosuhteeseen on 6,00 prosenttiyksikköä). 

Taulukko 41. Narinaa sisältävien lauseiden prosenttiosuudet kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. 

 Kontrolli Kuiva Puolikuiva Puolikaikuisa Kaikuisa 

Laaja 66,67 68,00 69,39 70,00 65,00 

N1 84,69 82,47 89,00 85,00 82,00 

N2 88,00 92,00 86,00 92,00 83,00 

 

 

Kuva 10. Narinaa sisältävien lauseiden prosenttiosuudet kaikuolosuhteiden sekä fokusten välillä. Punainen = 

laaja fokus, vihreä = N1-fokus ja sininen = N2-fokus. 

Taulukot 42–44 esittävät kahden riippumattoman otoksen t-testien tulokset narinan 

esiintymisestä laajan, N1- ja N2-fokuksen lauseista erikseen. Taulukosta 42 ja 43 voi havaita, 

että kahden riippumattoman otoksen t-testien mukaan minkään kahden kaikuolosuhteen välillä 

ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa laajan ja N1-fokuksen lauseissa (p > 0,05). Taulukosta 44 

voi sen sijaan havaita, että N2-fokuksen lauseissa sekä kuivassa että puolikaikuisassa 

olosuhteessa narinan esiintyvyys on tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin kaikuisassa 

olosuhteessa (p = 0,038). 
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Taulukko 42. Kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä laajasta fokuksesta. 

Pari Keskiarvo Keski- 
jakauma 

Keskivirhe t-arvo Vapausaste p-arvo Merkitsevyystaso 

C-D -0,010 0,544 0,055 -0,185 98 0,854  

C-SD -0,031 0,509 0,052 -0,598 96 0,551  

C-SR -0,030 0,524 0,053 -0,575 98 0,566  

C-R 0,020 0,534 0,054 0,376 98 0,707  

D-SD -0,020 0,537 0,054 -0,376 97 0,708  

D-SR -0,020 0,426 0,043 -0,470 99 0,640  

D-R 0,030 0,521 0,052 0,575 99 0,566  

SD-SR -0,010 0,527 0,053 -0,192 97 0,849  

SD-R 0,041 0,516 0,052 0,783 97 0,436  

SR-R 0,05 0,479 0,048 1,043 99 0,299  

Taulukko 43. Kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä N1-fokuksesta. 

Pari Keskiarvo Keski- 
jakauma 

Keskivirhe t-arvo Vapausaste p-arvo Merkitsevyystaso 

C-D 0,021 0,355 0,036 0,575 95 0,566  

C-SD -0,041 0,349 0,035 -1,157 97 0,250  

C-SR 0,000 0,380 0,038 0,000 97 1,00  

C-R 0,031 0,365 0,037 0,831 97 0,408  

D-SD -0,062 0,429 0,044 -1,422 96 0,158  

D-SR -0,021 0,433 0,044 -0,470 96 0,640  

D-R -0,010 0,368 0,037 -0,276 96 0,783  

SD-SR 0,040 0,400 0,040 1,000 99 0,320  

SD-R 0,070 0,355 0,036 1,969 99 0,052 . 

SR-R 0,030 0,437 0,044 0,686 99 0,494  

Taulukko 44. Kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä N2-fokuksesta. 

Pari Keskiarvo Keski- 
jakauma 

Keskivirhe t-arvo Vapausaste p-arvo Merkitsevyystaso 

C-D -0,040 0,374 0,037 -1,070 99 0,287  

C-SD 0,020 0,449 0,045 0,445 99 0,657  

C-SR -0,040 0,448 0,045 -0,894 99 0,374  

C-R 0,050 0,458 0,046 1,092 99 0,277  

D-SD 0,060 0,397 0,040 1,510 99 0,134  

D-SR 0,000 0,376 0,038 0,000 99 1,000  

D-R 0,090 0,429 0,043 2,100 99 0,038 * 

SD-SR -0,060 0,422 0,042 -1,421 99 0,158  

SD-R 0,030 0,413 0,041 0,726 99 0,470  

SR-R 0,090 0,429 0,043 2,100 99 0,038 * 

Taulukko 45 esittää narinaa sisältävien lauseiden osuudet kaikuolosuhteen ja sukupuolen 

välillä. Taulukosta 45 voi havaita, että naispuhujilla kaikuolosuhteiden väliset erot narinan 

esiintyvyydessä ovat huomattavasti pienempiä kuin miespuhujilla. Naispuhujilla narinaa 
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esiintyi harvimmin kontrolliolosuhteessa ja useimmin kuivassa olosuhteessa (ero 3,36 

prosenttiyksikköä). Miespuhujilla harvimmin narinaa esiintyi kaikuisassa olosuhteessa ja 

useimmin puolikaikuisassa olosuhteessa (ero 14,00 prosenttiyksikköä). Lisäksi miespuhujilla 

RT:n lisääminen lisäsi narinan esiintyvyyttä kuivasta olosuhteesta puolikaikuisaan 

olosuhteeseen 6,26 prosenttiyksiköllä, kun taas naispuhujilla erot narinan esiintyvyydessä 

kyseisten kaikuolosuhteiden välillä ovat huomattavasti vähäisempiä. 

Taulukko 45. Narinaa sisältävien lauseiden prosenttiosuus kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 

 Kontrolli Kuiva Puolikuiva Puolikaikuisa Kaikuisa 

Nainen 77,85 81,21 78,38 80,67 78,67 

Mies 81,76 80,41 84,00 86,67 72,67 

Taulukko 46. Kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä naispuhujilla. 

Pari Keskiarvo Keski- 
jakauma 

Keskivirhe t-arvo Vapausaste p-arvo Merkitsevyys- 
taso 

C-D -0,034 0,552 0,045 -0,744 147 0,458  

C-SD -0,007 0,503 0,042 -0,164 146 0,870  

C-SR -0,027 0,492 0,040 -0,665 148 0,507  

C-R -0,007 0,526 0,043 -0,156 148 0,877  

D-SD 0,027 0,496 0,041 0,665 146 0,507  

D-SR 0,007 0,500 0,041 0,164 148 0,870  

D-R 0,020 0,513 0,042 0,479 148 0,633  

SD-SR -0,020 0,515 0,042 -0,479 147 0,633  

SD-R 0,000 0,522 0,043 0,000 147 1,000  

SR-R 0,020 0,498 0,041 0,492 149 0,623  

Taulukko 47. Kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintymisestä miespuhujilla. 

Pari Keskiarvo Keski- 
jakauma 

Keskivirhe t-arvo Vapausaste p-arvo Merkitsevyys- 
taso 

C-D 0,014 0,455 0,038 0,364 145 0,716  

C-SD -0,020 0,444 0,036 -0,556 147 0,579  

C-SR -0,047 0,457 0,038 -1,260 147 0,210  

C-R 0,095 0,442 0,036 2,606 147 0,010 * 

D-SD -0,034 0,411 0,034 -1,000 147 0,319  

D-SR -0,068 0,447 0,037 -1,840 147 0,068 . 

D-R 0,068 0,490 0,040 1,677 147 0,096 . 

