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Melualueiden määrittelyn, samoin kuin muunkin ympäristölainsäädännön yhtenä tavoitteena on 
turvata ihmisille terveellinen ja turvallinen ympäristö. Nykykäytännön mukaisesti melualueita 
määritellään äänen voimakkuudelle asetettujen raja-arvojen avulla, ja melualueet merkitään 
kaavoihin. Raja-arvot eivät kuitenkaan kerro melualueilla jo asuvien melukokemuksista, ja 
ampumamelun torjunnassa onkin ollut ongelmana löytää sellaiset mittauksiin perustuvat 
tunnusluvut, jotka selkeästi ennustaisivat melusta aiheutuvaa haittaa. 
 
Äänimaisematutkimuksen piirissä on esitetty ajatus siitä, että jos ääniympäristöön halutaan 
vaikuttaa myönteisesti, on ymmärrettävä, miten äänimaisema toimii ja miten siihen reagoidaan. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ampumaratojen melualueiden äänimaisemia melualueella 
asuvien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen ampumaratojen 
melualueiden asukkaiden eletty ääniympäristö on ja millainen on ampumamelun asema eletyn 
ääniympäristön laadun arvioinnissa, sekä miten melualueen rajaus vastaa melualueen 
asukkaiden kokemuksia melun aiheuttamasta häiriöstä. 
 
Ampumaratojen melualueiden asukkaiden ääniympäristökokemuksia lähestytään tässä 
tutkimuksessa aluksi aineistolähtöisesti ja laadullisesta näkökulmasta. Näkökulmaa 
täydennetään tarkastelemalla ampumamelun aiheuttamaa häiriötä ja siihen liittyviä tekijöitä 
myös määrällisestä näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen tulkintakehys perustuu 
humanistisen maantieteen lähestymistapaan, mutta määrällisen aineiston tarkastelussa 
hyödynnettyyn teoreettiseen viitekehykseen on haettu aineksia myös kvantitatiivisesta 
melututkimuksesta.  
 
Tutkimukseen on kerätty empiiristä aineistoa kahden eri ampumaradan melualueella 
haastattelemalla eri-ikäisiä melualueiden asukkaita sekä toteuttamalla alueilla asukaskysely. 
Laadullinen aineisto on analysoitu grounded theoryn (ankkuroitu teoria) periaatteita noudattaen 
ja määrällisen aineiston analyysissa on hyödynnetty tilastollisia menetelmiä. 
 
Tulosten perusteella on mahdollista todeta, että kartalle merkityt selkeät melualueen rajat eivät 
täysin vastaa asukkaiden kokemuksia asuinympäristön meluisuudesta. Melun ajoittaisuus on 
merkittävä tekijä asukkaiden melukokemuksissa. Lisäksi ampumaradan äänten perusteella 
muodostuvat tilahahmotukset ovat liukuvia, ja taustakohinan alku asuinalueelta poistuttaessa 
määrittää melualueella sijaitsevan asuinalueen äänimaiseman rajaa ampumaradan ääniä 
selkeämmin. Melualue ei asukkaista tunnu aina meluisalta. Tutkittujen ampumaratojen 
ympäristössä hiljaisuus on ääniympäristölle leimallinen piirre. Ampumarata on yksi melualueen 
ääniympäristön merkittävimmistä häiriönlähteistä, ja 12 % melualueen asukkaista kokee 
ampumamelun erittäin häiritsevänä.  
 
Tutkimuksen tulokset kohdistavat mielenkiinnon äänimaisemien ja melun kokemuksellisuuteen. 
Kokemuksellisen äänimaisemanäkökulman huomioonottaminen ampumaratojen 
meluvaikutusten arvioinnissa ja melualueiden määrittelyssä voisi tulevaisuudessa ehkäistä 
melukonfliktien syntymistä ampumaratojen ympäristöön, ja auttaa määrittämään melualueita 
niin, että ne vastaavat melukokemuksia nykyistä paremmin.  
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1 Johdanto  
Tämä tutkimus on lähtenyt liikkeelle ulkona sijaitsevien ampumaratojen 

ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten pohdinnasta. Pohtiminen on ajankohtaista, 

sillä aluerakenteen tiivistyessä ja Etelä-Suomen kaupunkien kasvaessa kasvavat monin 

paikoin myös paineet kaavoittaa asuinalueita ja muuta toimintaa myös ampumaratojen 

melualueille.   

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään ampumaradalta kantautuviin ääniin ja melualueella asuvien 

ihmisten ääniympäristön koettuun laatuun. Ampumaratojen ympäristössä radalta kantautuvat 

äänet voivat olla melua, josta joidenkin ratojen ympäristössä valitetaan, toisten ei. Valitusten 

perusteella näyttää siltä, ettei kaavoihin määritelty melualue välttämättä vastaa aluetta, jolla 

asukkaat kokevat ampumaradan äänet häiriöksi.  

 

Melualueiden määrittelyn, sekä ympäristölainsäädännön yhtenä tavoitteena on turvata 

ihmisille terveellinen ja turvallinen ympäristö. Taustalla on ajatus haittojen rajaamisesta 

asuinympäristön ulkopuolelle. Suunnittelun ja kaavoituksen kannalta on tärkeää pystyä 

ennakoimaan, millainen ampumamelun aiheuttama häiriökokemus on ja miten sen 

ilmenemistä voitaisiin ennakoida. Nykykäytännön mukaisesti melualueita määritellään äänen 

voimakkuudelle asetettujen raja-arvojen avulla ja melualueet merkitään kaavoihin.  

 

Kaavoituksen tehtävä on sovittaa yhteen ampumaratatoimintaa ja sitä ympäröivää 

maankäyttöä. Puutteelliset tiedot ampumamelusta ja sen leviämisestä sekä melualueiden 

puuttuminen kaavoista ovat aiheuttaneet ristiriitoja puolustusvoimien harjoitus- ja 

koulutustoiminnan sekä ympäröivien alueiden maankäytön kehittämisen välillä. 

Ristiriitatilanteita on syntynyt myös, kun puolustusvoimien käytöstä vapautuneita kiinteistöjä 

on otettu uuteen käyttöön. Lisäksi ongelmia on aiheuttanut ampumaratojen melualueille 

leviävä hajarakentaminen. (Ampumatyöryhmä 2006, 56) 

 

Ihmisten ääniympäristöjä on tutkimuksen piirissä tarkasteltu ainakin kahdella erilaisella 

tavalla. Yhtäältä on olemassa melututkimusta, jossa melun vaikutuksia on tarkasteltu äänen 

akustisten ominaisuuksien, ihmisten terveyden ja melun häiritsevyyden kannalta. Ihmisten 

erilaisia melukokemuksia on näissä tutkimuksissa pyritty selittämään erilaisilla 

tilannetekijöillä ja yksilön ominaisuuksilla. Melun kokijoita on esimerkiksi tyypitelty melua 

sietäviksi ja meluherkiksi (esim. Heinonen-Guzejev, 2009). Tällöin äänen synnyttämä reaktio 
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ja melukokemus syntyvät passiivisessa kokijassa sen mukaan, millainen melunsieto- tai 

meluherkkyysominaisuus kokijalla on.  

 

Toisaalta on olemassa äänimaisematutkimusta, jossa tarkastellaan ihmisten kokemuksia 

ääniympäristöistä ja äänille annettuja merkityksiä. Tästä näkökulmasta kuulemamme ei ole 

yksinomaan värähtelyjä, vaan merkityksiä, jotka eivät avaudu desibelimittarin lukemia ja 

melumallinnuksia tarkastelemalla.  Äänimaisemat ja ääniympäristöt ovat merkityksellisiä ja 

äänimaiseman kuulija on näiden merkitysten aktiivinen antaja. Äänet kuuluvat osana myös 

esteettiseen kokemukseen ja kertovat yksilöllisistä ja kulttuurisista identiteeteistä. Mikäli 

ääniympäristön laatuun halutaan vaikuttaa myönteisesti, on tämän lähestymistavan mukaisesti 

ymmärrettävä, miten ääniympäristö käyttäytyy ja miten siihen reagoidaan. On myös 

ymmärrettävä minkälainen suhde ihmisillä on ääniympäristöönsä ja millaisia merkityksiä ja 

arvoja he siihen liittävät. (Järviluoma ja Wagstaff, 2002, 9)  

 

Ampumaratojen ja niiden ympäristön yhteiselon ongelmat liittyvät keskeisesti 

ääniympäristöön ja sen koettuun laatuun. Tässä työssä tarkastellaan millainen ampumaratojen 

melualueiden asukkaiden eletty ääniympäristö on ja millainen on ampumamelun asema 

eletyn ääniympäristön laadun arvioinnissa. Lisäksi tarkastellaan miten melualueen rajaus 

vastaa, tai ei vastaa melualueen asukkaiden ääniympäristökokemuksia. Keskeistä tässä työssä 

on, kuinka elettyä ympäristöä kuvaava luonnontieteellinen tieto ja kokemuksellinen tieto 

vastaavat, tai eivät vastaa toisiaan. Jos ampumaratojen melualueiden asukkaiden 

ääniympäristökokemuksia on mahdollista kuvata riittävän yleisellä tasolla, niin esimerkiksi 

ampumamelun aiheuttaman häiriön astetta on mahdollista arvioida ja ennakoida nykyistä 

paremmin. Kokemuksia mitattaessa on osattava kiinnittää huomio eletyn ääniympäristön 

kannalta relevantteihin asioihin. Tutkimuksessa tämä edellyttää ymmärtävän lähestymistavan 

valintaa. 

 

Yksittäisten asukkaiden melukokemukset eivät kuitenkaan sellaisinaan sovi suunnittelun 

lähtötiedoiksi. Asukkailta saatu kerronnallinen tieto on pystyttävä muuttamaan 

luonnontieteellisen tiedon asuun hukkaamatta sitä, mikä melukokemuksissa on myös 

suunnittelun kannalta olennaista. Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan, millaisia 

kysymyksiä ja mittareita asukkaiden ääniympäristökokemuksista on johdettavissa 

ääniympäristön laadun arviointiin. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla parannetaan melun 

hallintaa.  
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Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma melualueiden asukkaiden kokemuksiin asuinalueensa 

ääniympäristöstä on rakennettu ongelmalähtöisesti ja tutkimus on tehty kahdessa portaassa 

käyttäen kahta eri menetelmin kerättyä aineistoa.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa ampumaratojen melualueen asukkaiden 

ääniympäristökokemuksia lähestytään aineistolähtöisesti laadullisesta näkökulmasta.  

Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla yhteensä 19 eri-ikäisiä melualueiden asukasta 

kahden eri ampumaradan melualueella. Haastattelu on analysoitu aineistolähtöisesti grounded 

theoryn (ankkuroitu teoria) periaatteita noudattaen.  Näin asukkaiden suhteesta asuinalueensa 

ääniympäristöön ei tarkastella etukäteen laadittujen teoriakehysten läpi, vaan aineiston 

pohjalta muodostetaan käsitys siitä, miten asukkaat ääniympäristöään elävät, ja millaiset 

teoriat ja käsitteet havaittuja ilmiöitä parhaiten kuvaisivat. Tämän laadullisen tarkastelun 

tarkoituksena on ollut saada esiymmärrys siitä, millainen asema ampumaradan äänillä 

melualueen asukkaiden ääniympäristössä on.  

 

Tutkimuksen toisessa osassa on tarkasteltu melualueen, ampumaradan äänten ja 

melukokemusten keskinäistä suhdetta määrällisestä näkökulmasta. Keskeiseksi nousee 

ampumaradan äänten aiheuttama koettu häiriö. Määrällisen tarkastelun tavoitteena on 

tarkastella, miten ampumamelun kokemuksia on mahdollista mitata ja millaisen kuvan 

erilaiset mittarit antavat melualueen asukkaiden eletystä ääniympäristöstä ja 

melukokemuksista. Aineisto on kerätty kahden ampumaradan melualueille (70dB ja 65dB 

alueille) jokaiseen talouteen ja välittömästi melualueen ulkopuolella sijaitseviin talouksiin 

(60dB alueelle) jaetulla asukaskyselyllä.  

 

Asukaskyselyn analyysissa on käytetty tilastollisia menetelmiä. Tavoitteena on ollut 

täydentää ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä havaintoja sekä tarkastella, millaisen kuvan 

aikaisemmat oletukset ja lähestymistavat melun kokemiseen antavat ampumaradan 

melualueella koetusta meluhäiriöstä tutkimukseen valittujen ampumaratojen kaltaisten 

ampumaratojen melualueilla. Tämän tutkimuksen tässä osiossa on tarkasteltu kysymyksiä 

siitä kuinka suuri osuus melualueen ja sen ympäristön häiritseväksi koetusta 

ympäristömelusta tulee ampumaradalta, kuinka häiritseviksi melualueen ja ympäristön 

asukkaat ampumaradan äänet kokevat, vaihteleeko koettu häiritsevyys ampumaradan äänten 

voimakkuuden mukaan, mitä asukkaiden toimia ampumaradan äänet häiritsevät, kuinka 

voimakkaasti kuulijan asenteet, meluherkkyys ja muut yksilökohtaiset tekijät liittyvät 

koettuun häiriöön sekä kuinka voimakkaasti äänen muut ominaisuudet liittyvät koettuun 

häiriöön. 
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Lopuksi tutkimuksessa tehdään yhteenveto siitä, millaisen kokonaiskuvan eri menetelmillä 

kerätyt aineistot antavat ampumaradan melualueella asuvien ääniympäristökokemuksista. 

Lisäksi pohditaan, mitä näkökulmia tutkimuksen tulokset avaavat ampumaratoja ympäröivien 

meluongelmien ennakointiin ja ratkaisuun. 

 

2 Ampumaratojen äänet ja melu 
Melu voidaan määritellä yksinkertaisesti ei-toivotuksi ääneksi. Melu on ääntä, jonka ihminen 

kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä, tai ääntä, jonka on muutoin ihmisen terveydelle tai 

muulle hyvinvoinnille vahingollista tai haitallista. Melu on myös yksi yleisimmistä 

elinympäristön laatua heikentävistä tekijöistä. (Jokitulppo, Lahti, Markula, 2007) 

 

Ympäristömelulla tarkoitetaan sekä yksittäistä, että kaikkea ihmisen asuin- ja 

elinympäristössä esiintyvää melua, lukuun ottamatta työhön liittyvää melua. (Pesonen, 2005, 

11) Tästä näkökulmasta myös ampumamelua voidaan pitää ympäristömeluna. Pesonen (2005) 

kirjoittaa, että lainsäädännön lähtökohtana on, että ääni ei voi aiheuttaa sellaista haittaa, jonka 

takia voidaan vaatia äänen tai altistuksen vähentämistä. Sen sijaan melu voi aiheuttaa 

tällaisen haitan (Pesonen, 2005, 24-25) Melulla on aina kokija. Näin avainasemaan nousee 

siis kysymys siitä, mitkä äänet koetaan meluksi ja mitä ei. Yleensä meluksi määritellyn äänen 

tunnusmerkkinä on, että ääni on epämiellyttävää tai ei-toivottua. Toivottuuden ja 

miellyttävyyden puolestaan määrittelee kuulija, antaessaan äänelle merkityksiä ja nämä 

merkitykset voivat olla hyvin tilanne- ja henkilösidonnaisia. Äänen ominaisuuksien lisäksi 

erilaisten äänten miellyttävyys ja epämiellyttävyys olevat sidoksissa esimerkiksi kuulijan 

kulttuuriin, ammattiin, harrastuksiin ja sukupuoleen (Pesonen, 2005, 24-25). Äänen merkitys 

siis muodostuu loppujen lopuksi kuulijan suhteesta ääneen ja äänilähteeseen. Sen lisäksi, että 

eri kuulijat liittävät eri ääniin eri merkityksiä, myös yksilön mielentila, aika ja paikka sekä 

muut kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat havainnointiin (Uimonen, 1999). Tässä 

tutkimuksessa melulla tarkoitetaan nimenomaan kuulijan arvottamaa ääntä. 

