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 > Äänirauta veteen
 > Kitaran kieli
 > Symbaali
 > Savurenkaita

7
 > Tiedätkö, kuinka nopeasti ääni etenee?

 > Mikä on voimakkain ääni, jonka olet kuullut?

 > Kuuluuko ääni Kuussa?

Ääni ja kuuleminen

Äänirautakokeita
a) Napauta äänirauta soimaan ja kosketa  

sillä veden pintaa. 

 Mitä tapahtuu? 

 > Äänirauta saa ilman rakenne osaset väräh telemään. 
Värähtely leviää ääniaaltoina ympäristöön.

Ääni on aaltoliikettä

Äänen syntyyn tarvitaan värähtelijä. Saat ääni-
raudan soimaan, kun napautat sitä kovaa pintaa 
vasten. Iskun energia saa ääniraudan värähtele-
mään. Kun ääniraudan värähtelevä osa liikkuu 
kohti ilman rakenneosasia, ilma puristuu kokoon 
ja tihenee. Liike vastakkaiseen suuntaan saa il-
man harvenemaan.

Ilmaan syntyvät tihentymien ja harventumien 
välillä on paine-ero, joka saa ilman rakenneosaset 
värähtelemään. Värähtely leviää kaikkiin suun-
tiin aaltoliikkeenä. Värähtelevään äänirautaan 
varastoitunutta energiaa siirtyy ääniaaltoina 
 ympäristöön.

Mitä kauemmaksi äänilähteestä mennään, 
 s itä  suuremmalle alueelle ääniaaltojen sisältämä 
energia jakautuu ja sitä vaimeampaa värähtely 
on. Sen vuoksi et voi kuulla ääniraudan ääntä mi-
ten kaukana tahansa.

 > Äänen syntyyn tarvitaan väräh
telijä, joka voi olla esimerkiksi 
äänirauta, värähtelevä kitarankieli, 
kireällä oleva rumpukalvo tai 
kurkunpäässäsi olevat äänihuulet.

Ääni etenee aineessa

Ääni tarvitsee edetäkseen väliaineen. Yleensä 
väli aineena toimii ilma, mutta ääni etenee myös 
esimerkiksi vedessä, puussa tai metallissa. Koska 
aineiden rakenteet ovat erilaiset, myös äänen 
 nopeus on eri aineissa erilainen. Tyhjiössä ääni ei 
kulje, koska siellä ei ole ääniaaltoja välittäviä 
 rakenneosasia.

b) Napauta äänirauta 
soimaan ja kosketa  
sitä langassa riippu
valla pingispallolla. 

 Mitä tapahtuu?

Äänen kulku puussa ja ilmassa
Paina korvasi työpöydän pintaan. Kuuntele, 
miten ääni etenee puussa, kun napautat 
kynällä työpöydän toista päätä. 

Kuuntele sitten, miten sama ääni etenee 
ilman kautta. 

Vertaile äänen ete nemistä  
puussa ja ilmassa.

Äänen korkeus 
a) Tutki metalliliuskan tai viivaimen 

avulla, miten värähtelevän osan pituus 
vaikuttaa syntyvän äänen korkeuteen. 

b) Tutki kireälle vedetyn kumi tai metalli
langan avulla, miten langan kireys  
vaikuttaa syntyvän  
äänen korkeuteen.
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Ilmassa äänen nopeus on noin 340 metriä sekun-
nissa, eli ääni etenee kilometrin matkan noin kol-
messa sekunnissa. Tätä tietoa voidaan käyttää 
esimerkiksi määritettäessä salamaniskun etäi-
syyttä. Jos jyrähdys kuuluu vaikkapa 6 sekuntia 
salaman välähdyksestä, salaman iskukohta on 
noin 2 kilometrin päässä.

Korva vastaanottaa ääniaaltoja

Korvan tärykalvo toimii ääniaaltojen vastaan
ottimena. Kuuloaistimus syntyy, kun korvaan tu-
levat ääniaallot saavat tärykalvon värähtelemään. 
Aivot tulkitsevat tärykalvon värähtelyn ääneksi. 
Korkea ääni saa tärykalvon värähtelemään no-
peasti ja kova ääni voimakkaasti.