SD-SR -0,027 0,477 0,039 -0,685 149 0,495  

SD-R 0,113 0,471 0,038 2,946 149 0,004 ** 

SR-R 0,140 0,449 0,037 3,817 149 0,0002 *** 

Taulukot 46 ja 47 esittävät kahden riippuvan otoksen t-testien tulokset narinan esiintyvyydestä 

erikseen nais- ja miespuhujien tuottamista lauseideista. Taulukosta 46 voi havaita, että kahden 
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riippuvan otoksen t-testien mukaan naispuhujilla minkään kahden kaikuolosuhteen välillä ei 

ole tilastollisesti merkitsevää eroa narinan esiintyvyydestä lauseessa (p > 0,05). Sen sijaan 

taulukosta 47 voi nähdä, että miespuhujilla on kahden riippuvan otoksen t-testien mukaan 

miespuhujien tuottamissa lauseissa sekä puolikaikuisassa (p = 0,0002), puolikuivassa (p = 

0,004), että kontrolliolosuhteessa (p = 0,010) narinaa esiintyy tilastollisesti merkitsevästi 

useammin kuin kaikuisassa olosuhteessa. 

4.5.2 Narinan osuus lauseen kestosta 

Narinan esiintymisen lisäksi mitattiin myös narinaa sisältävien segmenttien osuus koko lauseen 

kestosta. Täten tavoiteltiin monipuolisempien tulosten saamista aineistosta narinasta. Narinan 

osuudet on ilmoitettu prosentteina koko lauseen kestosta. Taulukko 48 esittää narinan 

osuuksien keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 48 voi havaita, että 

siirryttäessä kontrolliolosuhteesta kuivaan olosuhteeseen ja jälkikaiunta-ajan (RT) kasvaessa 

narinan osuus kasvaa puolikaikuisaan olosuhteeseen asti. Siirryttäessä puolikaikuisasta 

olosuhteesta kaikuisaan olosuhteeseen narinan osuus laskee jopa 3,30 prosenttiyksikköä. 

Taulukko 48. Narinan prosenttiosuuden keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Narinan osuus 15,90 13,15 16,62 13,44 17,51 13,32 18,24 13,65 14,94 13,10 

Taulukko 49 esittää narinan osuuksien keskiarvot sekä -jakaumat fokusten sekä 

kaikuolosuhteiden välillä. Kuva 11 puolestaan esittää narinan osuuksien jakaumat 

kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. Kuvasta 11 ja taulukosta 49 jokaisessa fokuksessa on 

havaittavissa trendi, jossa kontrolliolosuhteesta puolikaikuisaan olosuhteeseen siirryttäessä 

narinan osuus kasvaa vähitellen, kunnes kaikuisaan olosuhteeseen siirryttäessä narinan osuus 

putoaa huomattavasti. Jokaisessa kaikuolosuhteessa laajan fokuksen lauseissa narinaisten 

segmenttien osuus on pienin, kun taas N1-fokuksen lauseissa osuus on selvästi suurin. 

Taulukko 49. Narinan osuuden lauseen kestosta keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kai- 
kuisa 

 

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus 9,222 8,962 11,180 9,999 12,347 10,857 12,400 10,325 10,400 9,620 

N1-fokus 23,071 15,998 23,196 17,332 24,560 15,912 25,870 16,803 20,870 16,892 

N2-fokus 15,490 9,563 15,680 8,678 15,530 9,106 16,450 8,776 13,560 9,079 
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Kuva 11. Narinan prosenttiosuuden jakaumat kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. 

Taulukko 50 esittää yleistetyn lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset narinan 

osuudesta. Taulukosta 50 voi havaita, että yleistetyn lineaarisen sekamallin varianssianalyysin 

mukaan kaikuolosuhteiden väliset erot narinan osuudessa ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

(p = 0,0001). Lisäksi fokusten väliset erot sekä kaikuolosuhteen ja fokuksen välinen interaktio 

narinan osuudessa ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,0001). 

Taulukko 50. Yleistetyn lineaarisen sekamallin (gm1) varianssianalyysin tulokset narinan osuudesta. 

 Khiin neliö Vapausaste p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 1200,1 1 < 0,0001 *** 

Tila 105,05 4 < 0,0001 *** 

Fokus 2269,1 2 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 34,255 8 < 0,0001 *** 

Taulukko 51 esittää narinan prosenttiosuuksien keskiarvot sekä -jakaumat sukupuolten sekä 

kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 51 voi nähdä, että molemmilla sukupuolilla narinan 

osuus laskee huomattavasti siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta kaikuisaan 

olosuhteeseen. Molemmilla sukupuolilla eniten narinaa lauseessa mitattiin keskimäärin 

puolikaikuisassa olosuhteessa ja vähiten kaikuisassa olosuhteessa. Naispuhujilla keski-

määräinen narinan osuus laskee puolikaikuisasta olosuhteesta siirryttäessä kaikuisaan 

olosuhteeseen 1,35 prosenttiyksikköä, kun taas miespuhujilla narinan osuus laskee jopa 5,25 

prosenttiyksikköä. Lisäksi mieskoehenkilöillä narinan osuus on keskimäärin huomattavasti 
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matalampi kontrolliolosuhteessa ja kuivassa olosuhteessa verrattuna puolikuivaan ja puoli-

kaikuisaan olosuhteeseen. 

Taulukko 51. Narinan prosenttiosuuden keskiarvot ja -jakaumat sukupuolten ja kaikuolosuhteiden välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 16,604 14,163 15,196 12,063 

Kuiva 17,537 13,928 15,696 12,903 

Puolikuiva 16,169 13,385 18,840 13,162 

Puolikaikuisa 17,493 13,544 18,987 13,753 

Kaikuisa 16,147 13,816 13,740 12,278 

Taulukko 52 esittää toisen yleistetyn lineaarisen (gm2) sekamallin tulokset narinan osuudesta. 

Taulukosta 52 voi havaita, että sukupuolten väliset erot narinan osuudessa ovat yleistetyn 

lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 

0,0001). Lisäksi sukupuolen ja kaikuolosuhteen välinen interaktio narinan osuudessa on 

varianssianalyysin mukaan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,047). 

Taulukko 52. Toisen yleistetyn lineaarisen sekamallin (gm2) varianssianalyysin tulokset narinan osuudesta. 

 Khiin neliö Vapausaste p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 2128,06 1 < 0,0001 *** 

Tila 33,3789 4 < 0,0001 *** 

Sukupuoli 30,4663 1 < 0,0001 *** 

Tila:Sukupuoli 9,6405 4 0,047 * 

 

4.6 HNR 

Puheaineiston lauseista mitattiin myös HNR (harmonics-to-noise ratio) eli harmonisen äänen 

suhde kohinaan. HNR:llä pyritään kuvaamaan puheäänen käheyden astetta. HNR:n keskiarvot 

sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä on esitetty taulukossa 53. Taulukosta 53 voi nähdä, 

että koko otoksen kesken erot keskimääräisessä HNR:ssä ovat varsin pieniä kaikuolosuhteiden 

välillä. Matalin keskimääräinen HNR mitattiin puolikaikuisassa olosuhteessa puhutuista 

lauseista, ja korkein kaikuisassa olosuhteessa (ero on vain 0,49). 