 

Melulle – siis kuulijan näkökulmasta ei-toivotuille, epämiellyttäville äänille — altistumisella 

on monenlaisia vaikutuksia, joita voidaan nimittää melureaktioiksi tai -vasteiksi. Osa 

melureaktioista katsotaan lääketieteen kriteerien mukaan ihmiselle haitallisiksi. Melun ja 

kuulijan meluherkkyyden on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi verenpaineen 

kohoamiseen ja sydän ja verisuonitauteihin (Heinonen-Guzejev, 2009, 54-55). Osa 

melureaktioista puolestaan auttaa ihmisiä selviytymään erilaisista arkipäivän tilanteista, 

esimerkiksi jalankulkija hahmottaa ympäristöä ja voi välttää onnettomuuksia. (Pesonen, 2005, 
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24-25) Myös meluksi määrittyvät äänet välittävät informaatiota ympäristöstä ja voivat siten 

olla mukana tilan hahmottamisessa. 

 

Meluvasteita ja melun aiheuttamia vaikutuksia voidaan ryhmitellä esimerkiksi ilmenemis- ja 

tutkimustapojen, tai vasteen ilmenemismuodon mukaan. Ympäristölääketieteen näkökulmasta 

meluvasteiden ja melun haittojen tarkastelunäkökulma on ennakoiva ja ne nähdään riskinä, tai 

mahdollisuutena oireisiin. Melun aiheuttamia haittoja säädellään meluun ja melualtistuksiin 

kohdistuvilla toimenpiteillä: Katsotaan esimerkiksi, että melulle asetetun ohjeellisen 

enimmäismäärän (ohjearvon) ylitystä ei tule sallia, koska se voi aina aiheuttaa terveyshaittoja 

(Pesonen, 2005, 25-27). 

 

Melua voidaan mitata ja arvioida ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä voidaan 

tarkastella yleensä meluksi koetun äänen voimakkuutta ja arvioida, onko kyseinen ääni melua 

vai ei. Toisaalta voidaan tarkastella tietyn äänen aiheuttamaa koettua häiriötä, ja näin tehdä 

päätelmiä melusta.  

2.1 Äänen voimakkuus melun mittarina 

Äänen voimakkuus ei yksin selitä sitä, mitkä äänet määrittyvät meluksi ja mitkä eivät. 

Kuulijan subjektiivista vaikutelmaa melun voimakkuudesta on mitattu ja kuvattu pääasiassa 

kolmea eri käsitettä käyttäen. Nämä kolme toisiinsa tiiviisti liittyvää käsitettä ovat äänekkyys, 

meluisuus ja kiusallisuus. Niistä jokainen voi tarkoittaa joko kuulijan havaintoa havaitusta 

äänestä, tai äänen ominaisuutta. Äänekkyys, meluisuus ja kiusallisuus ovat 

kuulijariippuvaisia, sillä ominaisuuden olemassaolon toteaminen ja voimakkuuden mittaus 

edellyttävät kuulijan arviota (äänekkyyttä pystytään kuitenkin mittaamaan myös teknisin 

mittalaittein).  

 

Tutkimusten mukaan meluna pidetään usein ääntä, jonka meluisuus on suurempi kuin 

äänekkyys, ja kiusallisuus suurempi kuin meluisuus. Jos meluisuus ja kiusallisuus eivät ole 

selkeästi äänekkyyttä suurempia, ei ääni tämän mittaustavan mukaan ole melua. (Pesonen, 

2005, 28) Toisin sanoen äänen ei tarvitse olla kovin voimakas määrittyäkseen meluksi, mikäli 

se on muilta ominaisuuksiltaan kyllin epämiellyttävä. 

 

Laboratoriokokeissa on todettu, että pääsääntöisesti äänekkyys, meluisuus ja kiusallisuus 

kasvavat äänen voimakkuuden kasvaessa.  Selkein yhteys on äänen voimakkuuden kasvun ja 

äänekkyyden välillä. Saman äänen miellyttävyys, meluisuus ja kiusallisuus voivat vaihdella 

esimerkiksi kuunteluympäristön mukaan. Olosuhteista riippumatta mikä tahansa riittävän 

voimakas ääni koetaan kuitenkin aina epämiellyttäväksi ja meluksi. (Pesonen, 2005, 30) 
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Myös kuulijan tai altistujan suhde ympäristöön, jossa ääni kuuluu vaikuttaa siihen, millaisen 

arvion kuulija äänestä tekee. Pesonen kirjoittaa, että esimerkiksi käsitejärjestys "melua on 

ääni, jonka meluisuus on suurempi kuin äänekkyys ja kiusallisuus suurempi kuin meluisuus" 

ei pidä paikkaansa kyselytutkimuksissa, joissa käsitellään vastaajan asuinympäristön ääniä. 

Oman asuinympäristön melu koetaan herkemmin meluisaksi kuin kiusalliseksi (Pesonen, 

2005, 28).  

 

Koska äänen koettu voimakkuus, esimerkiksi meluisuus ja kiusallisuus, riippuu äänen 

lähteestä, sen ominaisuuksista sekä altistetun omasta toiminnasta, ei meluisuutta ja 

kiusallisuutta, eikä myöskään melutasoa voida Pesosen (2005) mukaan pitää yksikäsitteisinä 

ympäristön pilaantuneisuuden mittareina. Myös pilaantuneisuuden koettu voimakkuus olisi 

katsottava konteksti- ja kuulijariippuvaiseksi muuttujaksi. Esimerkiksi oman toiminnan melu 

saattaa olla hyvin voimakasta ilman, että se koetaan ympäristöä pilaavaksi. (Pesonen, 2005, 

30) 

2.2 Koettu häiriö tai haitta melun mittarina 

Ympäristömelulla on monenlaisia vaikutuksia. Häiritsevyys on ympäristömelun yleisin 

haittavaikutus. WHO:n mukaan häiritsevyys on tekijä, jonka yksilö tai ryhmä kokee 

kielteisenä, epämiellyttävänä ja ei-toivottuna (Berglund & Lindvall, 1995).  Jokituppo et. al. 

(2007) lisäävät, että häiritsevä melu on ääntä, joka varaa huomiota kuulijan tahtomatta, 

vaikka ääntä ei haluaisi kuunnella. (Jokitulppo, Lahti, Markula, 2007, 12-13) 

 

Psykoakustiikassa on tutkittu äänen fysikaalisten ominaisuuksien, erityisesti melun 

häiritsevyyden suhdetta äänitasoon. Häiritsevyyttä on mitattu esimerkiksi mittaamalla missä 

määrin melu vaikeuttaa altistetun suoriutumista erilaisista tehtävistä. (Pesonen, 2005, s. 28) 

Häiritsevyyden suhteen äänitasoon on todettu olevan samanlainen äänekkyyden ja 

meluisuuden kanssa. (Jokitulppo, Lahti, Markula, 2007, 12-13) Häiritsevyys on kuitenkin 

subjektiivinen käsite, ja viimekädessä se perustuu aina kuulijan arvioon äänen 

häiritsevyydestä. Häiritsevyyteen vaikuttavat äänen ominaisuuksien lisäksi ainakin 

altistustilanne, kuulijan mahdollisuus vaikuttaa meluun, melunlähteen 

tunnistamismahdollisuus ja suhtautuminen melunlähteeseen (Jauhiainen, Vuorinen, 

Heinonen-Guzejev, 2007)  

 

Ympäristömelun hallintakeinojen näkökulmasta häiritsevyys on käsitteenä tärkeä, koska 

ympäristömelun vaikutuksia kuvataan objektiivisesti mitattavissa olevan melualtistuksen ja 
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sen aiheuttaman häiritsevyyden välisellä annos-vastesuhteella. Ympäristömelun ohjearvojen 

taustalla ovat keskimääräiset annos-vaste suhteet. (Jokitulppo, Lahti, Markula, 2007, 12-13) 

2.3 Ampumamelun ominaisuudet ja hallinta 

Ympäristössä ampumamelu on merkittävä häiriön aiheuttaja, koska se kantautuu kauas ja 

erottuu helposti ääniympäristöstä tai muusta melusta. Ampumalelu on luonteeltaan muuhun 

ympäristömeluun verrattuna poikkeuksellista ja siksi sen häiriövaikutukset voivat olla 

erilaisia kuin muulla ympäristömelulla. Ampumamelu voi häiritä erityisesti yöaikaan, vaikka 

se esiintyisikin harvemmin tai heikompana kuin muista lähteistä kuuluva melu. Koetun 

häiritsevyyden erityispiirteitä ovat myös äänen äkillisyyteen liittyvät orientoitumis- ja 

säikähdysreaktiot. (Jokitulppo, Lahti, Markula, 2007, 15) 

 

Myös ampumamelun aiheuttamia haittoja säädellään meluun ja melualtistuksiin kohdistuvilla 

toimenpiteillä. Yksi keino on määritellä melunlähteiden ympärille melualueita. Suomessa 

esimerkiksi ampumamelun ohjearvot on tarkoitettu ehkäisemään ampumaratojen aiheuttamia 

meluhaittoja ja turvaamaan ympäristön viihtyvyyttä. Niitä hyödynnetään rakentamisen 

lupamenettelyssä sekä maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa (Jokitulppo, Lahti, 

Markula, 2007, 52). Valtioneuvoston päätöksen 53/1997 ohjearvojen mukaan ampumaradan 

aiheuttaman melun AI-enimmäisäänitaso LAImax ei saa ylittää 60-65dB alueesta riippuen. 

65dB koskee normaalia asumista, ja 60dB koskee herkkiä kohteita, kuten loma-asutusta. 

Ohjearvojen soveltamisessa otetaan huomioon toiminnan luonne ampumaradalla sekä 

ympäröivän alueen käyttö ja merkitys. 

 

Melualueita on esitetty eritasoisissa kaavoissa vaihtelevasti. Merkintöjä melualueista löytyy 

uusimmista ja vielä keskeneräisistä maakuntakaavoista. Yleiskaavoista melualueet puuttuvat, 

ja asemakaavoja ei Puolustusvoimien ampumaradoilla tai harjoitusalueilla ole. Varuskunta-

alueiden asemakaavoitustilanne vaihtelee muun muassa niiden sijainnista riippuen. 

Taajamissa keskeisillä alueilla sijaitsevat vanhat varuskunnat on yleensä merkitty 

asemakaavaan. Asemakaavat ovat kuitenkin yleensä varsin yleispiirteisiä tai sisällöltään 

vanhentuneita sekä meluntorjunnan että myös rakennetun ympäristön vaalimisen kannalta. 

Käytännössä ampumaradan ja asutuksen välinen suojavyöhyke voi olla laaja, jopa 

kilometrien levyinen. Sen koko ja muoto riippuvat kuitenkin ratkaisevasti ampumasuunnan, 

meluesteiden, maaston, puuston ja korkeuserojen aiheuttamista vaimennusominaisuuksista. 

(Ampumatyöryhmä, 2006) 

 

Melualueiden arvioinnin ja laadinnan perusteena käytettävät melupäästöjen raja-arvot 

perustuvat yleensä tietylle melunlajille löydettyyn annos-vaste -suhteeseen. Yksinkertaistaen 
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voidaan sanoa, että annos-vaste -suhde kuvaa eri melumäärien aiheuttamia reaktioita 

populaatiossa: esimerkiksi kuinka suuri osa ihmisistä kokee tietyn äänitason erittäin 

häiritsevänä. Yleisin tunnusluku annos-vastesuhteelle on keskiäänitaso LAeq. Se on yleisesti 

käytössä ympäristömelun mittana valmisteltaessa standardeja, normeja ja lainsäädäntöä. 

Keskiäänitaso on käyttökelpoinen, kun kyseessä on tasainen ja laajakaistainen melu.  

(Ampumatyöryhmä, 2006, 20) 

 

Ampumaratamelun haittojen arviointiin keskiäänitason soveltuu kuitenkin huonosti. 

Ampumamelun torjunnassa on ollut ongelmana löytää sellaiset mittauksiin perustuvat 

tunnusluvut, jotka yksiselitteisesti voisivat ennustaa melusta aiheutuvaa haittaa. 

(Ampumatyöryhmä, 2006, 56) Ampumamelun haittojen ja vaikutusten tutkimuksia on 

olemassa muihin melulajeihin verrattuna vähän ja toistaiseksi ampumamelulle ei ole 

määritetty luotettavaa annos-vastesuhdetta. (Jokitulppo, Lahti, Markula, 2007, 14)  

 

Pohjoismaissa ampumaratamelun arvioimiseen käytetään keskiäänitason sijaan 

enimmäistasoa (LAImax).  Ampumaratamelun arvioinnissa on pidetty tärkeänä melun 

enimmäistasojen ja niiden lukumäärän sekä toiminnan vuorokaudenajan ja laajuuden 

ottamista huomioon. Selkeää ohjetta siitä, miten nämä huomioidaan, ei kuitenkaan ole. 

(Ampumatyöryhmä, 2006, 56) 

 

Sääntelyn tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että tunnetaan mitattavissa olevia melun ja 

altistustilanteen ominaisuuksia sekä niitä vastaavia havaintomaailman muuttujia, joista 

haitallisiksi katsotut melureaktiot riippuvat (Pesonen, 2005, 25). Ampumamelutyöryhmä on 

todennut, että meluntorjunnassa tarvittaisiin luokittelu, joka ottaa huomioon melun 

fysikaalisten piirteiden lisäksi niitä elämyksellisiä piirteitä, jotka vaikuttavat melun 

häiritsevyyteen. (Ampumatyöryhmä, 2006)  

 

3 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen eteneminen 
Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma on rakennettu ongelmalähtöisesti ja tutkimus on tehty 

kahdessa vaiheessa. Empiirinen koostuu sekä haastattelemalla saadusta informaatiosta että 

asukaskyselyn avulla kerätystä tiedosta. Tutkimuksen yhteydessä kerätyn aineiston lisäksi 

taustatietoina on käytetty tietoja radoilla ammuttujen laukausten määristä, sekä 

ampumaratojen meluselvityksiä ja tietoja ampumaratojen melualueista.  Toisistaan 

poikkeavilla lähestymistavoilla hankittu materiaali muodostaa monipuolisen lähtötietopohjan 

tutkimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi.  
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Tavoitteena on selvittää, millaisia ampumaratojen melualueiden asukkaiden 

ääniympäristökokemukset ja melukokemukset ovat. Koska aiheesta on saatavilla niukasti 

tietoa aikaisemmissa tutkimuksissa, tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on käytetty 

aineistolähtöistä laadullista grounded theory (ankkuroitu teoria) tutkimusotetta. 

Ampumaratoja ympäröivien melualueiden asukkaiden käsityksiä ääniympäristöistään 

selvitettiin teemahaastatteluilla toukokuussa ja kesäkuussa 2009. Haastattelut analysoitiin 

grounded theoryn keinoin tarkoituksena selvittää ampumaradalta kantautuvien äänten 

merkitystä asukkaiden ääniympäristössä ja ampumaradan roolia asuinalueen 

ääniympäristössä. Haastattelujen analyysin perusteella on saatu alustava kuva siitä, millaisia 

asioita melualueen asukkaat pitävät merkittävinä ääniympäristössään, ja millaisessa 

kontekstissa mahdolliset melu- ja häiriökokemukset syntyvät. 

 

Prosessissa karttunut ymmärrys ja aihealueen ennakkotuntemus mahdollistavat 

kvantitatiivisen aineiston keräämisen ja analyysin tutkimuksen toisessa vaiheessa. Toisessa 

vaiheessa ensimmäisen vaiheen tuloksena löydettyjä teoreettisia ideoita, ja kirjallisuudessa 

esitettyjä teorioita melureaktioihin liittyvistä tekijöistä on testattu käytännössä nimenomaan 

ampumaratojen melualueilla. Tämä teoreettisten ideoiden testaus ja ensimmäisessä vaiheessa 

havaittujen ilmiöiden laajuuden selvittäminen on tehty toteuttamalla ampumaratojen 

melualueiden asukkaille asukaskysely, joka analyysissa on hyödynnetty tilastollisia 

menetelmiä.  