Taajuus kuvaa äänen korkeutta

Matalassa äänessä värähtelyn taajuus on pieni, 
muutamia kymmeniä tai satoja hertsejä. Korkeas-
sa äänessä värähtely puolestaan tapahtuu suu-
rella taajuudella. Esimerkiksi heinäsirkan siri-
tyksessä syntyvän korkean äänen taajuus on yli 
15  000  Hz. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä 
 sekunnissa tapahtuu yli 15 000 värähdystä.

Kuulet äänet, joiden taajuus on 20−20 000 Hz. 
Tätä taajuusaluetta sanotaan ihmisen kuulo
alueeksi. Herkimmin kuulet äänet, joiden taajuus 
on noin 3 000 Hz. Kuuloalueen yläraja laskee iän 
lisääntyessä.

Äänet, joiden taajuus on yli 20 000 Hz, ovat 
 ultraääniä. Niin korkeita ääniä ihmiskorva ei 
kuule. Monilla eläimillä, esimerkiksi koirilla, 
 delfiineillä ja lepakoilla, kuuloelimen rakenne  
on sellainen, että ne voivat vastaanottaa myös 
ultra ääniä. Jotkut eläimet pystyvät myös tuot-
tamaan ultraääniä ja käyttämään niitä vies tin-
nässään.

Infraäänet ovat ihmisen kuuloalueen alapuo-
lella. Niissä värähtelyn taajuus on alle 20 Hz. 
 Infraääniä syntyy esimerkiksi maanjäristyksissä 
ja tulivuorten purkauksissa. Myös teollisuuden 
suuret koneet saattavat tuottaa infraääntä. Mo-
net eläimet, kuten valaat ja elefantit, aistivat 
infra ääniä ja käyttävät niitä keskinäisessä yhtey-
denpidossaan.

 > Korvanlehti kaappaa ääniaallot ja tärykalvo alkaa 
värähdellä. Tärykalvon värähtely välittyy siihen kiin
nittyneen vasaran ja muiden kuuloluiden kautta 
sisä korvassa olevaan simpukkaan ja siellä olevaan 
nesteeseen. Lopulta signaali välittyy kuulo hermoa 
pitkin aivoihin.

 > Sellossa ja viulussa äänen korkeus määräytyy paitsi kielen paksuuden 
myös kireyden ja värähtelevän osan pituuden mukaan. Pitkästä, paksusta 
ja löysällä olevasta kielestä syntyy matala ääni, mutta lyhyt, ohut ja 
kireällä oleva kieli synnyttää korkean äänen.

 > Ultraääntä 
hyödynnetään  
lääketieteessä.

 > Heinäsirkka saa aikaan sirittävän 
äänen hankaamalla takajalkoja siipien 
reunoja vasten. Ääni on niin korkea, 
että ikäihmiset eivät kuule sitä.

 > Nuoren ihmisen kuuloalue

 > Äänen nopeus eri väliaineissa
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neenvaihteluina. Ääni on sitä voimakkaampaa, 
mitä suurempi on ilman rakenneosasten tihen-
tymien ja harventumien välinen paine-ero. 
 Äänen korkeus puolestaan määräytyy sen mu-
kaan, kuinka suuri on paineenvaihtelujen välinen 
 aikaero.

Äänen nopeus ilmassa on noin 340 m/s. Esimer-
kiksi 440 Hz:n taajuinen a-sävel synnyttää ilmaan 
tihentymän ja harventuman aina 80 cm:n välein. 
Matka tihentymästä toiseen eli äänen aallonpi-
tuus ilmassa on siis noin 80 cm. Kuulotaajuuden 
alarajalla olevan 20 Hz:n taajuisen äänen aallonpi-
tuus on noin 17 m ja ylärajalla olevan 20 000 Hz:n 
taajuisen äänen noin 1,7 cm.