Taulukko 53. HNR:n keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteiden välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kaikuisa  

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

HNR 11,301 3,306 11,513 3,288 11,404 3,404 11,166 3,426 11,658 3,153 
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Taulukko 54 esittää HNR:n keskiarvot ja -jakaumat kaikuolosuhteiden ja fokusten välillä. Kuva 

12 kuvaa puolestaan HNR:n jakaumia fokusten ja kaikuolosuhteiden välillä. Taulukosta 54 sekä 

kuvasta 12 voi nähdä, että jokaisessa kaikuolosuhteessa laajan fokuksen lauseissa HNR on 

korkein. Lisäksi jokaisessa kaikuolosuhteessa N1-fokuksen lauseissa HNR on matalin. Lisäksi 

jokaisessa fokuksessa korkein HNR mitattiin kaikuisassa olosuhteessa puhutuista lauseista. 

Laajan fokuksen sekä N1-fokuksen lauseissa matalin HNR mitattiin puolikaikuisassa 

olosuhteessa, kun taas N2-fokuksen lauseissa kontrolli- ja puolikaikuisassa olosuhteessa 

puhutuista lauseista. 

Taulukko 54. HNR:n keskiarvot sekä -jakaumat kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä. 

Kaiku- 
olosuhde 

Kon- 
trolli 

 Kuiva  Puoli- 
kuiva 

 Puoli- 
kaikuisa 

 Kai- 
kuisa 

 

 ka kj ka kj ka kj ka kj ka kj 

Laaja fokus 12,315 3,786 12,528 3,834 12,335 3,881 12,023 3,436 12,509 3,393 

N1-fokus 10,249 3,122 10,557 3,118 10,375 3,090 10,112 3,450 10,638 3,120 

N2-fokus 11,329 2,606 11,428 2,498 11,527 2,919 11,362 3,136 11,817 2,640 

 

Kuva 12. HNR:n jakaumat kaikuolosuhteiden sekä fokusten välillä. 

Taulukko 55 esittää lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset HNR:stä. 

Taulukosta 55 voi nähdä, että lineaarisen sekamallin varianssianalyysin mukaan erot HNR:ssä 

kaikuolosuhteiden välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p = 0,528). Sen sijaan fokusten 
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väliset erot ovat varianssianalyysin mukaan tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,0001). 

Kaikuolosuhteen ja fokuksen interaktio ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,887). 

Taulukko 55. Lineaarisen sekamallin (m1) varianssianalyysin tulokset HNR:stä. 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 150,50 1 10,69 < 0,0001 *** 

Tila 0,813 4 26,15 0,528  

Fokus 175,21 2 1563,1 < 0,0001 *** 

Tila:Fokus 0,456 8 1561,5 0,887  

Taulukko 56 esittää HNR:n keskiarvot sekä -jakaumat sukupuolten sekä kaikuolosuhteiden 

välillä. Taulukosta 56 voi havaita, että jokaisessa kaikuolosuhteissa naispuhujilla HNR:n sekä 

keskiarvo että -jakauma on suurempi miespuhujiin verrattuna. Molemmilla sukupuolilla 

matalin HNR mitattiin puolikaikuisassa olosuhteessa ja korkein kaikuisassa olosuhteessa 

puhutuissa lauseissa. Molemmilla sukupuolilla erot HNR:ssä kaikuolosuhteiden välillä ovat 

varsin pieniä, joskin miespuhujilla ero keskimääräisessä HNR:ssä puolikaikuisan ja kaikuisan 

olosuhteen välillä on voimakkaampi kuin naispuhujilla. 

Taulukko 56. HNR:n keskiarvot ja -jakaumat sukupuolten ja kaikuolosuhteiden välillä. 

 Nainen  Mies  

 keskiarvo keskijakauma keskiarvo keskijakauma 

Kontrolli 12,232 3,877 10,175 1,925 

Kuiva 12,359 3,934 10,490 1,820 

Puolikuiva 12,521 3,948 10,086 1,923 

Puolikaikuisa 12,123 3,982 10,017 2,106 

Kaikuisa 12,554 3,712 10,588 1,820 

Taulukko 57 esittää toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset HNR:stä. 

Taulukosta 57 voi havaita, että kaikuolosuhteen ja sukupuolen välinen interaktio ei 

varianssianalyysin mukaan ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,672). Myöskään sukupuolten 

väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p = 0,421). 

Taulukko 57. Toisen lineaarisen sekamallin (m2) varianssianalyysin tulokset HNR:stä. 

 F-arvo Vapausaste df-jäännös p-arvo Merkitsevyystaso 

(Vakiotermi) 149,72 1 10,448 0,000 *** 

Tila 0,686 4 23,234 0,609  

Sukupuoli 0,709 1 9,218 0,421  

Tila:Sukupuoli 0,593 4 23,234 0,672  
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5 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, aiheuttavatko muutokset digitaalisesti simuloidun 

tilakaiun jälkikaiunnan pituudessa (RT), tai kaiun poistaminen kokonaan, muutoksia tietyissä 

puheen akustisissa piirteissä. Lisäksi puheen muutoksia pyrittiin suhteuttamaan Lombard-

efektiin (Lombard, 1911). Lisäksi tarkasteltiin, ilmenevätkö muutokset puheen akustisissa 

piirteissä eri lailla sukupuolten tai prosodisesti erityyppisten lauseiden välillä. Tutkimuksen 

taustalla oli kysymys, millainen tila olisi kaiunnan kannalta optimaalisin puheen tuotolle. 

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan kokeellisella menetelmällä, jossa yhdentoista 

koehenkilön puhetta äänitettiin viidessä eri kaikuolosuhteessa. Koehenkilöiden tuottamasta 

puheesta kerättiin puheaineisto, jolle suoritettiin monipuolisia akustisia mittauksia. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eri kaikuolosuhteiden välillä tapahtuu tilastollisesti 

merkitseviä muutoksia puhenopeudessa, narinan osuudessa ja esiintymisessä sekä intensiteetin 

muutoksessa. Myös perustaajuuden (f0) muutoksessa havaittiin lähes tilastollisesti merkitseviä 

eroja kaikuolosuhteiden välillä. Sen sijaan f0:n sekä intensiteetin keskiarvossa ja maksimissa ei 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kaikuolosuhteiden välillä. 

Jokaisessa mitatussa piirteessä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja fokusten välillä 

(narinan esiintymisestä fokusten välisten erojen merkitsevyyttä ei tutkittu). Tutkimuksen 

tulosten perusteella lauseiden fokukset näyttävät siis vaikuttavan herkemmin mitattuihin 

puheen akustisiin piirteisiin kuin RT:n muuttaminen tai kaiun poistaminen. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa käytetyt RT:n rajat eivät tulosten perusteella näytä vaikuttavan puheen 

prosodiaan kovin merkittävästi. Kaikuolosuhteen ja fokuksen välillä havaittiin tilastollisesti 

merkitseviä interaktioita vain puhenopeudessa sekä narinan osuudessa. Näin ollen ainoastaan 

puhenopeuden ja narinan osuudesta voidaan tutkimuksen tulosten perusteella todeta, että 

puheen akustiset piirteet voivat muuttua eri tavalla prosodisesti erityyppisten lauseiden välillä. 