 

Sen lisäksi, että tutkimuksen ensimmäisessä osassa on käytetty grounded theoryn tarjoamaa 

keinovalikoimaa analyysissa, grounded theory on osoittautunut tutkimusprosessin 

läpäiseväksi lähestymistavaksi, koska sen ydinajatuksena oleva jatkuva vertailu on läsnä koko 

tutkimuksen teossa: Aluksi jatkuvan vertailun avulla on luotu uusi teoria. Sen jälkeen teoriaa 

on osin testattu ja verrattu, sekä täydennetty määrällisen aineiston nojalla saatujen tulosten 

avulla. Myös määrällisen aineiston analyysi painottuu tutkitun ilmiön kuvailuun ja vertailuun, 

vaikka analyysia palvelevat myös haastattelujen ohjalta muodostettujen olettamusten ja 

aiemman tutkimustiedon pohjalta muodostetut hypoteesit. Myös tässä tutkimusongelmaa on 

lähestytty pikemminkin aineistolähtöisesti kuin kokeellisen tutkimuksen näkökulmasta niin, 

ettei tutkittavaa ilmiötä ole pakotettu ennakolta oletettuihin raameihin. Määrällisen aineiston 

keruussa ja analyysissa on hyödynnetty myös aiemmissa tutkimuksissa muodostettuja 

käsitteitä ja ilmiöitä. Tarkoituksena on ollut muodostaa kuvaus ampumaradan melualueesta 

myös aiemmissa tutkimuksissa käytettyjen käsitteiden valossa, sillä näin tutkimuksen tulokset 

on mahdollista nähdä myös suhteessa aiempaan asuinympäristöjen melua koskevaan 

tutkimustietoon.  
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Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ampumaratojen melualueiden asukkaiden 

kokemuksia asuinpaikkansa ääniympäristöistä, aluksi on esitelty ampumaratojen 

melualueiden määrittelyssä käytettyjä kriteerejä, sekä kuvattu lyhyesti valittujen 

ampumaratojen toimintaa ja tutkittavilla melualueilla sijaitsevan asutuksen pääpiirteet. Koska 

tutkimuskohteiden ääniympäristöihin vaikuttavat monet tekijät, haastattelujen tuloksia 

taustoitetaan myös ampumaratojen laukausmäärätiedoilla ja toimintakuvauksilla, sekä 

melukartoilla.  

 

Tutkimuksen alussa luvussa 2 on esitelty ampumaratojen melunhallinnan ja meluntorjunnan 

lähtökohtia ja sääntelyä. Tässä luvussa esitelty tutkimusasetelma, menetelmävalinnat, sekä 

empiirisen aineiston keruukohteet. Luvussa 4 kerrotaan humanistisesta maantieteen 

näkökulmista ihmisen ja elinympäristön suhteeseen, sekä avataan tutkimuksen kannalta 

olennaisia äänimaisemaan liittyviä käsitteistä ja termejä. Seuraavissa luvuissa on vuorossa 

haastatteluaineiston analyysi. Luvussa 5 tarkastellaan saatuja tuloksia ja tarkastellaan, 

millainen kuva melualueen äänimaisemasta on tässä vaiheessa muodostettavissa asukkaiden 

näkökulmasta.  

 

Luvussa 7 äänimaisemaa siirrytään tarkastelemaan ampumaradan aiheuttaman meluhäiriön 

näkökulmasta. Aiempien melututkimusten tutkimusten sekä haastatteluissa tehtyjen 

havaintojen perusteella muodostetaan kysymyksiä, joiden avulla on tarkoitus saada tietoa 

ampumamelusta ja sen aiheuttamasta häiriöstä osana melualueen asukkaiden äänimaisemaa. 

Luvussa 8 analysoidaan asukaskyselyn tuloksia ja etsitään vastauksia asetettuihin 

kysymyksiin. Luvussa 9 esitetään yhteenveto määrällisen aineiston annista.  

 

Luvussa 10 luvussa kootaan yhteen tutkimuksen määrällisiä ja laadullisia tuloksia, sekä 

tarkastellaan minkälaisia näkökulmia tämä tutkimus avaa melualueiden elettyyn 

ääniympäristöön. Luvussa 11 pohditaan valittujen menetelmien toimivuutta sekä tutkimuksen 

onnistuneisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Viimeisessä luvussa esitetään vielä 

päätelmiä ja pohditaan jatkotoimenpiteitä.  

3.1 Tutkimusaineisto ja menetelmävalinnat 

Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma ja menetelmävalinnat ovat seurausta 

ongelmalähtöisestä lähestymistavasta ampumaratojen melualueiden ääniympäristöön. 

Määrällinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus pyrkii kuvailemaan ja selittämään tutkimuksen 

kohteena olevia ilmiöitä järjestelmällisten havaintojen avulla (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Laadullisen ja aineistolähtöisen tutkimuksen avulla on puolestaan 
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mahdollista selvittää ilmiöiden perustaa ja kartoittaa mitä ilmiö tai aihe tarkoittaa sekä miten 

se ilmenee kyseisessä kontekstissa. (Eskola & Suoranta, 1998, 19)  

 

Yhdellä menetelmällä olisi haasteellista tavoittaa riittävän kattava kuva sekä ilmiön 

luonteesta että laajuudesta, joten tutkimuksessa on päädytty hyödyntämään 

menetelmätriangulaatiota, eli keräämään tutkimukseen empiiristä aineistoa kahta erilaista 

menetelmää käyttäen. Koska tutkimuksen kohteena ovat ampumaratojen melualueiden 

asukkaiden ääniympäristökokemukset, ilmiön luonteen selvittämiseksi kerätään laadullinen 

haastatteluaineisto, jonka analyysissa hyödynnetään laadullista aineistolähtöistä otetta, ja sen 

jälkeen kerätään kvantitatiivinen aineisto asukaskyselyn avulla, ja sen analyysissa 

hyödynnetään tilastollisia menetelmiä.  

 

Triangulaation käyttö tutkimuksessa on perusteltua myös tulosten luotettavuuden kannalta: 

aihetta on aiemmin tutkittu vähän, eikä tuloksia ole siksi mahdollista arvioida suhteessa 

aiempiin tutkimuksiin. Triangulaation avulla on myös mahdollista lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä useamman kuin yhden menetelmän käyttö tiedon keruussa voi paljastaa 

siten ristiriitaisuuksia, jotka muuten voivat jäädä huomioimatta. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006) 

 

Tässä tutkimuksessa menetelmätriangulaatio ei kuitenkaan ole täysin puhdasta, sillä eri 

menetelmillä kerätyt aineistot ovat osin sidoksissa toisiinsa, koska kvantitatiivisen aineiston 

keruu perustuu osin kvalitatiiviseen aineistoon pohjautuvalle ymmärrykselle. 

Menetelmätriangulaation lisäksi tutkimuksessa on kuitenkin myös aineistotriangulaation 

piirteitä, sillä laadullinen ja määrällinen aineisto on analysoitu erikseen ja eri menetelmiä 

käyttäen. Seuraavissa luvuissa on kerrottu valituista aineiston keruu ja analyysimenetelmistä 

ja niiden valinnasta sekä empiirisen aineiston keruukohteiden valinnasta.  

3.2 Empiiristen aineistojen keruukohteiden valinta 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kahden ampumaradan ympäristössä. 

Tutkimukseen valittiin kaksi ampumarataa, joiden ympäristössä ihmisten reaktiot ja 

suhtautuminen ampumaradan ääniin poikkeavat ennakkotietojen mukaan toisistaan. Näin on 

tehty siksi, että aineistoon haluttiin saada mahdollisimman monipuolisia kokemuksia 

ampumaradan melualueella asumisesta. Tutkimuksen radat on kuitenkin pyritty valitsemaan 

niin, että ne ovat muiden piirteidensä osalta mahdollisimman samankaltaisia keskenään.  

 

Ampumaratojen ensisijaisina valintaperusteina käytettiin riittävää ampumaratatoiminnan ja 

sitä ympäröivän asutuksen määrää. Haluttiin valita kohteet, joissa ampumaratatoiminta on 
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jäämässä vähitellen lisääntyvän väljän asutuksen läheisyyteen. Koska haluttiin valita kaksi 

rataa, joiden ympäristössä suhtautuminen ampumaradan ääniin poikkeaa toisistaan, myös 

ampumamelusta tehdyt valitukset ja ratojen historia olivat tärkeä valintaperuste.  

Ampumaradan äänistä tehtyjä valituksia ei tässä kohtaa analysoitu yksityiskohtaisesti, eikä 

niitä voida pitää merkkinä äänten aiheuttaman häiriön voimakkuudesta tai laajuudesta. 

Valitusten huomioon ottamisen tarkoituksena on antaa suuntaa-antavaa tietoa siitä, minkä 

radan ympäristössä häiriön kokeminen on niin voimakasta, että valittaminen on katsottu 

aiheelliseksi ja minkä ratojen ympäristössä yksikään asukas ei ole katsonut tarpeelliseksi 

valittaa.  

 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin Räiskylän ampumaradan ympäristö Riihimäellä sekä Parolan 

ampumaradan ympäristö Hattulassa. Valitut kohteet sijaitsevat lähellä toisiaan, joten ei ole 

syytä olettaa, että alueiden välillä olisi suuria kulttuurieroja.   

 

Räiskylässä ja Parolassa on keskenään samantyyppistä ampumaratatoimintaa ja molemmissa 

ovat käytössä puolustusvoimien toiminnan kannalta tärkeät ampumaratatyypit. Valituissa 

kohteissa on riittävästi perus ampumaratoja (150m kiväärirata, 300m kiväärirata, 25m 

pistoolirata, 50m pistoolirata, lisäksi Parolassa 50m ampumahiihtorata ja Räiskylässä 50m ja 

100m riistamaaliradat) ja vuosittaiset laukausmäärät radoilla ovat samaa suuruusluokkaa. 

Ratoja käyttävät päivisin pääosin Puolustusvoimat ja lähinnä iltaisin ampumaseurat. 

Molempien ratojen välittömässä läheisyydessä on lisäksi riittävästi samantyyppistä asutusta, 

enimmäkseen rintamamiestalon tyyppisiä omakotitaloja pihoineen.  

3.2.1 Räiskylän ampumarata 

Viestirykmentin Räiskylän ampumarata sijaitsee Riihimäellä noin 1,5 kilometrin päässä 

kaupungin keskustasta. Ampumarata on Riihimäen varuskunta-alueen itälaidalla laakson 

painanteessa. Merkittävimmät melun etenemistä estäviä maaston kohtia ovat pohjoisessa, 

lounaassa sekä kaakossa olevat mäet. Mäkien takana maasto laskee hyvin jyrkästi alle 

ampumapaikkojen korkeustason. Vähiten maastollisia esteitä melun leviämiselle on Kokon 

omakotialueen suunnassa. (Hämeen ympäristökeskus HAM-2007-Y-224-119, 2009) 

 

Lähimmät asuinalueet ovat ampumaradan lounaispuolella oleva Huhtimo, itäpuolella Kokko 

ja länsipuolella Petsamo ja Tienhaara. Lähimmät Huhtimon alueen asuintalot sijaitsevat 30 – 

100 metrin etäisyydellä ampumaradasta (kuvio 1). Lähimmät Kokon asuntoalueen asuintalot 

sijaitsevat noin 350 metrin ja Petsamon ja Tienhaaran asuintalot noin 850 metrin etäisyydellä 

ampumaradasta. Valtion rautateiden päärata kulkee noin 550 metrin etäisyydellä 

ampumaradan länsipuolella ja Riihimäki-Lahti rata noin 550 metrin etäisyydellä 

ampumaradan eteläpuolella.  Selvitysten mukaan yli 65 desibelin ampumamelulle altistuu 
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nykytilanteessa Räiskylän ampumaradan ympäristössä jopa satoja ihmisiä. (Hämeen 

ympäristökeskus HAM-2007-Y-224-119, 2009) 

 

Räiskylässä ampumarata ja sitä ympäröivä asutus ovat tulleet toimeen rinnakkain jo vuosia. 

Ampumaratatoimintaa on ollut Räiskylässä 1920-luvulta lähtien (Hämeen ympäristökeskus 

HAM-2007-Y-224-119, 2009). Vuonna 1918 Mikkelissä perustettu puolustusvoimien 

ensimmäinen viestijoukko-osasto, Kenttälennätinpataljoona ja sen seuraaja Viestipataljoona 2 

toimivat Vapaussodan jälkeen Riihimäellä vuosina 1920–1934. Toisen Maailmansodan 

jälkeen 1944 Viestirykmentti jatkoi toimintaansa Riihimäellä. Nykyisin Riihimäen 

varuskunnassa on Viestirykmentin lisäksi muita puolustusvoimien toimintoja.  

(Puolustusvoimat, Viestirykmentti, 29) 

 

Vuonna 1925 ampumaradan seutua ympäröivät metsät ja pellot. Valtaosa Kokon ja Huhtimon 

alueiden asuinrakennuksista on otettu käyttöön vuosina 1950-1959. Alueella on myös 

muutamia uudempia rakennuksia, joiden käyttöönottovuodet ovat välillä 1960-1994.  

(Riihimäen kaupunki, 1995) Kauemmas kokon alueen kaakkoispuolelle Taipaleen alueelle on 

kaavoitettu uusia omakotialoja 2000-luvulla.  

 

2000-luvulla ampumaradan ja ympäröivän asutuksen yhteiselo ei ole ollut kitkatonta. 

Ympäristökeskuksen myönsi vuonna 2004 määräaikaisen ympäristöluvan ampumaradalle.  

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lähiasukkaiden luvasta tekemät valitukset ja vaatimuksen 

ammuntojen lopettamisesta vuoden 2007 alussa. Valitukset liittyivät muun muassa 

rakentamiseen melualueelle. Yksityishenkilöt kokivat kärsivänsä kohtuutonta haittaa, 

esimerkiksi sen vuoksi, ettei heille ei myönnetä rakennuslupia ampumaradan melualueella 

sijaitseville, asemakaavaan merkityille tonteille (Hämeen ympäristökeskus HAM-2007-Y-

224-119, 2009). Hallinto-oikeudessa kuitenkin tarkennettiin esimerkiksi ampumarata-alueen 

lukitusta niin, että koko varuskunta-alue pidetään nykyisin suljettuna ja siellä liikkumisen 

rajoittamista. Ampumarataa ympäröivä melukonflikti on saanut huomiota myös paikallisissa 

lehdissä (esim. Aamuposti 07.09.2008) 

 

Ampumaratatoimintaa on ollut Räiskylässä 1920-luvulta lähtien. (Hämeen ympäristökeskus 

HAM-2007-Y-224-119, 2009) Nykyään ampumaradalla ammutaan ensisijaisesti 

Viestirykmentin kouluammuntoja. Suurimman hetkellisen melun aiheuttavat 

puolustusvoimain kouluammunnat (ryhmäammunta), joissa sotilasosasto ampuu 

samanaikaisesti. Ammunnat painottuvat saapumiserittäin noin neljään viikkoon tammikuun ja 

heinäkuun alusta lukien. Ampumamelun kokonaiskesto yhtenä kouluammuntapäivänä on 
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noin 20 minuuttia. Varuskunnan henkilökunnan palvelusammunnat tapahtuvat pääosin 

syyskuussa. 

 

Räiskylän ampumarata-alueella on useita ampumaratoja. Radat, asetyypit, ampumapaikkojen 

määrät ja vuonna 2008 ammutut laukausmäärät on kuvattu taulukossa 1. Radan ympäristöön 

aiheuttamat meluvyöhykkeet on kuvattu kuviossa 1. 

 

Taulukko 1. Räiskylän ampumaradan radat, käytetyt asetyypit ja ampumapaikkojen ja 
laukausten määrät vuodelta 2008 (Hämeen ympäristökeskus HAM-2007-Y-224-119, 2009) 

Ratatyyppi Asetyypit Ampumapaikat Laukausmäärä 

laukauksia/vuosi  

150m kiväärirata 

kiväärikaliiperiset aseet, 

pienoiskivääri,  (kal .22) ja 

haulikko 

30 paikkaa 

katoksessa 

122 000 

 

300m kiväärirata - - 0 

25m pistoolirata kaikki pistooliaseet 20 paikkaa 83 000 

50m pienoiskiväärirata 
pienoiskivääri ja kal. 22 

pistoolit 
20 paikkaa 16 000 

50m ampumahiihtorata pienoiskivääri 1 paikka 8 500 

50m villikarjurata pienoiskivääri 2 paikkaa 140 

Hirvirata 

kiväärikaliiperiset aseet, 

sinkoaseiden sisäpiiput, 

haulikko  

liikemaalirata 46 000 

 

Myös poliisi käyttää rataa virka-ammuntoihin. Lisäksi ammuntaa ja ampumahiihtoa 

harrastavat seurat ja yhdistykset voivat järjestää harjoituksia ja kilpailuja ampumaradalla 

heille myönnettyjen käyttövuorojen mukaisesti. Tärkeimmät ratoja käyttävät 

ammunnanharrastajat ovat Riihimäen Ampumaseura ry (RASSI), Hausjärven-Riihimäen 

Seudun Riistanhoitoyhdistys ja Riihimäen Kisko ry sekä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 

liittyen eri reserviläisjärjestöt ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK). (Hämeen 

ympäristökeskus HAM-2007-Y-224-119, 2009) Lisäksi ampumaratoja käytetään kerran 

vuodessa Erämessujen Erämiesammuntoihin, jotka kestävät yleensä yhden viikonlopun, ja 

ammuntaa on messujen ajan aamusta iltaan. Erämiesammuntojen tarkat ajat ja päivät 

saattavat vaihdella vuosittain.  