Korkealla äänellä on pieni aallonpituus

Äänilähde Voimakkuus (dB)

Hiljaisuus 0

Kuiskaus 30

Keskustelu 60

Liikenne 70–80

Huuto 80–90

Moottorisaha 100–120

Suihkulentokone 130–140

Kiväärinlaukaus 150–160

 > Eri äänilähteiden tuottamien  
äänien voimakkuuksia

Desibeli on äänen voimakkuuden yksikkö

Kun lähellä oleva ystäväsi puhuu, hänen äänihuu-
lensa värähtelevät ja synnyttävät ilmaan paine-
vaihteluja. Ilman rakenneosasten värähtely etenee 
ääniaaltoina kaikkiin suuntiin 340 metrin sekun-

tinopeudella. Ääniaallot tulevat korviisi 
muutamassa sekunnin sadasosassa. 

Vasempaan ja oikeaan korvaan tu-
levan äänen aikaeron perusteella 
pystyt erottamaan, missä suun-
nassa ystäväsi on, vaikka aika-
ero on enimmilläänkin alle tu-
hannesosasekunti.

Äänen mukanaan kuljetta-
ma energia ilmenee ilmassa pai-

Ihmiskorva pystyy erottamaan hyvinkin heikkoja 
ääniä, jos niiden taajuus on korvalle sopiva. Kuu
lokynnys on pienin äänen voimakkuus, jonka ih-
minen pystyy kuulemaan. Puheen taajuusalueel-
la kuulokynnys on alle 10 dB. Äänen voimakkuut-
ta, jossa ääni tuottaa korvassa kipua, sanotaan 
kipurajaksi. Normaalitaajuisilla äänillä kipuraja 
on noin 120 dB.

Äänen voimakkuus kuvaa ääniaaltojen sisäl-
tämää energiaa, ja sen yksikkö on desibeli (1 dB). 
Mitä voimakkaampi ääni on, sitä enemmän  
se kuljettaa mukanaan energiaa ja sitä  voi - 
 mak kaamman kuuloaistimuksen se aihe ut taa. 
Äänen voimakkuus ei riipu äänen taajuudes ta. 
Voimakas ääni voi olla niin korkea kuin  
ma ta lakin.

 > Ääni on värähtelijän energiaa, joka siirtyy 
ääniaaltoina ympäristöön.

 > Ääniaallot etenevät eri väliaineissa eri 
 nopeuksilla.

 > Korvan tärykalvo toimii ääniaaltojen vastaan
ottimena.

 > Mitä enemmän äänessä on energiaa, sitä 
suurempi on äänen voimakkuus.

 > Ihminen kuulee äänet, joiden taajuudet ovat 
välillä 20–20 000 Hz. 

 > Ultraäänen taajuus on yli 20 000 Hz ja infra
äänen taajuus alle 20 Hz.

 > Korvien sulkeminen 
sormilla vaimentaa ääntä.

 1. Mitä ääni on?
 2. Kerro kaksi esimerkkiä värähtelijästä, joka 

synnyttää ääntä.
 3. Miksi ääni ei kulje tyhjiössä?
 4. Mikä tehtävä väliaineella on kuulemisessa?
 5. Mikä on äänenvoimakkuus, kun 

a) kuiskaat kaverillesi oppitunnilla 
b) keskustelet kaverisi kanssa 
c) huudat jalkapallokatsomosta ohjeita 

pelaajille?
 6. Selitä sanat 

a) kuulokynnys 
b) kipuraja.

 7. Kuinka nopeasti ääni kulkee 
a) ilmassa 
b) huutaessasi veden alla 
c) rautatiekiskossa?

 8. a) Kuvaile ääntä, jolla on suuri taajuus.
b) Mainitse esimerkkejä äänilähteistä, jotka 

tuottavat suuritaajuista ääntä.
 9. Miksi emme voi kuulla toistemme puhetta 

miten kaukana tahansa?
 10. Selvitä, miten kuuloaistimus syntyy  

korvassa.

 11. Selvitä, mitkä eläimet hyödyntävät viestin
nässään 
a) infraääntä 
b) ultraääntä?

 12. Kerro sovelluksista, joissa hyödynnetään 
ultraääntä.

 13. a) Selvitä sivun 45 kuvaajan avulla, mikä   
 on ihmisen puheen taajuus ja äänen   
 voimakkuusalue.
b) Miten kuvaajan avulla voit perustella sen, 

että ihminen kuulee parhaiten ääniä, 
joiden taajuus on noin 3 000 Hz?