Tutkimuksen tulosten mukaan sukupuolten välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja 

intensiteetin keskiarvossa, maksimissa ja muutoksessa sekä narinan osuudessa. Tilastollisesti 

merkitseviä interaktioita sukupuolen ja kaikuolosuhteen välillä havaittiin ainoastaan narinan 

osuudessa. Lisäksi narinan esiintymisessä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja 

kaikuolosuhteiden välillä ainoastaan miespuhujien joukossa. Toisaalta f0:n keskiarvon 

sukupuolten välillä normalisoiduissa z-arvoissa todettiin tilastollisesti lähes merkitsevä 

interaktio kaikuolosuhteen ja sukupuolen välillä. Näin ollen tutkimuksen tuloksista voi tulkita, 



62 

 

 

että sukupuolten väliset erot puheen akustisten piirteiden muutoksessa eri kaikuolosuhteiden 

välillä näyttävät koskevan vain narinaa. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sekä RT:n muuttamisen että kaiun poistamisen vaikutusta 

puheeseen. Siksi tutkimuksen tuloksia on syytä tarkastella kahdella eri tasolla: kuinka puheen 

akustiset piirteet muuttuvat RT:tä pidentäessä ja ovatko kaiuttomassa kontrolliolosuhteessa 

puhuttujen lauseiden akustiset arvot erilaiset kuin kaiutetuissa olosuhteissa puhuttujen 

lauseiden. Taulukko 58 kokoaa tässä tutkimuksessa havaittujen puheen akustisten piirteiden 

muutosten suunnat sekä Lombard-efektin (Lane & Tranel, 1971; Lombard, 1911; Summers 

ym., 1988) vaikutukset puheen akustisiin piirteisiin. ”*” symboloi tässä tutkimuksessa havaittua 

tilastollisesti merkitsevää tulosta. Sarake ”monotonisuus” tiivistää puheen perustaajuuden (f0) 

ja intensiteetin maksimien ja muutosten vaikutukset yhteen muuttujaan. Samoin ”narina”-

sarake tiivistää narinan esiintymisen ja osuuden vaikutukset yhteen. 

Taulukko 58. Lombard-efektin sekä tutkimuksessa havaitut kaiun ja jälkikaiunta-ajan (RT) kasvattamisen 

vaikutusten suunnat puheen akustisiin piirteisiin. 

Puheen 
piirre 

Puhe-
nopeus 

Intensiteetti Perus-
taajuus 

Monotonisuus Narina HNR 

Lombard Laskee Nousee Nousee Laskee Vähenee Kasvaa 

Kaiku Laskee* Laskee Laskee Laskee* Epälineaarinen* Kasvaa  

RT lisäys Laskee* Nousee Laskee Epälineaarinen* Epälineaarinen* Epälineaarinen 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan puhenopeus oli kaikilla fokuksilla hitain kaikista 

kaikuisimmassa olosuhteessa. Nopein keskimääräinen puhenopeus puolestaan mitattiin 

kontrolli- ja kuivassa olosuhteessa puhutuista lauseista. Nämä tulokset ovat tilastollisesti 

merkitseviä ja ne vastaavat Lombard-efektiä sekä tutkimuksen hypoteeseja. Tulosten valossa 

voi siis ehdottaa, että pidentyvä RT hidastaa puhetta taustamelun lailla. Kontrolli- ja kuivan 

olosuhteen välillä puhenopeus laski eniten laajan fokuksen lauseissa ja vähiten N1-fokuksen 

lauseissa. Tämä voi viitata siihen, että puhunnokset, joissa informatiivinen sisältö asettuu koko 

lauseen kestolle, vaativat enemmän aikaa tuottamiselle, jotta puhuja kokisi puhunnoksensa 

ymmärrettäväksi. Mikäli informatiivinen osa taas sijoittuu lauseen alkuun, loppuosan erottelu 

ei ole niin merkitsevä. 

Lauseen keskimääräinen intensiteetti todettiin korkeimmaksi kontrolliolosuhteessa, jossa 

digitaalisesti simuloitua tilakaikua ei ollut. RT:n kasvaessa keskimääräinen intensiteetti 

kuitenkin kasvoi. Lombard-efektiin nähden RT:n kasvattamisen vaikutus puheen intensiteettiin 

on siis tulosten perusteella sama. Pitenevä kaiunta saattaa siis häiritä puheen tuottoa melun 
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lailla, jolloin puheen voimakkuus nousee. Toisaalta kaiku itsessään madalsi puheen 

intensiteettiä, mikä voi viitata siihen, että tiettyyn pisteeseen asti tilan kaiunta voi edistää 

puhumista tarjoamalla akustista tukea. Nämä tulokset vastaavat esimerkiksi Pelegrín-Garcían 

ym. (2011) tuloksia, joiden mukaan puheen intensiteetti oli korkein kaiuttomassa tilassa ja 

korkeampi kaikuisassa huoneessa verrattuna luentosaliin ja käytävään. Tässä tutkimuksessa 

matalin keskimääräinen puheen intensiteetti mitattiin kuivassa olosuhteessa (jossa RT oli lyhin) 

puhutuista lauseista. Kuivassa olosuhteessa kaiunta vaimeni nopeammin kuin muissa 

kaiutetuissa olosuhteissa. Tällöin akustinen energia keskittyi kaiunnan aikaiseen vaiheeseen, 

joten voidaan ajatella, että kuiva olosuhde tarjosi suhteellisesti eniten varhaisia heijastuksia. 

Varhaisten heijastusten laskeva vaikutus puheen intensiteettiin on havaittu myös 

aikaisemmassa tutkimuksessa (esim. Bottalico ym., 2016). Tässä tutkimuksessa keskimääräisen 

intensiteetin erot kaikuolosuhteiden välillä olivat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne ole 

tilastollisesti merkitseviä. Tämä johtuu luultavasti siitä, että jälkikaiunnan voimakkuutta (room 

gain) ei erikseen manipuloitu kaikuolosuhteiden välillä, vaan kaiunnan voimakkuus oli 

ainoastaan RT:n varassa. Lisäksi akustinen analyysi kohdistui koko lauseeseen, eikä 

esimerkiksi tiettyihin tavuihin, joissa erot keskimääräisessä intensiteetissä olisivat saattaneet 

olla merkittävämmät. 

Tässä tutkimuksessa f0 mitattiin keskimäärin korkeimmaksi kontrolliolosuhteessa. Lisäksi RT:n 

kasvaessa keskimääräinen f0 laski edelleen. Molemmat tuloksista risteävät Lombard-efektin 

kanssa. Toisaalta tulokset vastaavat Pelegrín-Garcían ym. (2011) havaitsemaa f0:n laskua 

kaikuisimmissa tiloissa, joten nämä tulokset vastaavat f0:n muutoksen suunnan kannalta 

tutkimuksen hypoteeseja. Toisaalta erot keskimääräisessä f0:ssa kaikuolosuhteiden välillä olivat 

tässä tutkimuksessa niin pieniä, etteivät ne ole tilastollisesti merkitseviä. 