 

Nykyisen ympäristöluvan mukaan ampumaradan käyttöajat ovat kiväärikaliiperisille aseille 

arkisin kello 8–16 ja lauantaisin kello 12–16, ja pienikaliiperisille aseille (enintään kal .22 

pienoiskivääri ja -pistooli ja kal .32 pistooli): arkisin kello 8 – 20 ja lauantaisin kello 8–18. 
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Sunnuntaisin, juhlapyhinä ja niiden aattoina ammunta on kokonaan kielletty. Mainituista 

ampuma-ajoista on mahdollista poiketa erityissyistä enintään seitsemän kertaa vuodessa. 

(Hämeen ympäristökeskus HAM-2007-Y-224-119, 2009) 

3.2.2 Parolan ampumarata 

Parolannummen ampumarata sijaitsee Parolannummen varuskunnan ja kasarmialueen 

vieressä, noin 300 metrin päässä Lehijärven rannasta. Ampumaratojen ympärillä on 

puolustusvoimien harjoituskäytössä olevaa metsää ja ampumapaikkojen ympärillä kohoavat 

10–45 m korkeat harjun rinteet. (Hämeen ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-111, 2009) 

 

Etäisyys ampumaradalta lähimpään asutukseen noin 300 metriä ja etäisyys Nihattulan 

kouluun on noin 1,2 km. Lähimpänä ampumaratoja sijaitsevat Männistön omakotialue ja 

Järvensivun omakotialueen eteläosa sekä Koivukujan kerrostaloalue, joka sijaitsee 

varuskunta-alueen välittömässä läheisyydessä. (Hämeen ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-

111, 2009) 

 

Sotilastoiminnalla on Parolannummen alueella pitkä historia. Nykyisen Parolan alueella 

Vähän-Luolaja on yksi Hattulan vanhimmista kylistä. Ensimmäiset arkistomerkinnät löytyvät 

vuodelta 1329. Sotilasharjoitusalueen Hämeenlinnan puoleista päätä lienee alun perin 

nimitetty Parolannummeksi ja Hattulan puoleista Luolaistennummeksi, kunnes koko 

leirialuetta on aloitettu kutsumaan Parolannummeksi. (Puolustusvoimat, 2009) 

Parolannummen sotilasperinteet ulottuvat Kustaa Vaasan aikoihin, jolloin Hämeen linnan 

laitumet sijaitsivat Nummen kylän alueella. 30-vuotisen sodan aikana Parolannummelle 

koottiin seudun jalkaväkimiehet ja hakkapeliitat. Suuren Pohjan sodan aikana kenttä toimi 

sotaväen kokoontumispaikkana. Nykyisessä merkityksessään Parolannummi on ollut 

sotaväen harjoituskenttänä vuodesta 1777. Alueen merkityksestä kertoo, että myös Ruotsin 

kuninkaat ja Venäjän Tsaarit ovat vierailleet Parolassa useita kertoja.  (Putkonen, 

Kaunisharju, Seppänen, (toim.), 2003) 

 

Parolannummen seudulla myös asutushistoria on pitkä. Esimerkiksi lähellä sijaitsevan 

Lehijärven alueen alueella asutusta on ollut jo 1400-luvun alkupuolella, kun alue erotettiin 

Hattulasta omaksi hallintopitäjäkseen. Hattulan alueen muista vanhoista kylistä poiketen 

Parolan alue alkoi rakentua tiiviimmin vasta 1800–1900 -lukujen vaihteessa, kun Helsinki–

Tampere välinen ratayhteys otettiin käyttöön ja rautatieasema sijoitettiin Parolaan. 1900-

luvun alussa uuden taajaman kehitystä vahvistivat radan tuntumaan sijoitetut teollisuus- ja 

tuotantolaitokset. Näin syntyneiden työpaikkojen lähiympäristöön, alkoi syntyä myös 

pysyvää asutusta.  (Hattulan kunta, 2009) 
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Parolannummen ampumarata on ollut käytössä nykyisessä muodossaan vuodesta 1985 

lähtien. Ampumarataa käytetään pääasiassa Panssariprikaatin varusmiesten 

koulutustarkoitukseen ja reserviläisten kertausharjoituksiin. Puolustusvoimien lisäksi ratoja 

käyttävät Poliisi, Rajavartiolaitos, ampuma- ja metsästysseurat sekä muut yhteisöt ja reservin 

henkilöt, joille Panssariprikaatin komentaja on hakemuksesta myöntänyt ratojen 

käyttöoikeuden. Radan käyttöä koskevia määräyksiä ja ohjeita annetaan rata-aluetta 

koskevalla johtosäännöllä, jota Panssariprikaatin koulutusosasto päivittää. Parolannummen 

ampumarata-alueella on yhteensä viisi ampumarataa. Radat, asetyypit, ampumapaikkojen 

määrät ja vuonna 2008 ammutut laukausmäärät on kuvattu taulukossa 2. (Hämeen 

ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-111, 2009) 

 

Taulukko 2. Parolannummen ampumaradan radat, käytetyt asetyypit ja ampumapaikkojen ja 
laukausten määrät (Hämeen ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-111, 2009) 

Ratatyyppi Asetyypit Ampumapaikat Laukausmäärä 

laukauksia/vuosi 

150m kiväärirata alle 10mm kaliiperiset, myös 

rynnäkkökivääri 

30 katettua paikkaa 115 000 

300m kiväärirata alle 10 mm kaliiperiset 

aseet, kivääri ja 

rynnäkkökivääri 

26 katettua 

2 lämmitettävää 

104 000 

25m pistoolirata  36 katettua 

2 lämmitettävää 

140 000 

150m 

ampumahiihtorata 

pienoiskivääri 30 paikkaa 73 000 

Hirvirata alle 10 mm kaliiperiset 

aseet, kivääri ja konepistooli  

liikemaalirata 14 000 

Kaikilla radoilla on sarjatuliammunta kielletty. Parolannummen ampumaradoilla ammuttiin vuonna 

2008 noin 446 000 laukausta, joista 419 000 laukausta oli puolustusvoimien ammuntoja ja 27 000 

muiden ammuntoja.   

 

Parolannummen ratojen käyttöajat ovat ma–pe klo 7–20 ja la klo 8–16. Lauantaisin 

ammutaan pääasiassa helmi–maaliskuun ja elokuun aikana. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 

ampuminen on kielletty ilman erillistä lupaa, ja luvanvaraisesti sunnuntaisin ammutaan noin 

10 kertaa vuodessa klo 12–15. Nämä ammunnat ovat esimerkiksi reserviläisten 

kertausharjoituksia tai kilpailuja. Lisäksi ammunta pimeällä on kielletty, ellei ampumaradalla 

ole valoja. Pimeällä voidaan ampua vain ampumahiihtoradalla ja pistooliradalla, sillä ne on 

valaistu. Erillisellä luvalla voidaan ampua myös pimeänäkölaitteita käyttäen, mutta tätä 
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mahdollisuutta on käytetty hyvin harvoin. (Hämeen ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-111, 

2009) 

 

Puolustusvoimat käyttää ampumaratoja keskimäärin 20 päivänä kuukaudessa ja ammunnat 

ovat pääasiassa arkisin klo 7–20 välisenä aikana ja lauantaisin klo 8–16. Viikonloppuisin 

ratoja käytetään noin kahtena päivänä kuukaudessa. Noin puolet radoilla ammutuista 

laukauksista ammutaan varusmiesten peruskoulutuskausien aikana tammikuun puolesta 

välistä maaliskuun alkuun sekä heinäkuun puolesta välistä syyskuun alkuun. Näinä aikoina 

ratoja käytetään myös lauantaisin. (Hämeen ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-111, 2009) 

 

Siviileille ampuminen on sallittu vain hirviampumaradalla ja eri luvalla pistooliradalla. 

Metsästysseurojen vakioampumavuorot hirviradalla ovat arkisin klo 17–20. Siviiliseuroille ja 

yksityisille ammunnan harrastajille ei ole myönnetty muiden ampumaratojen käyttöoikeutta. 

(Hämeen ympäristökeskus HAM-2005-Y-530-111, 2009) 

3.3 Ääniympäristöstä kertovat dokumentit  

Meluselvitykset, kartat ja tilastot kertovat yksityiskohtaisesti ampumaradan äänistä. Sekä 

Parolassa että Räiskylässä tehtyjä meluselvityksiä on käytetty taustatietona tutkimuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa (Haahla ja Niskanen, 2005) (Parri, 2003). Määrälliset tiedot 

ampumaratojen aiheuttamista äänistä myös ankkuroivat tutkimuksen tulokset tarkoin 

määritellyn luonteisen ja laajuisen ampumaratatoiminnan yhteyteen.   

 

Melualueiden määrittelyyn ei ole olemassa vakiintunutta käytäntöä eikä menettelytapaohjetta. 

Pienikaliiperisten aseiden ampumaratojen melualueiden määritysperusteena on käytetty 

valtioneuvoston päätöstä ampumaratojen ohjearvoista 53/1997.   

 

Melualueet, joita tutkimuksessa käytettiin lähtötietoina perustuvat Parolan ja Räiskylän 

alueiden ympäristömeluselvityksiin (Haahla ja Niskanen, 2005) (Parri, 2003). 

Meluselvityksissä melun leviäminen on mallinnettu laskentamallilla ja äänitasoja on mitattu. 

Ampumaratatoiminnan melualueen rajausta määritettäessä enimmäistäson mukaan (AImax) 

mukaan on huomioitu laskentamallin yliennustaminen, joka on noin 5dB, verrattuna 

hyväksyttävissä olosuhteissa mitattujen enimmäistasojen keskiarvoon. Melualuetta 

muodostettaessa laskentamallin antama epäyhtenäinen leviämisalue on yksinkertaistettu ja 

erilliset saarekkeet on jätetty pois, tai liitetty melualueeseen tapauskohtaisesti. Tutkimuksessa 

lähtötietona käytetyt melualueet on kuvattu kuvioissa 1 ja 2.  
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Kuvio 1.  Räiskylän ampumarata ja dB-taso -alueet  
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Kuvio 2.  Parolan ampumarata ja dB-taso -alueet 

 

3.4 Haastattelut 

Menetelmän valinta 

Haastattelun idea perustuu siihen, että haluttaessa tietoa ihmisten elämästä, on toisinaan 

viisasta kysyä asioita ihmisiltä itseltään (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006).  Tässä 

tutkimuksessa haastattelumetodina käytettiin teemahaastattelua1. Teemahastattelu on 

puolistrukturoitu haastattelu, jossa jokaisessa haastattelussa käydään aina läpi samat teemat ja 

aihepiirit, mutta kysymysten täsmällinen muotoilu ja järjestys voivat vaihdella (Ruusuvuori & 

Tiittula, 2005, 11) (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006). Teemahaastattelu valittiin 
                                                      
1 Haastattelun teemarunko on liitteessä 1 
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metodiksi, se mahdollistaa keskustelun tutkimuksen kannalta olennaisista teemoista 

tarjoamatta kuitenkaan haastateltavalle valmiita käsitteitä tai ajattelumalleja. Tämä on 

tärkeää, sillä haastatteluaineiston perusteella haluttiin selvittää nimenomaan millainen on se 

ääniympäristö ja konteksti, jossa ampumaradan melualueen asukkaat määrittävät tai ovat 

määrittämättä ampumaradan ääniä meluksi ja miten melualueen asukkaat hahmottavat ja 

merkityksellistävät ääniympäristöään. 

 

Teemahaastattelua valmisteltaessa varten tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset on muutettava 

tutkittavaan muotoon (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006) Haastattelujen teemarunkoa 

valmisteltaessa hyödynnettiin äänimaisematutkimusta käsittelevää menetelmäkirjallisuutta. 

(Järviluoma ja Wagstaff, 2002) Lisäksi teemojen ja kysymysten toimivuutta ja 

ymmärrettävyyttä testattiin junaradan melualueella asuvan ulkopuolisen henkilön 

testihaastattelulla. Teemarunkoa yksinkertaistettiin ja muokattiin saadun kokemuksen 

perusteella.  

 

Haastateltavat valittiin satunnaisesti osoitteen perusteella melualueen asukkaista. Melualueen 

asukkaat eivät ole homogeeninen ryhmä, ja alueella asuvina kaikilla heillä on kokemusta 

alueen ääniympäristöstä. Koska yksi tutkimuksen haastattelujen tavoitteista oli saada käsitys 

melualueen ääniympäristökokemusten moninaisuudesta, haastatteluun suostuvien ajateltiin 

muodostavan sellaisen joukon eri-ikäisiä melualueen asukkaita, jotka ovat valmiita kertomaan 

kokemuksistaan ja ovat siksi tutkimukseen sopivia informantteja. 

 

On selvää, että haastattelussa tätä teemarungon ja haastattelijan vaikutusta on mahdotonta 

täysin välttää, sillä todellisuutta tuotetaan ja uusinnetaan kielen avulla myös ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa (Ruusuvuori ja Tiittula, 2005, 10-11). Valitun metodin 

joustavuuden etuna on, että haastateltavalle jää mahdollisuus käsitteellistää 

ääniympäristökokemuksiaan omista lähtökohdistaan, kun tutkijan etukäteen asettamat 

ajatusmallit ja käsitteet eivät ohjaa haastateltavan ajattelua. Tutkimuksen 

kysymyksenasettelun ja tavoitteiden kannalta oli kuitenkin tarpeen varmistaa, että kaikkien 

haastateltavien kanssa käydään läpi etukäteen valitut teemat.   

 

Toteutus 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 19 ampumaratojen läheisyydessä asuvaa henkilöä. 

Kymmenen haastateltavista valittiin Parolannummen ampumaradan melualueen asukkaista ja 

kymmenen Räiskylän ampumaradan melualueen asukkaista. Haastatteluihin pyrittiin saamaan 

mukaan sekä miehiä että naisia. Haastateltujen sukupuolijakauma on esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Haastateltujen lukumäärät Räiskylässä ja Parolassa 

Haastatellut Naiset Miehet Yhteensä 

Parola 5 5 10 

Räiskylä 4 5 9 

 

Haastateltavat valittiin haastatteluun melualueella asuvista sattumanvaraisesti. Melualueella 

asuviin otettiin yhteyttä puhelimitse, ja pyydettiin haastateltavaksi ampumaratojen 

läheisyydessä sijaitsevien asuinalueiden ääniympäristöjä käsittelevään tutkimukseen. 

Potentiaalisten haastateltavien yhteystiedot saatiin FonectaFinder palvelusta melualueella 

sijaitsevien kadunnimien perusteella. Haastatteluja tehtiin Riihimäellä Räiskylän 

ampumaradan ympäristössä 25.5., 26.5. ja 15.6. Hattulassa Parolan ampumaradan 

ympäristössä haastattelut tehtiin 1.6. ja 16.6.   

 

Sopiessani puhelimessa haastatteluista Räiskylän ampumaradan ja Parolan ampumaradan 

ympäristön asukkaiden kanssa keväällä 2009 sain viiteen haastattelupyyntöön kieltävän 

vastauksen sillä perusteella, ettei "sieltä radalta meille mitään kuulu, ei meille kannata tulla 

haastattelemaan". Osoitteen ja melukarttojen perusteella myös nämä kohteet kuitenkin 

sijaitsivat selkeästi melualueella. Tämä ei kuitenkaan muuttanut tutkimuksen tavoitteita, vaan 

ennestään vahvisti käsitystä siitä, että ampumaratojen melualueet eivät välttämättä vastaa 

ihmisten kokemusta alueen meluisuudesta. Vaikka osaan haastattelupyynnöistä saatiin 

kieltäviä vastauksia, haastateltavien etsimistä jatkettiin niin kauan, että haastatteluja saatiin 

lopulta tehtyä 19.  

 

Laadullisen aineiston keruussa aineiston määrälle ei ole olemassa selkeitä rajoja, vaan 

aineistoa tarvitaan juuri sen verran kun kuin aiheen ja asetetun tutkimustehtävän kannalta on 

välttämätöntä. Yksi tapa ratkaista kysymys aineiston riittävyydestä on aineiston 

kyllääntyminen eli saturaatio. Tälllöin aineistoa katsotaan olevan tarpeeksi, kun uudet 

tapaukset eivät enää tuo tutkimusongelman kannalta uutta tietoa eli aineisto alkaa niin 

sanotusti toistaa itseään (Eskola ja Suoranta, 1998, 62-63).  

 

Haastattelujen määrää voidaan tässä tutkimuksessa pitää riittävänä, sillä jo 10 haastattelun 

jälkeen haastatteluissa alkoivat toistua samat asiat. Tulosten luotettavuuden ja 

yleistettävyyden varmistamiseksi haastatteluja kuitenkin tehtiin suunniteltu määrä, sillä 

aineiston kyllääntymisen käsitteen voidaan ajatella olevan yhteydessä myös tulosten 

yleistettävyyteen. Suhteellisen pienestäkin aineistosta voidaan tehdä yleisempiä kuin vain 

kyseistä aineistoa koskevia päätelmiä, kun aineisto alkaa toistaa itseään (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2006). 
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Haastattelut tehtiin haastateltavien kotona. Yleensä haastattelu tapahtui keittiön pöydän 

ääressä haastateltavan kanssa keskustellen. Haastatteluissa käytiin aina läpi samat teemat ja 

aihepiirit, mutta kysymysten täsmällinen muotoilu ja järjestys vaihtelivat haastateltavan 

mukaan. Myös laajuus, jolla haastateltavat kertoivat eri teemoista, vaihteli paljon. Osa 

haastatteluista oli lyhyitä, noin 10 min mittaisia, osa taas kesti selkeästi kauemmin, jopa 50 

min.  

 

Haastatteluissa pyrittiin välttämään valmiiden käsitteiden tarjoamista melualueen asukkaille. 

Eri teemojen esiin nostamiseksi keskustelussa oli kuitenkin tarvittaessa käytettävä 

teemarunkoon kirjattuja kysymyksiä ja termejä. Erityisesti kauempana ampumaradasta 

haastateltavien oli vaikea hahmottaa ampumaradan roolia ääniympäristön osana, sillä sen 

koettiin olevan niin vähäinen. Myöskään ampumaradan äänten aiheuttamista haitoista 

puhuminen ei näissä haastatteluissa ollut luontevaa. 

 

Osa haastateltavista piti ajatusta siitä, että heidän ääniympäristökokemuksistaan ollaan 

kiinnostuneita, erikoisena. Erityisesti kysyttäessä haastateltavan omista ympäristön ääniin 

liittämistä mielikuvista ja ajatuksista osa haastateltavista hämmästyi. Tätä selittänee se, 

etteivät haastateltavat olleet aiemmin ajatelleet, että heidän mielikuvansa ja ajatuksensa 

voisivat olla kiinnostavia tutkimuskohteita. Haastatteluun suhtauduttiin silti myönteisesti ja 

haastattelutilanteissa ilmapiiri oli hyvä.  

 

Haastattelujen aikana tuli selkeästi esille, että oman asuinalueen ääniympäristöstä puhuminen 

oli suurimmalle osalle haastateltavista uutta ja ehkä siksi hankalaa. Useimmissa 

haastatteluissa haastattelun ensimmäinen puolisko kului haastateltavilla aiheeseen 

virittäytymisessä ja varsinaiset vastaukset ja teemoja koskevat huomiot tulivat esiin vasta 

haastattelujen loppupuolella. Monet äänimaisematutkijat ovat havainneet tekemissään 

tutkimuksissa vastaavan ilmiön. Itsestään selvistä ympäristön äänistä puhumiseen 

virittäytyminen vie aikansa. Aiheesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi äänimaisematutkijat 

Heikki Uimonen (Uimonen, 2002) ja Noora Vikman (Vikman, 2002).  

 

Haastattelun lopuksi haastateltavaa pyydettiin piirtämään kartalle alue, jolle oman 

asuinalueen ääniympäristö ulottuu, eli: "Missä kuulostaa siltä kuin teillä täällä kuulostaa?". 

Monille haastateltaville oli tarpeen tarkentaa kysymystä lisäkysymyksellä: "Kun olette tulossa 

kotiin, niin missä alkaa kuulostaa siltä, että ollaan täällä. Tai vastaavasti, kun olette matkalla 

muualle niin missä alkaa kuulostaa siltä, ettei enää olla täällä, mistä sen huomaa?"  
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Haastateltavalle annettiin mahdollisuus valita kolmesta eri karttamittakaavoista itseään eniten 

miellyttävä. Karttaformaatiksi oli valittu puhelinluettelon karttaa mahdollisimman paljon 

muistuttava karttapohja, sillä se on tavallisten ihmisten ehkä yleisimmin käyttämä ja 

parhaiten tuntema karttapohja.  

3.5 Aineistolähtöinen analyysi 

Lähestymistapa 

Koska tutkimuksen ensimmäiseen vaiheen tavoitteena on tarkastella vähän tutkittua ilmiötä, 

tutkimuksen aineistoja lähestytään grounded theory –nimisen menetelmällisen 

lähestymistavan avulla. Grounded theory (GT) (suom. ankkuroitu teoria) on aineistolähtöinen 

lähestymistapa, jonka avulla pyritään selvittämään ilmiön perustaa ja muodostamaan uutta 

teoriaa. GTn perusajatus on kehittää teoria empiirisen aineiston avulla.  

 

Käsitteen ovat lanseeranneet ensimmäisinä Glaser ja Strauss vuonna 1967 teoksessaan The 

discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. (Strauss ja Corbin, 1990, 

24-25). GT ei kuitenkaan ole enää yksi yhtenäinen suuntaus, vaan sitä on kehitelty lukuisten 

tutkijoiden toimesta ja menetelmä on saanut erilaisia painotuksia ja tulkintoja. Yhteistä näille 

erilaisille painotuksille kuitenkin on se, että laadullisin menetelmin kerättyä aineistoa 

analysoidaan empiriaa painottaen ja aineiston pohjalta muodostetaan teoria aineiston 

vertailun ja luokittelun avulla. (Dey 2004, 80; teoksessa Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 

2006) Teorian ja pelkän aineiston ja löydösten kuvauksen pääasiallisina eroina Strauss ja 

Corbin 1990 mainitsevat konseptien ja niiden suhteiden roolit: teoria muodostuu aineiston 

pohjalta tehdyistä tulkinnoista ja kertoo käsitteellisistä konsepteista ja niiden keskinäisistä 

suhteista (Strauss ja Corbin, 1990, 24-25).   

 

Vaikka analyysissa lähdetään liikkeelle aineistosta, GT:ssa päätelmien teko ei ole puhtaasti 

induktiivista tai deduktiivista, vaan yhdistelmä molempia. Puhutaan abduktiosta tai 

teoriasidonnaisuudesta (Eskola ja Suoranta, 1998, 79-83). Tutkimus myös jää myös 

irralliseksi aiemmista tutkimuksista ja tieteellisistä keskusteluista, jos sitä ei kytketä niihin 

millään tavalla vaan pitäydytään vain aineiston analyysissa. Abduktiossa päärooli on tutkijan 

ajattelulla, mutta siinä hyväksytään se, että ajattelu ja päättely eivät tapahdu ilman teoreettista 

välineistöä ja vihjeitä. Tämän on tutkimuksen kannalta keskeistä, sillä on ymmärrettävä, että 

tulokset ovat aina kontekstisidonnaisia ja subjektiivisuus on väistämättä läsnä tutkimuksessa. 

(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekoon ja 

päättelyyn liittyvää esiymmärrystä on avattu kappaleissa 2 ja 4.  
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GT n periaatteiden mukaan tehtyanalyysi on kiinteästi empiiriseen dataan ankkuroitu ja 

teoriaa muodostetaan aineistoa systemaattisesti koodaten ja luokitellen (Strauss ja Corbin, 

1990, 24). GT eroaa muista laadullisen tutkimuksen tavoista vain analyysissa, sillä 

tiedonkeruu voi tapahtua monin tavoin, vaikka teorian rakentaminen nimenomaan 

haastatteluaineistosta onkin yleistä, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. (Saaranen-Kauppinen 

ja Puusniekka, 2006) 

 

Analyysin eteneminen 

Tässä tutkimuksessa grounded theory -menetelmän käyttö etenee tutkimusaineiston erilaisten 

luokittelujen avulla. Koodaus grounded theoryssa etenee kolmen vaiheen kautta: avoin 

koodaus, aksiaalinen koodaus ja selektiivinen koodaus (Strauss ja Corbin 1990, 57–195.) 

Tässä tutkimuksessa koodauksia käytettiin väljästi, koska aineistossa haluttiin säilyttää 

haastateltavien ääni.  

 

Aluksi koodit poimittiin haastattelukysymyksistä ja haastatteluaineisto järjestettiin 

haastattelukysymysten mukaan niin, että aineistoa oli mahdollista tarkastella näiden koodien 

mukaisina kokonaisuuksina. Lisäksi litterointivaiheessa kävi ilmi, että haastateltavat nostivat 

esiin keskenään samantyyppisiä aihepiirejä, joita ei kuitenkaan haastattelurungossa erikseen 

nostettu esille. Myös nämä aihepiirit koodattiin ja ryhmiteltiin omiksi kokonaisuuksikseen. 

Tämän avoimen koodauksen tavoitteena oli, että jokaisen koodin sisältö ja ulottuvuudet eri 

haastatteluissa tulevat huolellisesti käsiteltyä. Esimerkiksi kysymys Millä tavoin, tai miltä 

osin sanat melu tai meluisuus voisivat mielestänne kuvata asuinpaikkanne ääniympäristöä?. 

Tästä kysymyksestä muodostettiin koodi melu ei kuvaa, koska. Jokaisesta koodista jokaisessa 

haastattelussa kirjoitettiin muistiin yksityiskohtaisesti mitä haastateltava kertoo kyseisestä 

koodista. Jokaisesta kysymyksestä luotiin aluksi koodi tällä tavalla ja keskityttiin 

kuvailemaan koodien ominaisuuksia ja ulottuvuuksia. Aiemman teoreettisen tiedon 

huomattiin vaikuttavan tässä vaiheessa esimerkiksi siihen, millaisia koodeja ja yhteyksiä 

aineistosta huomaa.  

 

Aksiaalisessa koodauksessa on tarkoitus tarkastella kategoria kerrallaan ilmiön kytköksiä 

ympäröiviin asioihin ja ihmisiin. Kategoriat yhdistyvät uudelleen toisiinsa hierarkkisesti. 

Samalla kategorioiden ominaisuudet ja ulottuvuudet tarkentuvat. (Corbin ja Strauss 1998, 

97–115.) Esimerkiksi, yhdistin koodin melu ei kuvaa, koska kysymykseen Mistä 

pidätte täällä asumisessa tai tässä asuinalueessa ja muodostin niistä yläkoodin 

ihanteellinen/virkistävä asuinympäristö. Koodatessa huomattiin, että monet haastateltavat 

kertovat omien ääniympäristökokemuksiensa lisäksi vieraiden reaktioista ampumaradan 

ääniin. Etsin kirjallisuudesta tietoa ääniympäristöjen roolista erilaisten paikkasuhteiden 
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muodostumisessa ja tilan hahmottamisessa. Sain uusia ideoita ja kirjoitin muistiinpanoja. 

Muistiin kirjoitetuista ajatuksista, päätelmistä ja kytkennöistä laajempaan kontekstiin 

muodostui analyysin keskeinen aines. Niiden pohjalta syntyi myös käsitys tutkimuksen 

laadullisen osion tuloksista ja päätelmistä.  

 

Haastateltavien haastattelujen lopuksi karttapohjille tekemät piirrokset digitoitiin ArcMap – 

paikkatietosovelluksen avulla. Digitoinnissa huomioitiin, millä perusteella haastateltavat 

piirtäessään kertoivat hahmottavansa oman asuinalueensa ääniympäristön rajoja. 

Digitoinnissa käytettiin apuna samaa karttapohjaa, jolle haastateltavat piirsivät. Myös tämän 

visuaalisen aineiston analyysissa hyödynnettiin GT lähestymistapaa, sillä piirroksista ja 

haastateltavien piirtämisen yhteydessä esittämistä kommentit, otettiin mukaan yhdeksi 

aihepiiriksi koodauksen ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi kartta-aineistoa tarkasteltiin 

visuaalisesti karttapohjassa näkyviin kohteisiin ja melualueen rajaukseen nähden, joka ei ollut 

haastateltavien nähtävillä karttapohjalla.  

 

Valikoivan koodauksen työvaiheessa valittiin analyysin pohjalta keskeinen ilmiö ja sen 

ympärille muodostettiin uusi tarina. Muut aineistosta nousseet koodit ja kategoriat pyrittiin 

yhdistämään ja suhteuttamaan pääkäsitteeseen. Näin koko aineisto integroitiin keskeisen 

käsitteen, eli tutkimuksen näkökulman ympärille. Kategorioista ja niiden välisistä suhteista 

muodostettiin uusi kertomus, eli uusi teoreettinen kuvaus ilmiöstä. (Strauss ja Corbin 1998, 

116–142.) Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa olivat ampumaradan äänten rooli alueen 

äänimaisemassa ja niiden aiheuttama häiriö, jotka olivat olemassa jo tutkimusongelmassa. 

Näiden ilmenemistä aineistosta myös etsittiin.  Aineistosta itsestään tulivat esiin muun 

muassa äänimaiseman muiden piirteiden, alueen tuntemuksen ja alueelle kuulumisen, 

ihanneääniympäristön, ja yleisten arvojen merkitys. Keskeisin käsite oli ampumaradan 

äänten merkitys, johon liittyivät mainitsemani tärkeät kategoriat ja niiden puitteissa 

tapahtuneet vaihtelut ampumaradan äänten merkityksen muodostumisessa. Haastateltujen 

ihmisten asunnon sijainti tietyllä dB-tasoalueella melualueen sisällä oli valittu jo ennen 

analyysia mahdollista vaihtelua selittävänä taustatekijänä ja kategoriana ampumaradan äänten 

merkitysten muodostumisessa.  

 

3.6 Asukaskyselyn toteutus ja määrällisen aineiston analyysi 

Tutkimuksen toisessa osassa ampumaratojen melualueiden asukkaiden ääniympäristön 

tarkastelussa hyödynnetään kvantitatiivista empiiristä aineistoa. Aineisto koostuu Parolan ja 

Räiskylän ampumaratojen ympäristöön jaetun asukaskyselyn vastauksista (n=173).  
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Asukaskyselyn toteutus 

Aineiston keräämiseen käytettiin kyselylomaketta. Tätä survey –tyyppistä 

tutkimusmenetelmää käytettiin, koska se on tehokas ja taloudellinen tapa kerätä tietoa, kun 

tutkittavia on paljon. Yleensä survey-tutkimuksen kohdehenkilöt muodostavat otoksen 

perusjoukosta. Tässä otannan tekemisestä kuitenkin luovuttiin kahdesta syystä. Ensinnäkin 

ampumaratojen melualueiden asukkaista ei ole olemassa perusjoukkoa kuvaavia tietoja, joten 

otoksen vertaaminen perusjoukkoon ei olisi mahdollista. Toiseksi rajallisen asukasmäärän 

vuoksi kysely oli mahdollista jakaa kaikkiin melualueiden talouksiin, joten tutkimuksen 

toteuttamiseksi ei ollut tarpeellista pienentää vastaajajoukkoa otoksen avulla. Kyseessä ei siis 

ole otokseen perustuva tutkimus.  