Puheen monotonisuutta tarkasteltiin tässä tutkimuksessa neljän eri puheen akustisen piirteen 

avulla: intensiteetin maksimi, f0:n maksimi, intensiteetin muutos sekä f0:n muutos. Jokaisen 

neljän akustisen muuttujan arvon havaittiin olevan keskimäärin korkeampi kontrolli-

olosuhteessa verrattuna kaiutettuihin olosuhteisiin. Tämä viittaa siihen, että puhe olisi 

monotonisempaa kaikuisissa olosuhteissa verrattuna kaiuttomaan. RT:n kasvaminen ei 

kuitenkaan vaikuttanut monotonisuutta kuvaaviin puheen akustisiin piirteisiin yhtenevällä 

tavalla. Intensiteetin maksimi nousi keskimäärin RT:n kasvaessa. f0:n maksimi puolestaan laski 

puolikaikuisaan olosuhteeseen asti RT:n kasvaessa, mutta kaikuisassa olosuhteessa se oli 

suhteellisen korkea. Intensiteetin muutos puolestaan muuttui varsin vähän kaiutettujen 
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olosuhteiden välillä, mutta matalin arvo mitattiin puolikuivassa olosuhteessa puhutuista 

lauseista. f0:n muutos sen sijaan laski RT:n kasvaessa. Neljästä monotonisuutta mittaavasta 

akustisesta piirteestä ainoastaan intensiteetin muutos havaittiin muuttuvan tilastollisesti 

merkitsevästi kaikuolosuhteiden välillä. Merkittävin muutos intensiteetin muutoksessa on 

kontrolliolosuhteen ja kaiutettujen olosuhteiden välillä, eikä kaiutettujen olosuhteiden sisällä. 

Voidaan siis ehdottaa, että puheen monotonisuus ei muutu kovin merkittävästi RT:n 

muuttuessa. Sen sijaan tämän tutkimuksen tulosten mukaan monotonisuus näyttäisi kasvavan 

siirryttäessä kaiuttomasta olosuhteesta kaiullisiin olosuhteisiin. Tämä tulos risteää jonkin 

verran tutkimuksen hypoteesien kanssa. 

Tässä tutkimuksessa puheen narinaa tarkasteltiin kahden muuttujan, narinan esiintymisen 

lauseessa sekä narinan osuuden lauseen kestosta, avulla. Tutkimuksen tulosten mukaan sekä 

narinan esiintyvyys että osuus kasvoi siirryttäessä kaiuttomasta kontrolliolosuhteesta 

kaiutettuihin olosuhteisiin sekä RT:n kasvaessa. Toisaalta sekä narinan esiintyvyys että osuus 

laskivat huomattavasti siirryttäessä kaikista pisimmän RT:n olosuhteeseen. Tilastollisten 

testien mukaan tulokset narinan esiintyvyydestä sekä osuudesta ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Narinan esiintymisessä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja kaikuolosuhteiden välillä 

erikseen myös N2-fokuksen lauseissa sekä miespuhujilla. Lisäksi havaittiin tilastollisesti 

merkitseviä interaktioita narinan osuudessa kaikuolosuhteen ja fokuksen sekä kaikuolosuhteen 

ja sukupuolen välillä. Kaiun havaittiin siis tässä tutkimuksessa vaikuttavan narinaan toisin kuin 

Lombard-efektissä: puheen narinaisuus näyttää kääntyvän laskuun vasta, kun RT on tarpeeksi 

pitkä. Tulos vastaa tutkimuksen hypoteeseja. Tulos voi johtua siitä, että tilan kaiunta antaa 

puhumiselle tukea, kun RT on riittävän lyhyt. Tällöin puhujan tarvitsee käyttää harvemmin 

modaalirekisteriä puheessaan ja puhuja voi puhua ikään kuin rennommin. RT:n kasvaessa 

tarpeeksi pitkäksi kaiku voi kuitenkin muuttua häiriötekijäksi, jolloin akustinen olosuhde vaatii 

puhujalta enemmän vaivannäköä, jotta puhuja tulisi ymmärretyksi. Tällöin narina puheessa 

vähenee. 

Narinan esiintyvyyden erot kaikuolosuhteiden välillä erityisesti N2-fokuksella voivat johtua 

siitä, että kun paino on lauseen lopussa, jossa narina tyypillisesti tapahtuu suomessa, puhuja 

kannattelee modaaliääntä painotettuun sanaan asti. Painotetussa sanassa narinaa näyttää 

esiintyvän siis harvemmin, kun kaiku on erityisen voimakas. 

Miespuhujilla havaittiin narinan osuuden sekä esiintyvyyden laskevan voimakkaasti 

siirryttäessä puolikaikuisasta olosuhteesta kaikuisaan. Naispuhujilla puolestaan narinan 
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osuuden ja esiintyvyyden ei havaittu muuttuvan merkittävästi kaikuolosuhteiden välillä. 

Narinan osuudessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä interaktio kaikuolosuhteiden ja 

sukupuolten välillä. Narinan lisäksi myös muissa mitatuissa puheen piirteissä havaittiin 

sukupuolten välillä poikkeavia muutoksia erityisesti puolikaikuisan ja kaikuisan olosuhteen 

välillä, mutta interaktioita havaittu tilastollisesti merkitseviksi. Puheen keskimääräinen 

intensiteetti ja f0 nousivat keskimäärin miespuhujilla puolikaikuisan ja kaikuisan olosuhteen 

välillä, kun taas naispuhujilla ne laskivat. Lisäksi kolmen neljästä puheen monotonisuutta 

(tarkemmin monotonisuuden puutetta) kuvaavan puheen akustisen piirteen (intensiteetin 

maksimin ja muutoksen sekä f0:n maksimin) arvo kasvoi miespuhujilla puolikaikuisan ja 

kaikuisan olosuhteen välillä, kun taas naispuhujilla ne laskivat. Tämä voi johtua siitä, että 

miespuhujat saattoivat sopeutua voimakkaaseen kaikuun voimistaen puhetta sekä käyttäen 

voimakkaammin prosodisia keinoja tullakseen ymmärretyksi, kun taas naispuhujat valitsivat 

varovaisemman puhestrategian sopeutuakseen akustisesti haastavaan olosuhteeseen. Syy 

kyseisiin eroihin voi liittyä mahdolliseen jännittyneisyyteen koetilanteessa. Toinen 

mahdollinen selitys voi liittyä mies- ja naisääniä usein erottelevaan puheen perustaajuuteen: 

koska miesäänet ovat keskimäärin matalampia kuin naisäänet, miespuhujat voivat joutua 

voimistamaan puhettaan voimakkaassa kaiussa, jotta puhe ei muuttuisi epäselväksi. Sen sijaan 

korkeampitaajuuksinen naisääni voi kuulostaa selkeämmältä voimakkaassa kaiussa.  