 

Kyselylomake 

Asukaskyselyssä keskityttiin tarkastelemaan ampumaradan ääniä niiden aiheuttaman häiriön 

näkökulmasta. Kyselylomaketta suunniteltaessa hyödynnettiin tutkimuksen ensimmäisen 

osion tuloksia ja tutustuttiin aikaisempiin melua ja ympäristömelua koskeviin tutkimuksiin, 

kyselyihin ja standardeihin (Wallenius, 2001, Nissinen, 2005, Heinonen-Guzejev, 2008; ISO 

15666, 2003).  

 

Haastattelujen tuloksia hyödynnettiin kysymysten asettelussa niin, että ampumaradan 

erityyppisistä melutapahtumista kysyttiin siinä muodossa, jossa haastateltavat olivat niistä 

puhuneet (varusmiesten ryhmäammunta, yksittäiset laukaukset). Kysymyksissä, joissa 

tarjottiin vastaajalle vaihtoehtoja, vaihtoehdot muotoiltiin haastatteluissa saatujen tietojen 

perusteella. Esimerkiksi vaihtoehtoina ympäristön häiriötä aiheuttaviksi ääniksi tarjottiin 

kyselylomakkeessa niitä ääniä, joiden vastaajat olivat haastatteluissa maininneet kuuluvan 

alueella ja häiritsevän. Vastaajalle jätettiin lomakkeelle mahdollisuus lisätä oman 

kokemuksensa perusteella häiritseviä ääniä muuta -kohtaan.  

 

Lisäksi haastattelujen perusteella päädyttiin kysymään koetun häiriön määrää ja häiriön 

ajankohtaa selkeästi erikseen, koska ampumaradan äänet saattoivat häiritä kuuluessaan 

paljon, mutta koska ne kuuluvat harvoin, pitivät haastateltavat häiriön määrän arviointia 

ainoastaan yleisellä tasolla hankalana. Tämä häiriön määrän ja melutapahtuman toistuvuuden 

problematiikka otettiin huomioon myös kysyttäessä alueen eri melunlähteiden aiheuttamasta 

häiriöstä yleensä. Kysymys rakennettiin niin, että vastaaja voi arvioida rinnakkain häiriön 

määrää ja melutapahtuman toistuvuutta. Tällä erottelulla on tarkoitus myös helpottaa eri 

ympäristömelun lajien vertailua analyysivaiheessa.  
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Melun aiheuttamasta häiriöstä kysyttäessä käytettiin 10 portaista asteikkoa, koska 

standardissa ISO 15666:2003 suositellaan 0-10 asteikon käyttöä sosio-akustisissa 

kyselytutkimuksissa. Selkeyden vuoksi samaa asteikkoa pyrittiin käyttämään 

mahdollisimman monissa häiriötä kittaavissa kysymyksissä.  

 

Meluherkkyyttä mitattiin lyhyellä kysymyksellä, jossa vastaajaa pyydetään arvioimaan 

meluherkkyyttään asteikolla 1-10, sillä meluherkkyys on vain yksi ampumaradan äänten 

aiheuttamaan häiriöön mahdollisesti liittyvistä taustatekijöistä ja aiemmat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että myös lyhyet kysymykset toimivat hyvin meluherkkyyden mittaamisessa 

(esim. Heinonen-Guzejev, 2008).  

 

Kysely, saatekirje ja vastauskuori (liite 2) jaettiin käsin ampumaratojen melualueiden 

vakituisten asukkaiden ja kesäasukkaiden postilaatikoihin Parolassa ja Räiskylässä 21. ja 

22.11.2010. Kyselylomakkeet oli koodattu siten, että ampumaradan eri melutasoalueilla 

sijaitsevat lomakkeet oli mahdollista kummankin ampumaradan ympäristössä erottaa 

toisistaan kolmeen melutasoluokkaan 60–65dB, 65–70dB ja >70dB. Käytetyt dB luokat 

perustuvat luvussa 3.3 esiteltyihin melualueisiin. Analyyseja varten käytettiin näitä 

melutasoryhmiä.  

 

Kyselyyn vastanneet 

Aineisto koostuu Parolan ja Räiskylän ampumaratojen ympäristöön jaetun asukaskyselyn 

vastauksista (n=173). Ampumaratojen ympäristöön jaettiin yhteensä 444 kyselylomaketta ja 

vastauksia saatiin 173 kpl, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui 39. Vastausprosentti 

oli kaikilla alueilla yli 30 ja osalla alueista lähes 50, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena 

postikyselylle, koska suurelle jaettu lomake ei yleensä tuota kovin korkeaa vastausprosenttia. 

Parhaimmillaan vastauksia saadaan 30–40 prosenttia (esim. Hirsjärvi, 2000) Vastausprosentti 

saattaa nousta, mikäli toteutetaan uusintakysely niille, jotka jättivät vastaamatta. 

Uusintakyselyä ei kuitenkaan tehty, sillä vastaajien osoitetiedot ja henkilöllisyys ei ollut 

tiedossa.  

 

Koska kyselyn jakelu ei perustu otantaan, varsinaista katoanalyysia ei vastauksista tehty. 

Tulosten voidaan kuitenkin olettaa edustavan ampumaratojen melualueiden asukkaita varsin 

hyvin, sillä vastauksia saatiin tasaisesti kaikilta alueilta. Eri ratojen ympäristöstä ja eri 

melutasoalueilta saadut vastaukset on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Asukaskyselyn vastausprosentit alueittain 

Ampumarata Alue 
Jaetut lomakkeet 

(kpl) 
Palautuneet 

lomakkeet (kpl) Palautus -% 

Räiskylä 

70dB 31 15 48 % 
65dB 37 14 38 % 
60dB 92 39 42 % 
Räiskylä yht. 160 68 43 % 

Parola 

70dB 82 27 33 % 
65dB 137 57 42 % 
60dB 65 21 32 % 
Parola yht. 284 105 37 % 

Yhteensä   444 173 39 % 
 

Aineiston analyysi 

Aineisto käsiteltiin tilastollisesti. Kulloinkin käytetyistä tilastollisista menetelmistä on 

kerrottu kysymysten asettelun esittelyn yhteydessä luvussa 7.  

 

Analyysissa hyödynnettiin mahdollisuutta erottaa eri melutasoalueille jaetut kyselylomakkeet 

toisistaan niin, että eri alueilta saapuneita vastauksia oli mahdollista käsitellä erikseen. 

Analyyseja varten muodostettiin ampumaradan äänten voimakkuuteen eri alueilla perustuvat 

melutasoluokat niin, että aineisto jaettiin ampumaradan äänten voimakkuuden perusteella 

toisistaan kolmeen melutasoluokkaan 60–65dB, 65–70dB ja >70dB. Analyyseja varten 

käytettiin näitä melutasoryhmiä sekä ratakohtaisesti että niin että kummaltakin radalta saatuja 

vastauksia tarkasteltiin yhdessä.  

 

OSA 1 
4 Äänet asuinpaikan osana  

4.1 Lähtökohtana humanistinen maantiede 

Pyrkimys ymmärtää melualueen asukkaiden koettua ääniympäristöä heijastaa humanistista 

tiedonintressiä. Humanistisen metodologian filosofisina lähtökohtina ovat yksilökeskeisyys, 

subjektiivisten merkitysten ja kokemusmaailman korostaminen sekä ajatus ihmisen 

aktiivisesta roolista todellisuutensa luojana. Kiinnostuksen kohteena on inhimillinen elämä 

sinänsä. Näitä lähtökohtia sanotaan usein merkityksen filosofioiksi. (Häkli, 1999, 66-68)  
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Humanistisessa maantieteessä ilmiöitä tarkastellaan yksilön kokemusten kautta. Tutkimuksen 

kohteena on elämismaailma ja ihminen siinä toimivana ja kokevana subjektina. Tutkimuksen 

teemoina puolestaan yksilöiden paikkoihin liittämät merkitykset, jotka tulevat esille 

kokemusten, arvojen, tunteiden, muistojen ja toiveiden kautta. Tavoitteena on tulkita näitä 

merkityksiä niin, että ymmärrys tutkimuskohteesta kasvaa. (Haarni et. al., 1997, 16–17) 

Humanistinen maantiede lähtee siitä, että paikkoihin liitetyt merkitykset ja tunteet ovat 

inhimillistä elämää ajatellen jopa tärkeämpiä kuin tilan fyysisyys. (Häkli 1999, 83)  

 

Arkielämän maantieteessä ihmiset tarkastelevat paikkoja joissa elävät, asuvat ja 

työskentelevät, toisin sanoen rakennamme paikkoihin tiedon ja tunteen siteitä. Humanistisen 

metodologian käytännöllinen tiedonintressi toteutuu, kun ihmisten yhteisymmärrys 

elinympäristöstä lisääntyy. Humanistisen maantieteen tutkimustulokset voivat herättää 

ihmisissä kiinnostuksen omaan elinympäristöönsä ja sen kehittämiseen. (Häkli 1999, 80, 82–

83.) 

 

Tarkasteltaessa ampumaradan äänten aiheuttamaa haittaa, melua ja häiriötä, mielenkiinnon 

kohteena ovat ampumaradan ääniin liitetyt merkitykset. Merkityksen käsite on monitahoinen,. 

Tässä sillä tarkoitetaan ihmisten tapoja, joilla ihmiset pyrkivät järjestelemään maailmaa 

itsensä ympärille, eli tulkitsemaan maailmaa kokemustensa kautta (esim. Häkli, 1999, 79). 

Kuulojoiden kohdatessa jokapäiväisiä ääniä he rakentavat ja muuttavat niiden merkityksiä 

(Järviluoma & Wagstaff, 2002, 9). Ampumaradan melualueella radan ääniin liitetyt 

merkitykset ovat tarkasteltavissa melualueen ja ampumaradan ympäristön asukkaiden 

kokemusten kautta. Toisin sanoen on tarkasteltava, millaisia mielleyhtymiä ja ajatuksia 

asukkaat radalta kantautuviin ääniin liittävät, eli miten, ja millaiseksi osaksi melualueen 

asukkaiden kokemusmaailmaa radalta kantautuvat äänet jäsentyvät.  

4.2 Paikka on elettyä tilaa 

Myös tilaa tulkitaan humanistisessa maantieteessä inhimillisen elämän ja kokemisen kautta. 

Puhutaan sosiaalisesta tilasta. Tila ei ole homogeeninen ulottuvuus, vaan seurausta siitä, että 

elämme aina jossain ympäristössä, jolla on fyysisten ominaisuuksiensa lisäksi meille 

merkittäviä piirteitä. Humanistinen maantiede olettaa, että nuo merkitykset ovat inhimillistä 

elämää ajatellen vähintään yhtä tärkeitä kuin tilan fyysisyys. Ihmisen ympäristö ei ole vain 

jatkuva avaruus, jossa kohdataan maamerkkejä, vaan ympäristö koostuu erilaisista ja 

eritasoisista paikoista sekä niiden välisistä suhteista. Elämismaailma sisältää siis tutun ja 

rutiininomaisen, jonka kautta abstraktista tilasta ja neutraalista ympäristöstä tulee 

subjektiivinen paikka. (Häkli, 1999, 83) 
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Tilasta muodostuu paikka, kun se jäsennetään henkilökohtaisesti ja tehdään 

merkitykselliseksi. Tila jossa elämme, ei pysy objektiivisena ulkopuolellamme, vaan siitä 

tulee osa meitä. (Haarni et. al., 1997, 16-17) Henkilökohtaiset kokemukset ja toiminta 

liittävät ihmisen tilaan, jossa hän elää. Kun liikumme, paikat aktivoituvat. Käymme dialogia 

paikkojen kanssa (Stenros, 1993). Paikkaan kiinnittyminen tapahtuu elämisen kautta. Se ei 

tapahdu hetkessä, vaan se vie aikansa.  

 

Ihmisten saman ympäristön eriäviin kokemuksiin liittyvät myös osallisuuden ja sivullisuuden 

käsitteet. Osalliselle ympäristö on paikka, ja siten osa itseä. Sivullinen puolestaan tarkastelee 

ympäristöä ulkopuolisena, etäisyyden päästä. Sivullinen kiinnittää huomiota ympäristössä 

havaittaviin piirteisiin, mutta häneltä puuttuu läheinen dialogisesti rakentuva suhde kyseiseen 

ympäristöön. (Haarni et. al., 1997, 17–18) 

4.3 Paikan eläminen ja aistit 

Millainen sitten on aistien ja ihmisruumiin suhde tilaan ja paikkoihin? Yksi humanistisen 

metodologian kehittäjistä, Yi-Fu Tuan on hahmotellut maantiedettä, jossa on keskeistä 

tarkastella tapoja, joilla ihmiset järjestävät maailmaa ympärilleen eli antavat merkityksiä 

ympäristölle. Tuan on korostanut aistitun maailman tärkeyttä. (Häkli 1999, 78–79.) Paikat 

voivat olla myös kuvitteellisia niin, ettei niillä ole (enää tai vielä) olemassa vastinetta 

fyysisessä ympäristössä. Ajatukseen aistitun maailman tärkeydestä ympäristön kokemisessa 

liittyy myös ajatus tilan kokemisen ruumiillisuudesta. Karjalainen kirjoittaa, että juuri aistit 

ovat väylä ulkopuoliseen maailmaan. (Karjalainen, 2006, 86) 

 

Aisti ovat tärkeässä asemassa paikan elämisessä. Eletyn paikan luonne eroaa objektiivisesti 

tarkastellusta paikasta. Asukas elää asuinpaikkaansa ja on yhteydessä siihen moniaistisesti. 

Asukkaan yhteys paikkaan on aistien avulla intensiivisempi, kuin paikkaa ulkopuolelta 

tarkastelevilla. Mielen ja ruumiin kohtaaminen asuinpaikassa tekee asuinpaikkaan liittyvistä 

aistimuksista inhimillisesti hyvin merkityksellisiä. Asukas elää asuinpaikkaansa "sisältäpäin". 

(Karjalainen, 2006, 84) 

 

Arkipäivän elämässä paikan saamat merkitykset ovat kuitenkin tuttuutensa vuoksi 

huomaamattomia. Paikka jää tuttuutensa vuoksi piiloon. Ennalta arvaamattomat muutokset 

voivat nostaa huomaamattoman paikan uudelleen esiin ja arvioitavaksi. Ajan myötä paikan 

saamat merkitykset totunnaistuvat ja paikka piiloutuu uudestaan. (Karjalainen, 2006, 84) 

 

Aistihavainnot ympäristöstä ovat täynnä merkityksiä. Karjalaisen mukaan maailman 

aistillisen konstituution ymmärtäminen tarvitsee perustakseen kielen, sillä kieli yhdistää 
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aistitun maailman todellisuuden merkitysverkkoon. Aistimaailman merkitykset muodostuvat 

ja ovat jaettavissa kielen kautta. (Karjalainen, 2006, 87) Koska asukkaiden elämät paikat ovat 

piiloutuneita, ei niistä kertominen sanoin ole välttämättä helppoa. Piiloutuneiden paikkojen 

pukeminen sanoiksi voi olla yllättävän vaikeaa, varsinkin, jos paikasta pyydetään kertomaan 

kuuloaistiin liittyviä asioita. 

4.4 Korva havainnoi tilaa – mieli rakentaa paikkaa 
Aistit liittyvät kiinteästi tilan kokemiseen, sillä aistien avulla tulemme tietoiseksi 

elämismaailmasta ja tilasta. Millainen on kuuloaistin rooli tilan havainnoinnissa ja 

kokemisessa?  

 

Kuuloaistin roolia tilan kokemisessa on pohdittu esimerkiksi arkkitehtuurin ja tilatieteen 

piirissä. Auditiivinen tilatietoisuus (auditory spatial awareness) on muutakin kuin huomio 

siitä, että tilassa on muuttuvia ääniä. Siihen kuuluu myös tilan kokeminen tunteen ja 

toiminnan tasolla. Kuulijat reagoivat sekä äänenlähteisiin, että tilalliseen akustiikkaan, koska 

ne ovat molemmat akustisia ärsykkeitä, joihin liittyy sosiaalisia, kulttuurisia ja 

henkilökohtaisia merkityksiä. (Blesser ja Salter, 2007, 15) 

 

Auditiivinen tilatietoisuus on moninainen yhdistelmä kuuloärsykkeitä, henkilökohtaista 

historiaa ja kulttuurisia arvoja. Auditiivinen tilatietoisuus näkyy ainakin neljällä eri tasolla. Se 

vaikuttaa sosiaaliseen käytökseen, se mahdollistaa tilassa ja tilan läpi suunnistamisen, ja 

vaikuttaa esteettiseen tilakokemukseemme, sekä tehostaa äänen kokemusta. (Blesser ja Salter, 

2007, 15)  

  

Kuuloaistin kautta tapahtuva tilallisuuden ja tilan hahmottaminen on interaktiivisempaa ja 

muistinvaraisempaa kuin esimerkiksi näköaistin kautta havaittu. Äänten puuttuessa tila ei ole 

hahmotettavissa niiden perusteella. Äänten läsnäolo valaisee tilan samaan tapaan kuin lamppu 

huoneen.  Samaan tapaan myös tilaan muodostuvassa äänimaisemassa yhdistyvät tila ja 

äänenlähteet. Tilan äänten perusteella hahmotettava luonne voi vaihdella paljon riippuen siitä, 

mitä äänenlähteitä kulloinkin on havaittavissa. Kuuntelijan (listener) on myös mahdollista 

tuottamiensa äänten avulla käydä tilan kanssa äänellistä dialogia, sillä tila reagoi ääniin: olet 

hiljaa, ja tilakin on hiljaa, napsautat sormiasi ja kaiku vastaa. (Blesser ja Salter, 2007, 15) 

 

Kaikki äänet syntyvät dynaamisen toiminnan tuloksena. Mekaanisten toimintojen äänet 

voivat olla äänimaisemassa dominoivia. Kuulemisen kautta syntyy henkilökohtainen yhteys 

ihmisten ja luonnon dynaamiseen toimintaan ja tapahtumiin. Emme niinkään kuule ääniä, 

vaan havainnoimme tapahtumia, jotka äänet tuovat tietoisuuteemme. Siinä missä maisemat 
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ovat usein pysähtyneitä ja staattisia, äänimaisemat ovat dynaamisia. Niissä tulee olla 

toimintaa tuottamassa ääniä. (Blesser ja Salter, 2007, 15) 

 

Humanistisen maantieteen näkökulmasta aistit ja aistihavainnot liittyvät paikkojen 

syntymiseen, sillä aistein havaittu ympäristö muodostaa elämismaailman perustan. (Häkli, 

1999, 73–95)  Havaintojen tulkitseminen puolestaan liittää maailmaan merkityksiä, jotka 

muuttavat tilan paikaksi. (Haarni et. al., 1997, 16–17) Kuuloasitin kautta syntyvä auditiivinen 

tilatietoisuus on merkittävä tekijä paikkojen muodostumisessa, kun neutraali tila 

merkityksellistyy paikaksi. Blesser ja Salter (2007) kirjoittavat, että ainoastaan äänten kautta 

muistojen ja tunteidentäyteinen ympäristö herää kokonaisuudessaan eloon. Tunnemme 

kuuluvamme mukaan äänimaiseman, eli maiseman äänellisen vastineen, elämään.   

 

Kuulijan (listener) ja tilan välisen dialogiin ja tilan äänellisen hahmottamisen reaktiivisuuteen 

liittyy myös Järviluoman (1996) huomio äänten asemasta paikkahierarkioissa. Koska tiloja 

merkityksellistetään äänten avulla paikoiksi, tarjoavat äänet myös keinoja neuvotella ja 

muuttaa paikkahierarkioita. Nämä merkityksellistävät äänet voivat olla leimallisia ja ne 

mahdollistavat, että yksi äänen funktioista on merkitä reviirejä, kotimiljöitä ja valtasfäärejä. 

(Järviluoma, 1996, 205–208) 

 

Aistit liittyvät myös muistojen paikkojen syntymiseen. Menneisyyden paikat muuttuvat 

muistoiksi, joiden kautta käsitykset nykyisistä paikoista rakentuvat. Muistojen paikat eivät ole 

mielessä staattisia, vaan niiden sisältö muuttuu. Ne elävät kokijansa elämänhistorian mukana. 

Muistot myös luovat paikkaan perspektiivin. (Haarni et. al., 1997, 16–17) Äänen kokemiseen 

liittyy aina myös ajan kuluminen. Auditiivinen muisti on tärkeässä osassa, kun muodostuu 

kyky hahmottaa tilaa äänten perusteella. 

4.5 Ympäristön lukeminen 
Yksittäisten tilojen kokemisen lisäksi aistihavainnot liittyvät myös laajempaan ympäristön 

hahmottamiseen. Lynch liittää aistihavaintojen teon osana kaikille liikkuville olennoille 

elintärkeää suunnistustekniikkaa, joka perustuu tiettyjen ympäristöstä tehtyjen 

aistihavaintojen jatkuvaan ja systemaattiseen tekoon ja järjestämiseen. Myös kuuloaistin 

kautta tehdyt havainnot liittyvät osaltaan ympäristön lukemiseen. Näiden havaintojen 

perusteella hahmotamme ympäristömme rakenteita – luemme esimerkiksi kaupunkitilaa. 

(Lynch, 1960, 2-3) 

 

Analysoidessaan kaupunkirakenteita Kevin Lynch (1960) kirjoittaa kaupunkitilan 

luettavuudesta. Kaupunkitilan luettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helposti tilan eri osat 
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ovat tunnistettavissa ja järjestettävissä yhtenäisiksi rakenteiksi (coherent pattern).  Vaikka 

Lynch keskittyy lähinnä kaupunkitilan visuaalisen luettavuuden analysointiin, ei muiden 

aistien, kuten kuuloaistin roolia kaupunkirakenteen hahmottamisessa ole poissuljettu. (Lynch, 

1960, 3) 

 

Luettavuuden näkökulmasta olennaista on kaupunki sellaisena, kuin sen asukkaat sen 

kokevat. Kaupungissa, jossa kaupunkitila on luettavaa kaupunginosat, maamerkit ja väylät 

ovat helposti tunnistettavia, ja ne on helppo jäsentää kokonaisrakenteeksi.  Kaupunkitilasta 

muodostuu ihmisten mieliin mielikuva kaupungista, city image. Minkä tahansa kaupungin 

julkinen kaupunkikuva on ihmisten yksityisten kaupunkikuvien summa. Jaettu 

kaupunkimielikuva on tarpeellinen, jotta yhteistoiminta kaupunkitilassa, jonka yksilöt 

jakavat, on mahdollista. (Lynch, 1960, 2-3)  

4.6 Äänimaiseman elementtejä ja käsitteitä 

Kaiken äänienergian yhdistymistä tietyssä kontekstissa voidaan kutsua äänelliseksi 

ympäristöksi (sonic environment). Käsitteenä äänimaisema (soundscape) painottaa niitä 

tekijöitä, joiden kautta ja avulla ympäristöä ymmärretään ja tuotetaan. Äänimaiseman sisällä 

oleva kuulija/kuuntelija ei siis ole ainoastaan passiivinen äänienergian vastaanottaja, vaan 

aktiivinen osa informaation vaihtoa. Minkä tahansa äänen merkitystä voidaan arvioida 

ainoastaan sen ympäristöllisessä, kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Nimenomaan 

kontekstin kautta on mahdollista ymmärtää miten joku nimenomainen ääni toimii (Truax, 

1994, 10-11)   

 

Äänet kuuluvat osana esteettiseen kokemukseen ja kertovat yksilöllisistä ja kulttuurisista 

identiteeteistä. (Järviluoma & Wagstaff, 2002, 9-12) Myös tämän lähestymistavan mukaan 

ääniympäristön luonne ja laatu ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Mikäli ääniympäristön 

laatuun halutaan vaikuttaa myönteisesti, on ymmärrettävä miten ääniympäristö käyttäytyy ja 

miten siihen reagoidaan. On myös ymmärrettävä minkälainen suhde ihmisillä on 

ääniympäristöönsä ja millaisia merkityksiä ja arvoja he siihen liittävät.  

 

Äänimaisemat ja ääniympäristöt ovat merkityksellisiä ja äänimaiseman kuulija on näiden 

merkitysten aktiivinen antaja (Järviluoma & Wagstaff, 2002, 9-12). Kuulija siis nimenomaan 

sekä tulkitsee että tuottaa äänellistä ympäristöään antamalla sille merkityksiä. Tähän 

äänimaisemaan kuuluvat kaikki merkityksen saavat äänet, niin musiikki kuin 

luonnonäänetkin. Tässä työssä äänimaisemalla tarkoitetaan nimenomaan tätä merkityksen 

saavien äänten muodostamaa kokonaisuutta. Seuraavassa on esitelty valikoidut 
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äänimaisematutkimuksen termit, joiden avulla myös ampumaratojen ympäristöjen 

äänimaisemia olisi mahdollista käsitteellistää.  

 

Akustinen horisontti (acustic horizon) kuvaa sitä kuinka kaukaa ääniä on mahdollista kuulla ja 

erottaa toisistaan. Akustiseen horisonttiin liittyvät myös hi-fi (high fidelity) ja lo-fi (low 

fidelity) -termit, jotka viittaavat siihen, kuinka eri äänet ovat erotettavissa toisistaan. Hi-fi 

ympäristössä äänet erottuvat toisistaan selkeästi ja ovat kuultavissa yksityiskohtineen. Myös 

äänten sisältämä spatiaalinen informaatio on erotettavissa ja ympäristön hahmottaminen 

äänten perusteella on helppoa. Aurinkoinen kesäilta syrjäisen järven rannalla on hyvä 

esimerkki hi-fi ympäristöstä. Lo-fi ympäristö puolestaan kuvaa paremmin kiireistä 

kaupunkikeskustaa. Äänet peittyvät toistensa alle, niiden sisältämä informaatio puuroutuu ja 

ympäristön hahmottaminen äänten perusteella on työlästä. (Truax, 1994, 20-21)   

 

Perusäänillä (keynote sound)(Truax, 1994, 22) (Schafer, 1977, 272) käsitetään ympäristön 

huminoita ja kohinoita, joita ei tiedosteta. Ääni ei ole perusääni akustisten ominaisuuksiensa 

vuoksi, vaan sen tavan vuoksi, jolla se havaitaan ja merkityksellisetään. Perusäänet voivat siis 

olla tuulettimen taustahuminan kaltaisia, tai ääniä, jotka selkeästi erottuvat taustasta, kuten 

ohikiitävän paloauton sireeni. Vaikka perusäänten läsnäoloa ei aina tietoisesti havaitakaan, 

voi esimerkiksi niiden puuttuminen tulla tietoiseksi havaituksi. 

 

Ranskalainen Pascal Amphoux  käyttää näitä ympäristön huomiota vaille, tai vähälle 

huomiolle jääviä ääniä kuvaamaan käsitteitä äänitausta (sonic background) ja äänitunnelma 

(sonic ambience). Näiden kahden käsitteen erona on erilainen kuulijan reaktio: äänitaustaa 

kuulija ei havaitse, ellei erikseen keskity sitä kuuntelemaan, kun taas äänitunnelma on 

selkeästi havaittavissa ilman, että sitä erikseen kuunnellaan. Äänten muodostamaan 

tunnelmaan reagoidaan ja ääni ja tunnelma havaitaan kokonaisuutena. Erityisesti 

äänitunnelmaa kuvaa äänimaiseman dynamiikka sillä, liikkuvuuden, liikkeen ja rytmin 

muutokset kokonaisuudessa muodostavat paikan äänitunnelman. (Hellström, 2002) Hyviä 

esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi kahvilan äänistä muodostuva kahvilatunnelma, tai 

huvipuiston äänistä muodostuva huvipuistotunnelma. 

 

Äänimaisematutkimuksessa ääniä, jotka erikseen herättävät kuulijan huomion on kuvattu 

signaalin (Schafer, 1977) käsitteellä. Äänimaisematutkimuksessa signaali on tietoisesti 

kuunneltava, kuulijan huomion herättävä merkityksellinen ääni, joka ei saa erityistä tiettyyn 

paikkaan liittyvää merkitystä, vaan merkitys liittyy enemmänkin äänen lähteeseen. Signaali ei 

välttämättä ole erillinen voimakas ääni, vaan signaalina voi toimia myös sellainen äänten 

epäjatkuvuus tai äänitapahtuma, joka herättää kuulijan huomion ja saa kuulijan aloittamaan 
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kuuntelun. Signaali on siis ääni, joka muodostaa kontrastin huomaamattoman tavallisille 

perusäänille.  

 

Akustisen tilan (acustic space) käsite kuvaa äänen profiilia maisemassa. Akustinen tila kuvaa 

maantieteellistä aluetta, jolla tietyn äänilähteen ääni on kuultavissa. Esimerkiksi ihmisen 

asuttama akustinen tila on se maantieteellinen alue, jolla hänen äänensä on kuultavissa ennen 

peittymistään ja sekoittumistaan muihin ääniin. (Schafer, 1977, 214) Akustisen tilan käsite on 

melko lähellä akustisen horisontin käsitettä. Akustisen tilan käsitteessä keskitytään kuitenkin 

tarkastelemaan yksittäisiä ääniä, kun akustinen horisontti kuvaa ylipäätään sitä kokonaisuutta, 

jonka osana äänet ovat.  

 

Äänimaamerkki (soundmark) on alueelle ominainen ääni, joka on ainutlaatuinen, tai jollain 

tapaa erikoislaatuinen niin, että se saa ympäröivässä yhteisössä erityisen merkityksen. 

Kertoessaan pysyvyydestä äänimaamerkit auttavat ihmisiä tuntemaan olonsa kotoisaksi 

muutosten keskellä. (Schafer, 1977, 271) Äänimaamerkit liittyvät myös akustisen tilan 

jakamiseen muiden kanssa. Äänimaamerkin ympärillä on aina akustinen areena, alue, jolla 

tietty ääni on kuultavissa. (Blesser ja Salter, 2006, 21-27) Käsite on sisällöltään lähes sama 

kuin Schaferin kuvaama akustisen tilan käsite, mutta liittyy erityisesti äänimaamerkkeihin. 

 

Akustisen yhteisön (acustic community) käsite kuvaa yhteisöä, joka määrittyy ääniympäristön 

perusteella  samaan tapaan kuin yhteisö voi määrittyä esimerkiksi poliittisin, uskonnollisin, 

tai maantieteellisin perustein.  Yhteisöön liittyy kysymys yhteisöön kuulumisesta ja 

ulkopuolisuudesta. Kodin seinien sisällä on oma akustinen yhteisönsä, ja ulkopuoliset 

äänineen pyritään rajaamaan ulos. Akustiseen yhteisöön kuulumista voivat määrittää 

esimerkiksi yhteisöä yhdistävä äänellinen informaatio merkityksineen ja jaettuine 

tulkintoineen. Esimerkiksi akustisen yhteisön määrittymisestä Schafer nostaa entisajan 

seurakunnat: seurakunnan raja määrittyi kirkonkellojen kantaman mukaan. Samaan 

hengenvetoon Schafer toteaa, että nykyisin akustinen yhteisö ja maantieteellisin perustein 

määritetty yhteisö ovat törmäyskurssilla, sillä lo-fi -äänimaisemassa maantieteellistä tilaa ei 

jaeta akustisin perustein, vaan äänet peittyvät toistensa alle. (Schafer, 1977, 214) 

 

5 Äänimaisema asukkaiden kertomana 
Luku 5 perustuu 19 ampumaratojen melualueella asuvan henkilön haastatteluihin. Tekstissä 

viitataan haastateltaviin numerokoodilla, koska muutoin yksittäiset haastateltavat saattaisivat 

erottua joukosta liian helposti. Yksittäisten haastateltavien lausunnot eivät ole tässä oleellisia, 

koska tarkoitus on tarkastella miten asukkaat ääniympäristönsä kokevat ja mille he antavat 
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merkityksen. Aluksi kuvaan asukkaiden asuinympäristöönsä liittämiä yleisiä arvostuksia, 

koska arvostukset kertovat siitä, miksi he ovat valinneet juuri tämän asuinalueen 

asuinpaikakseen.  

5.1 Asumisen hyvät ja huonot puolet 

Sekä Riihimäellä että Parolassa kaikki haastatellut asuvat omakotitaloissa. Valtaosa taloista 

on rakennettu 40–50-luvun tienolla ja asukkaat ovat remontoineet niitä myöhemmin. Kaikissa 

taloissa on oma piha ja asuinalueet rajoittuvat ainakin osittain metsään.  