Tässä tutkimuksessa HNR:ssä havaittiin vain hyvin pieniä eroja kaikuolosuhteiden välillä, jotka 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Erojen pienuus saattaa johtua siitä, että HNR-mittaukset 

kohdistettiin kokonaisiin lauseisiin, eikä esimerkiksi tiettyyn lauseen vokaaliin. Kun HNR 

mitataan kokonaisesta lauseesta, puheen epäperiodinen aines, kuten esimerkiksi soinnittomat 

konsonantit, laskevat lauseiden HNR-arvoja samankaltaistaen siten mittaustuloksia lauseiden 

välillä. 
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6 Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka puheen akustiset piirteet muuttuvat, kun 

digitaalisesti simuloidun tilakaiun jälkikaiunnan pituutta (RT) muutetaan, tai kun kaiku 

poistetaan kokonaan. Digitaalisesti simuloitujen tilakaikujen etu on se, että kaiun parametrit 

voidaan määrittää tarkkaan koetta suunnitellessa. Lisäksi koetilanteessa ei tarvitse liikkua eri 

tilojen välillä, mikä mahdollistaisi esimerkiksi mikrofonin liikkumisen siirtymisen aikana. 

Lisäksi digitaalisesti simuloiduissa kaiuissa puhujan havainto tilan kaiunnasta ei riipu 

esimerkiksi puhujan pään asennosta tai tarkasta sijainnista äänitystilassa. Toisaalta erityisesti 

pitkissä kaiuissa kaikuolosuhteen auditiivisen palautteen ja puhetilan visuaalisen palautteen 

yhteensopimattomuus saattoi vaikuttaa koehenkilöiden puheeseen vaihtelevasti. 

RT valittiin ainoaksi kaikuolosuhteita toisistaan erottavaksi piirteeksi, koska kyseisen piirteen 

avulla voidaan kattaa lukuisia akustiselta luonteeltaan erilaisia tiloja. Valitsemalla ainoastaan 

yksi riippumaton muuttuja tutkimuksen tulosten käsittely suoraviivaistui. Toisaalta RT:n 

muuttaminen väistämättä vaikuttaa myös kaiunnan voimakkuuteen (room gain), koska 

pidemmissä kaiuissa kaiun kokonaisenergia on suurempi. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kaikuja, joiden RT vaihteli välillä 0,3–1,4 s (T60). Vaikka 

kyseinen väli sisältää useita toisistaan erotettavia kaikuja, se kuitenkin kattaa varsin pienen osan 

RT:istä, jotka ovat mahdollisia todellisissa suljetuissa tiloissa. Erityisen suurissa kaikuisissa 

tiloissa RT:t voivat olla moninkertaisesti pidempiä kuin tässä tutkimuksessa. Rollins ym. (2019) 

havaitsivat eniten muutoksia puheessa 1,9–3,0 s (T20) alueella, joka on kaukana tämän 

tutkimuksen olosuhteista. Lisäksi erityisen suurissa tiloissa varhaiset heijastukset kulkevat niin 

pitkän matkan ennen saapumista puhujan korvaan, että ne voidaan havaita pikemminkin 

yksittäisinä heijastuksina kuin jatkuvana kaiuntana. Tällöin puhuja voi kuulla oman äänensä 

viiveellä, mikä saattaa vaikuttaa puheen tuottamiseen eri tavoin kuin jälkikaiunta tai taustamelu. 

Tässä tutkimuksessa koehenkilöt lukivat lauseita paperilta koetilanteessa. Lukupuheeseen 

päädyttiin, koska tällöin tuotettu aineisto oli vertailukelpoinen eri kaikuolosuhteiden ja 

koehenkilöiden välillä. Lisäksi lukutehtävä mahdollisti puheen prosodian manipuloinnin 

painotusten avulla. Toisaalta lukutehtävä ei vastaa spontaania puhetilannetta, jolla on aito 

kommunikatiivinen tavoite. Pelegrín-García ja Brunskog (2012) havaitsivat puheen 

intensiteetin muuttuvan kaiun vaikutuksesta enemmän vapaassa puheessa kuin lukupuheessa. 

On siis mahdollista, että puhetehtävän kaavamaisuus ja lukeminen vääristivät mittaustuloksia. 
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Koetilanteessa koehenkilöt pitivät kuulokkeita päässä koko kokeen ajan. Tämä saattoi vaikuttaa 

eri koehenkilöiden puheeseen eri tavoin. Toisaalta koehenkilöiden käyttämät kuulokkeet olivat 

avoimet, joten kuulokkeet eivät merkittävästi eristäneet koehenkilöä ympäröivästä tilasta 

akustisesti. Lisäksi kuulokkeiden pitäminen, tai se, että koetilanne tapahtui äänieristetyssä lähes 

kaiuttomassa tilassa, saattoi haitata puhetilanteen luonnollisuutta. 

Puhuminen laboratorio-olosuhteissa ja puheen äänityksen tiedostaminen saattoi aiheuttaa sen, 

että koehenkilöt tiedostivat omaa puhumistaan enemmän kuin tavallisesti. Tietoisuuden 

kasvamisen ansiosta koehenkilöt saattoivat säädellä puhettaan eri tavoin kuin arkisessa 

puhetilanteessa. Tätä ilmiötä pyrittiin hallitsemaan kehottamalla koehenkilöitä puhumaan 

mahdollisimman luonnollisesti kokeen aikana. Lisäksi sillä, että puhe kohdistettiin toiselle 

ihmiselle, pyrittiin palauttamaan puhetilanteen luonnollisuutta. Lisäksi myös mahdollinen 

puheen äänittämiseen sekä tutkimustilanteeseen liittyvä jännitys saattoi myös vaikuttaa 

koehenkilöiden puheeseen etenkin sellaisilla koehenkilöillä, jotka eivät olleet tottuneet 

tutkimuksiin tai äänittämiseen. Haastattelussa koetilanteen lopussa kaksi nuorinta koehenkilöä, 

16-vuotias nainen sekä 18-vuotias mies, raportoivat äänitystilanteen tuntuneen vieraalta. 

Koehenkilöt saattoivat kehittää kokeen alussa tietyn puhetavan, jota he alkoivat käyttämään 

kokeen kulun tullessa heille tutuksi. Tämä saattoi vaikuttaa akustisiin mittaustuloksiin 

kaikuolosuhteiden välillä. Lisäksi puhujan ääni saattoi väsyä kokeen aikana. Toisaalta 

kaikuolosuhteiden järjestys satunnaistettiin koehenkilöiden välillä ja huomioitiin sekamalleissa 

satunnaisena muuttujana. Lisäksi koetilannetta harjoiteltiin kuudella kysymys-vastaus-parilla 

ennen varsinaista koetta, jotta vältyttäisiin jyrkimmän oppimiskäyrän vaikutukselta tuloksiin.  

Kokeenpitäjän käyttäytymistä ei valvottu ulkopuolisesti kokeiden välillä tai kokeessa, vaikka 

kokeenpitäjä pyrki replikoimaan koetilanteet mahdollisimman tasalaatuisesti koehenkilöiden 

välillä. Kokeenpitäjän käyttäytyminen saattoi kuitenkin vaikuttaa tuloksiin koehenkilöiden 

välillä. Kokeenpitäjä itse saattoi tiedostamattaan kehittää keinoja puhua eri kaikuolosuhteissa 

kokeiden kulun aikana. Lisäksi koehenkilöt saattoivat vaihtelevasti heijastaa kokeenpitäjän 

puhetyyliä omaansa kokeen aikana. Täten tutkimuksen tuloksiin saattoi epäsuorasti heijastua 

kokeenpitäjän omat keinot sopeuttaa puhe muuttuviin kaikuolosuhteisiin.  

Cipriano ym. (2017) saivat digitaalisesti simuloidussa tilakaiussa tilastollisesti merkitseviä 

muutoksia aikaan puheen intensiteetissä ainoastaan, kun taustamelu oli voimakkaimmillaan. 

Lisäksi he havaitsivat, että niissä luokkahuoneissa, joissa RT oli pitkä, keskimääräinen 
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taustamelu oli myös voimakkaampi kuin niissä luokkahuoneissa, joissa kaiku oli lyhyempi. 

Koska huoneen kaiunta voimistaa puheen lisäksi myös taustamelua, kaikuisat tilat voivat 

laukaista Lombard-efektin puhujalla myös epäsuorasti. Tässä tutkimuksessa taustamelu 

jätettiin kuitenkin pois, sillä tarkkailtavia muuttujia oli jo valmiiksi suhteellisen paljon. 

Liitteiden I–X yksittäisten koehenkilöiden mittaustulosten keskiarvoja esittävät kuvaajat 

osoittavat, että useimmissa mitatuissa puheen akustisissa piirteissä kaikuolosuhteiden välisten 

muutosten yksilöerot ovat suuria. Myös useissa aikaisemmissa tilan kaiunnan ja puheen 

akustisten piirteiden suhdetta käsittelevissä tutkimuksissa yksilöerojen on havaittu olevan 

suuria (esim. Kob ym., 2008; Pelegrín-Garcia ym., 2011; Pelegrín-García & Brunskog, 2012; 

Cipriano ym., 2017). Puhujat vaikuttavat siis sopeutuvan eri kaikuolosuhteisiin varsin eri 

tavoin. Koska yksilöerot ovat suuria, tuloksien yleistäminen hankaloituu. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa suuri osa koehenkilöistä raportoi musiikkitaustasta. Tämäkin saattoi vaikuttaa 

tutkimuksen tuloksiin ja samalla myös tulosten yleistettävyyteen. 

Suurin osa tämän tutkimuksen tilastollisista testeistä suoritettiin lineaarisen sekamallin 

varianssianalyysilla. Varianssianalyysin etuna on tilastollisen analyysin abstrahointi 

yksinkertaisemmalle tasolle. Haittana abstrahoinnissa on se, että tilastollinen testi ei indikoi 

yksittäisten olosuhteiden välisten erojen merkitsevyyttä, vaan ainoastaan erojen merkitsevyyttä 

yleisesti. Varianssianalyysi voi siis olla epätarkka tilastollinen mittari silloin, kun analyysista 

halutaan tehdä spesifimpää. Varianssianalyysiin kuitenkin päädyttiin tässä tutkimuksessa, 

koska mitattavien puheen akustisten piirteiden määrä on suhteellisen suuri. Mikäli tutkimus 

olisi kohdistunut johonkin tiettyyn puheen akustiseen piirteeseen, olisi voitu käyttää 

esimerkiksi lineaarisen sekamallin tiivistelmiä sekä post-hoc testejä, jotka indikoivat 

tarkemmin puheen piirteiden eroista yksittäisten kaikuolosuhteiden välillä. Tällöin tilastolliset 

testit olisi voitu kohdistaa tarkemmin tutkimaan eroja kaiutettujen ja kaiuttamattomien 

olosuhteiden välillä sekä nimenomaan RT:n kasvattamisen vaikutusta puheen piirteisiin. 

Narinan osuutta koskeva mittausdata sisälsi huomattavan määrän nollia, sillä aineistossa oli 

lukuisia lauseita, joissa koehenkilö ei narissut. Yleistetty lineaarinen sekamalli, jolla narinan 

osuutta tutkittiin, toteutettiin olettaen, että datan jakauma noudattaa suunnilleen Poisson-

jakaumaa (Consul & Jain, 1973). Suuren nollien määrän takia olisi voinut olla parempi käyttää 

mallia, joka olettaa nollapainotteisempaa jakaumaa.  
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7 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen koe sisälsi jälkikaiunta-aikoja (RT) ainoastaan väliltä 0,3–1,4 s (T60). 

Koska pidemmät RT:t ovat mahdollisia suurissa todellisissa tiloissa, ja voivat vaikuttaa puheen 

tuottamiseen enemmän kuin tämän tutkimuksen RT:t, voisivat jatkotutkimukset sisältää 

moninkertaisesti pidempiä RT:itä kuin tämä tutkimus. Lisäksi tulevaisuuden tutkimuksissa 

riippumattomina tilan muuttujina voisi käyttää RT:n lisäksi myös esimerkiksi varhaisten 

heijastusten viivettä (pre-delay) tai kaiun kokonaisvoimakkuutta (room gain). 

HNR kertoo puheäänen dysfonian asteesta vain yksipuolisesti. Maryn, De Bodt ja Roy (2010) 

esittävät AVQI:n (Acoustic Voice Quality Index) eli akustisen äänenlaatuindeksin, joka yhdistää 

lukuisia eri puheäänen akustisia piirteitä, kuten HNR, shimmer ja spektrin kaltevuus. AVQI:n 

avulla äänen dysfonian astetta voisi mitata kokonaisvaltaisemmin ja objektiivisemmin kuin 

yksittäisillä mittareilla. Lisäksi äänenlaadun mittaaminen kannattanee jatkotutkimuksissa 

kohdistaa esimerkiksi tietyille puheaineiston vokaaleille, jotta mittaukset olisivat 

merkityksellisempiä. Äänenlaadun mittauksen voisi suorittaa tulevissa tutkimuksissa myös 

siten, että mitattaisiin äänen väsymistä eri kaikuolosuhteessa. Äänen väsymisen mittaaminen 

tuottaisi käytännönläheisempää tutkimustietoa, sillä tällöin tutkimustulokset olisivat 

suoraviivaisemmin liitettävissä puheammattilaisten, kuten opettajien, äänihäiriöihin. 

Puheaineiston kerääminen vapaasta puheesta lukupuheen sijaan voisi tuoda tehokkaammin 

esiin eroja puheen prosodiassa eri kaikuolosuhteiden välillä. Vapaata puhetta voisi käyttää 

ainoana puhetehtävänä tai yhtenä muiden joukossa tulevissa tutkimuksissa. Lisäksi koska 

yksilöerot tila-akustiikan vaikutuksessa puheen tuottamiseen lienevät suuria, tarvitaan 

suurempi otos kuin tämän tutkimuksen 11 henkeä, jotta tulokset olisivat yleistettävämpiä. Myös 

sukupuolten välisten erojen tarkempi tutkiminen vaatisi huomattavasti suurempaa otosta. 

Puhujan visuaalinen havainto ympäröivästä tilasta voi vaikuttaa mittaustuloksiin, kun käytetään 

digitaalisia menetelmiä kaikuolosuhteiden luomiseksi. Virtuaalitodellisuuslasien käyttäminen 

jatkotutkimuksissa simuloidun tilan elävöittämiseksi voisi olla yksi mahdollisuus tuottaa 

nykyistä immersiivisempiä simuloituja kaikuolosuhteita. Virtuaalitodellisuus mahdollistaisi 

myös havaitun puhe-etäisyyden muuttamisen ilman fyysistä liikkumista laboratoriossa. Lisäksi 

gyroskoopilla varustetut virtuaalitodellisuuslasit mahdollistaisivat dynaamisen HRTF:n (head-

related transfer function) käytön kokeissa, jolloin koehenkilön kääntäessä päätä auditiivinen 

palaute ympäröivästä tilasta muuttuisi kuten todellisissakin tiloissa.  
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8 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään eri pituisten digitaalisesti simuloitujen tilakaikujen 

vaikutusta puheen prosodiaan ja äänenlaatuun, vaikutusten yhteneväisyyttä Lombard-efektin 

(Lombard, 1911) kanssa sekä sukupuolen ja lausepainon roolia kaiunnan vaikutuksissa 

puheeseen. Puhenopeuden havaittiin laskevan jälkikaiunta-ajan (RT) kasvaessa ja siirryttäessä 

kaiuttomasta olosuhteesta kaiutettuihin olosuhteisiin. Lisäksi puheen narinan esiintyvyyden ja 

suhteellisen määrän havaittiin laskevan, kun RT ylitti yli sekunnin (T60) erityisesti 

miespuhujilla ja lauseissa, jossa paino sijaitsi lauseen lopussa. Lisäksi puheen monotonisuuden 

havaittiin kasvavan siirryttäessä kaiuttomasta olosuhteesta kaiutettuihin olosuhteisiin. Sen 

sijaan tilastollisilla menetelmillä ei havaittu merkitseviä eroja kaikuolosuhteiden välillä puheen 

intensiteetin ja perustaajuuden (f0) keskiarvoissa tai HNR:ssä. Nämä tulokset poikkeavat osin 

aikaisemmasta tutkimustiedosta. Esimerkiksi Pelegrín-Garcia ym. (2011) havaitsivat 

tilastollisesti merkitseviä eroja kaikuolosuhteiden välillä esimerkiksi f0:ssa, intensiteetissä ja 

suhteellisessa fonaation määrässä. Lisäksi Bottalico ym. (2016) havaitsivat RT:n kasvattamisen 

laskevan puheen intensiteettiä. Toisaalta puhenopeuden laskeminen RT:n kasvaessa sekä 

keskimääräisen intensiteetin korostuminen kaiuttomassa sekä kaikuisassa olosuhteessa 

vastaavat Rollinsin ym. (2019) sekä Pelegrín-Garcian ym. (2011) tuloksia. 

Tässä tutkimuksessa löydettiin viitteitä sukupuolten välisiin eroihin puheen akustisten 

piirteiden käyttäytymisessä kaikuolosuhteiden välillä etenkin narinassa, mutta erojen tarkempi 

tarkastelu vaatii jatkotutkimuksia. Lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että etenkin 

puhenopeus laskee tilakaiun vaikutuksesta kuten myös melun vaikutuksesta Lombard-

efektissä. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin myös, että suuri osa mitatuista puheen akustisista 

piirteistä käyttäytyy joko vastakkaisesti Lombard-efektiin nähden tai epälineaarisesti. 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät indikoi, että kaikkien mitattujen puheen piirteiden kannalta 

jokin tietty olosuhde olisi ehdottomasti otollisin puheen tuotolle. Tulokset kuitenkin viittaavat 

siihen, että äärimmäisen kaikuisat tai kaiuttomat tilat eivät ole edullisia puheen tuotolle. Myös 

aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä erittäin kaikuisat että kaiuttomat olosuhteet 

eivät parhaiten sovellu puhumiseen (Pelegrín-Garcia ym., 2011; Puglisi ym., 2017; Rollins ym., 

2019). Vielä on kuitenkin selvittämättä, missä rajoissa tarkalleen liikkuvat ne tila-akustiikan 

parametrien arvot, jotka mahdollistaisivat mahdollisimman ekonomisen ja vaivattoman 

puhumisen kuuluvasti rajoittamatta puheen ilmaisullisia mahdollisuuksia.  
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Laatikkokuvaaja intensiteetin maksimin jakaumista kaikuolosuhteiden välillä. 

 

Interaktiokuvaaja intensiteetin maksimin keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Interaktiokuvaaja intensiteetin maksimin keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä. 
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Liite V: Perustaajuuden maksimin tarkentavat kuvaajat 

 

Laatikkokuvaaja sukupuolten välillä normalisoidun perustaajuuden maksimin z-arvojen jakaumista 

kaikuolosuhteiden välillä. 

 

Interaktiokuvaaja sukupuolten välillä normalisoidun perustaajuuden maksimin z-arvojen keskiarvoista 

kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Interaktiokuvaaja perustaajuuden maksimin keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä. 
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Liite VI: Intensiteetin muutoksen tarkentavat kuvaajat 

 

Laatikkokuvaaja intensiteetin muutoksen jakaumista kaikuolosuhteiden välillä. 

 

Interaktiokuvaaja intensiteetin muutoksen keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Interaktiokuvaaja intensiteetin muutoksen keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä. 
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Liite VII: Perustaajuuden muutoksen tarkentavat kuvaajat 

 

Laatikkokuvaaja perustaajuuden muutoksen jakaumista kaikuolosuhteiden välillä. 

  

Interaktiokuvaaja perustaajuuden muutoksen keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Interaktiokuvaaja perustaajuuden muutoksen keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä. 
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Liite IIX: Narinan esiintymisen tarkentavat kuvaajat 

 

Pylväskuvaaja narinan esiintymisestä kaikuolosuhteiden välillä. 

 

Pylväskuvaaja narinan esiintymisestä sukupuolten ja kaikuolosuhteiden välillä. 
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Interaktiokuvaaja narinan esiintymisen keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä asteikolla 0–1. 
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Liite IX: Narinan osuuden tarkentavat kuvaajat 

 

Laatikkokuvaaja narinan osuuden jakaumista kaikuolosuhteiden välillä. 

 

Interaktiokuvaaja narinan osuuden keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Interaktiokuvaaja narinan osuuden keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä. 

 

  



95 

 

 

Liite X: HNR:n tarkentavat kuvaajat 

 

Laatikkokuvaaja HNR:n jakaumista kaikuolosuhteiden välillä. 

 

Interaktiokuvaaja HNR:n keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja sukupuolten välillä. 
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Interaktiokuvaaja HNR:n keskiarvoista kaikuolosuhteiden ja koehenkilöiden välillä. 