 

Haastatteluissa korostui, että asukkaat arvostavat nimenomaan asuinympäristönsä 

rauhallisuutta. Kaikki haastateltavat pitivät oman asuinympäristön tarjoamia luontoelämyksiä 

ja luonnonrauhaa yhtenä oman asuinalueensa parhaista puolista.  Tärkeitä alueen 

rauhallisuutta rakentavia viihtyvyystekijöitä ovat sekä Riihimäen että Parolan ratojen 

ympäristössä luonnon ja metsän läheisyys, omat pihat, sekä riittävän pitkät etäisyydet 

naapureihin.  

 

"Tää on tämmöstä niinkun maalla asumista. Tie päättyy tähän, ei läpikulkua. Armeijan alue 

vieressä on laaja, luonto ihan tontissa kiinni hirvet ja ketut käy pihassa" (H1, Riihimäki) 

 

"Mun kotiseutua. Hyvät liittymät pk-seudulle, mutta tiet silti tarpeeksi kaukana, ettei mitään 

kuulu. Maalaismainen maisema, mutta 5 min matkaa Hämeenlinnaan. Tää on semmonen 

niinku maaseutu lähellä kaupunkia."(H7, Parola) 

 

Myös vilkkaan, jatkuvan liikenteen puuttuminen alueelta oli haastateltaville tärkeä alueen 

viihtyisyyttä lisäävä tekijä. Erityisesti Parolassa useat haastateltavat kertoivat pitävänsä 

asuinalueessa sen maalaistunnelmasta, johon yhdistyvät hyvät kulkuyhteydet ja kaupungin 

palvelujen läheisyys. Lisäksi Lehijärven läheisyys ja sen tarjoamat kalastus- ja 

veneilymahdollisuudet olivat lähes puolelle Parolassa haastatelluista ratkaisevan tärkeä syy 

asua alueella.  

 

Monien haastateltavien oli vaikea löytää asuinalueestaan huonoja puolia, tai tekijöitä, jotka 

heikentäisivät viihtyvyyttä alueella. Huonoina puolina noin puolet haastateltavista mainitsi 

liikenteeseen liittyviä asioita. Näitä olivat esimerkiksi kovaa ajavat autot ja kouluteiden 

vaarallisuus. Lisäksi Riihimäellä mainittiin huonona puolena palveluiden sijainti kauempana 

asuinalueesta, ja Parolassa varuskunnan aiheuttama liikenteen lisäys. Riihimäellä kaksi 

ampumaradan välittömässä läheisyydessä asuvaa haastateltavaa mainitsi huonona puolena 

myös ampumaradan aiheuttaman melun. Parolassa puolestaan kaksi haastateltavaa mainitsi 
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huonona puolena puolustusvoimien toiminnan, erityisesti lentotoiminnan aiheuttaman 

häiriön.  

 

Jos alueesta ja sen ääniympäristöstä haluttiin sanoa jotain erityisen kielteistä, samaan 

hengenvetoon lisättiin, ettei sitä kommenttia oikeastaan tarvitsisi mihinkään kirjoittaa ja 

raportoida. Tässä tutkimuksessa nämäkin kielteiset kommentit on otettu huomioon, mutta 

niitä on käsitelty niin yleisellä tasolla, ettei haastateltavaa ole mahdollista tunnistaa. Näyttää 

siltä, että oman henkilökohtaisen asuinympäristön erityisen huonoista puolista puhuttaessa 

mennään niin henkilökohtaiselle alueelle, että huonoista ja joskus jopa suututtavista 

ääniympäristön piirteistä kertominen vaatii erityistä uskallusta (ks. luku 11). 

 

Ampumaradan olemassaolon asuinalueen tuntumassa koettiin vaikuttavan asuinympäristöön 

monin eri tavoin.  Koettuja vaikutuksia on mahdollista jaotella myönteisiin ja kielteisiin 

(taulukko 4). Myönteistä oli, että ampumaradan suoja-alueiden ja puolustusvoimien alueet 

lisäävät alueen luonnonläheisyyttä, kun esimerkiksi metsän eläimet tulevat pihoihin 

puolustusvoimien alueilta. Lisäksi suojavyöhykkeiden ja puolustusvoimien laajojen alueiden 

koettiin lisäävän alueen hiljaisuutta. Lisäksi suojavyöhykkeiden ja melualueen koettiin 

säilyttävän aluetta nykyisellään, kun sijainti melualueella asettaa rakentamiselle rajoituksia. 

Puolustusvoimien toiminnan nähtiin myös kertovan alueen historiasta ja tuovan alueelle 

työpaikkoja.  

 

Taulukko 5. Näkemyksiä ampumaradan vaikutuksista asuinympäristöön 

Ampumaradan vaikutus asuinympäristöön  

Myönteinen + Kielteinen - 

Luonnonläheisyys Ampumamelu 

Hiljaisuus Lisääntynyt liikenne (esim. varusmiehet) 

Historia Mahdolliset vaikutukset maaperään ja 

pohjavesiin 

Työpaikat Rajoitukset rakentamiselle 

Alueen säilyttäminen (melualue)  

 

Kielteisinä koettuja asioita olivat esimerkiksi puolustusvoimien toimintaan liittyvä liikenteen 

lisäys seudulla, kun erimerkiksi varusmiehet lähtevät lomille ja palaavat takaisin. Lisäksi 
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alueen asukkaat olivat tietoisia ampumaratojen mahdollisista kielteisistä vaikutuksista 

maaperään ja pohjavesiin, vaikka niitä ei koettu erityisen uhkaavina. Lisäksi ampumamelun 

koettiin vaikuttavan kielteisesti alueen ääniympäristöön ja erityisesti Riihimäellä pidettiin 

kielteisinä rajoituksia rakentamiselle melualueella.  

5.2 Melualueen äänimaisema 

Tässä luvussa analysoidaan asukkaiden kertomuksia oman asuinalueensa ääniympäristöstä ja 

muodostetaan yleiskuva asukkaiden äänimaisemien merkittävistä piirteistä melualueilla. 

Luvun viimeisessä osassa keskitytään tarkastelemaan ampumaradan roolia asuinalueiden 

äänimaisemissa asukkaiden näkökulmasta.  

 

Tavoitteena on äänimaiseman kuvaaminen nimenomaan asukkaiden kertomusten perusteella, 

jotta voidaan muodostaa kuvaus alueen ääniympäristöstä asukkaiden näkökulmasta. Jotta 

henkilökohtaisista paikkakokemuksista ja niihin liittyvistä äänistä päästään yleisemmälle 

tasolle, käytetään kertomusten analyysissa apuna äänimaisematutkimuksen yhteydessä 

käytettyjä käsitteitä. Käsitteet on esitelty luvussa 4.6.   

5.2.1 Perusäänet ja akustinen horisontti 

Haastattelujen perusteella alueen rauhallisuus on ampumaratojen ympäristön asukkaille 

tärkeä viihtyvyystekijä. Alueiden hiljaisuus on olennainen osa asuinympäristössä arvostettua 

rauhallisuutta. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat äänten, erityisesti taustamelun puutteen 

ja hiljaisuuden kuvaavan asuinalueen ääniympäristöä.  

 

Haastateltavien kuvauksen mukaan ääniympäristön hiljaisuus ja rauhallisuus ovat oleellinen 

osa alueen tunnelmaa. Rauhallisuuden kokemukseen haastateltavat liittivät nimenomaan 

luonnonäänien läsnäolon.   

 

"Täällä kuulostaa hiljaselle, täällä kuulee lintujen äänet oikeesti sisälle." (H7, 

Riihimäki) 

 

Muutama vastaaja kuvasi äänimaisemaa myös tapahtumaköyhäksi, kun esimerkiksi autojen 

ääniä kuuluu harvoin. Alueen äänitunnelma on tällä perusteella rauhallinen, äänten 

liikkuvuus, liikkeet ja rytmin muutokset ovat vähäisiä.  

 

Asuinalueen erilaisista äänistä kysyttäessä lähes kaikki haastateltavat pitivät vaikeana luetella 

alueella kuuluvia ääniä. Tätä ääniympäristön sanoiksi pukemisen vaikutta selittänee se, ettei 

ympäristön tavallisiin ääniin yleensä kiinnitetä tietoisesti huomiota. Myös muut äänimaisemia 
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tutkineet ovat huomanneet, ettei päivittäisistä ääniympäristöistä kertominen välttämättä ole 

haastateltaville helppoa.  

 

Äänimaisematutkimuksessa juuri tämä äänten tavanomaisuus ja sen mukanaan tuoma 

huomaamattomuus on otettu ääniympäristöä käsitteellistettäessä myös kriteeriksi, jonka 

perusteella äänimaisemaa on käsitteellistetty. Truaux (1984) kutsuu tavanomaisia, huomiota 

vaille jääviä ääniä äänimaiseman perusääniksi. Perusäänet voivat olla hiljaisia tai 

voimakkaita. Ranskalainen Pascal Amphoux (Hellström, 2002) puolestaan kuvaa näitä ääniä 

käsitteillä äänitausta (sonic background) tai äänitunnelma (sonic ambience). Näiden kahden 

käsitteen erona on erilainen kuulijan reaktio: äänitaustaa kuulija ei havaitse, ellei erikseen 

keskity sitä kuuntelemaan, kun taas äänitunnelma on selkeästi havaittavissa ilman, että sitä 

erikseen kuunnellaan. Äänten muodostamaan tunnelmaan reagoidaan ja ne havaitaan 

kokonaisuutena. Erityisesti äänitunnelmaa kuvaa äänimaiseman dynamiikka sillä, 

liikkuvuuden, liikkeen ja rytmin muutokset kokonaisuudessa muodostavat paikan 

äänitunnelman. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi kahvilan äänistä muodostuva 

kahvilatunnelma, tai huvipuiston äänistä muodostuva huvipuistotunnelma.  

 

Molempien ampumaratojen ympäristössä äänimaiseman perusääniä ja äänitaustaa, joista 

kertoakseen haastateltavat pysähtyivät erikseen miettimään, ovat haastattelujen perusteella 

ulkona luonnon äänet, kuten puiden suhina, linnunlaulu ja satunnaisesti kauempaa ohiajavien 

autojen äänet. Lisäksi molemmissa kohteissa moottoriteitä lähempänä asuvat haastateltavat 

mainitsivat ulkona kuuluvan moottoritien jatkuvan kohinan. Sisällä perusäänet ja äänitaustan 

muodostavat jääkaappien hurinat, talon rakenteiden natinat, ja haastateltavien perheiden 

äänet. Osa haastateltavista lisäsi, että alueella yleensä vallitsevan hiljaisuuden vuoksi myös 

lintujen äänet kuuluvat usein sisälle.  

 

Sekä Riihimäellä, että Parolassa haastateltavat kertoivat myös äänitaustasta erottuvista 

harvemmin, mutta selkeästi kaukaa kuuluvista äänistä. Riihimäellä monet haastateltavat 

mainitsivat alueella satunnaisesti, mutta selkeästi ulkona kuuluvat junaratojen äänet ja 

raviradalta tuulen mukana kantautuvat kuulutukset. Parolassa myös Lehijärven rannasta 

kauempana asuvat kertoivat kuulevansa pihallaan harvakseltaan järven aaltojen pauhua ja 

vesilintujen äänten kuuluvan sisälle asuinrakennuksiin. Junaradat, ravirata ja esimerkiksi 

joutsenet ovat kuitenkin suhteellisen kaukana ne maininneiden haastateltavien 

asuinpaikoista2.  

  

                                                      
2 Vain yksi  haastateltavaa asui Parolassa junaradan vieressä. Hänen vastauksiaan ei otettu tässä kohtaa 
huomioon.  
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Taulukko 6. Ampumaratojen ympäristön asukkaiden äänimaiseman perusäänet 

 Riihimäellä Parolassa 

 Lähialueella 

70dB(AImax) 

Kauempana 

65dB(AImax) 

Lähialueella  

70dB(AImax) 

Kauempana 

65dB(AImax) 

Perusäänet 

ja 

äänitausta  

-Luonnon äänet (puiden suhina, 

linnunlaulu) 

-Kauempaa ohiajavat autot 

-Naapurien tavalliset äänet 

-Jääkaapin hurina, talon äänet 

-Perheen äänet 

-Luonnon äänet (puiden suhina, 

linnunlaulu) 

-Kauempaa ohiajavat autot 

-Naapurien tavalliset äänet 

-Jääkaapin hurina, talon äänet 

-Perheen äänet 

  -Moottoritie  -Moottoritie 

  -Ampumarata 

yksittäiset 

laukaukset 

-Varusmiesten 

ryhmäammunta 

 

 -Ampumarata 

yksittäiset laukaukset

-Varusmiesten 

ryhmäammunta 

Signaalit -Ampumarata 

yksittäiset 

laukaukset 

-Naapurien äänet 

(moottorisaha, 

äänekäs puhe) 

 

-Ampumarata 

yksittäiset  

laukaukset 

-Naapurien äänet 

(moottorisaha, 

äänekäs puhe) 

 -Varusmiesten 

ryhmäammunta 

 

-Junaradan 

äänet 

-Raviradan 

kuulutukset 

-Ohi ajavat autot -Varusmiesten 

ryhmäammunta 

 

-Lasten äänet 

    -Raskaat aseet ja 

lentokoneet 

   -Raskaat aseet ja 

lentokoneet 

 

Akustinen 

horisontti 

 

Hi-fi 

 

Hi-fi 

 
Kaukaa satunnaisesti kuuluvien äänien esiintyminen haastateltavien kuvauksissa läheltä 

kuuluvien äänten joukossa kertoo alueiden akustisen horisontin laajuudesta. Äänet erottuvat 

selkeästi ja ovat erotettavissa toisistaan. Tämä kuvaa akustisen horisontin ominaisuuksia. Kun 

akustinen horisontti on laaja, äänimaisemassa on mahdollista kuulla myös kaukaisista 

äänilähteistä kuuluvia ääniä ja tunnistaa äänien lähteet. Hi-fi (high fidelity) ympäristössä 
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äänet erottuvat toisistaan selkeästi ja ovat kuultavissa yksityiskohtineen. Äänten sisältämä 

tilaa koskeva eli spatiaalinen informaatio on erotettavissa ja ympäristön hahmottaminen 

äänten perusteella on helppoa. Molempien kohteiden äänimaiseman voidaan haastateltavien 

kokemuksen perusteella olevan hi-fi -painotteinen.  Sen pääpiirteitä ovat luonnon  

hiljaisuuden keskeltä erottuvat selkeästi eri äänilähteisiin paikannettavat äänet. 

 

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että erityisesti Riihimäellä haastateltavien ympäristön 

akustinen horisontti on melko laaja, verrattuna esimerkiksi akustiseen horisonttiin kaupungin 

keskustassa, jossa akustinen horisontti on suppea, voi olla vain noin 10 metrin laajuinen. 

Riihimäellä akustista horisonttia rajaavat haastateltujen kertoman perusteella selkeimmin 

rautatielinjat, jotka erottavat alueen kaupungin keskustasta kahdella suunnalla.  

 

Parolassa rannan asukkaiden akustista horisonttia laajentaa lännessä Lehijärvi, vaikka 

muualla akustinen horisontti jääkin rantaa suppeammaksi ja rajoittuu haastateltavien 

kuvauksen mukaan itäpuolella kulkevaan 3-tiehen. Myös länsipuolella akustinen horisontti 

rajoittuu Kalvolantiehen (kt 130), mutta sen takaa alueelle kuuluvat vielä Ilveskallion 

raskaiden aseiden ammuntojen äänet.  

5.2.2 Signaalit ja voimakkaat äänet 

Äänitunnelman rauhallisuus ja tapahtumaköyhyys eivät kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 

äänimaisemaan kuuluisi myös toisenlaisia ääniä. Molempien ratojen ympäristössä kuuluu 

myös ääniä, jotka erikseen kiinnittävät asukkaiden huomiota joko voimakkuutensa vuoksi, tai 

muusta syystä.  

 

Äänimaisematutkimuksessa ääniä, jotka erikseen herättävät kuulijan huomion on kuvattu 

signaalin (Schafer, 1977, 275) käsitteellä. Kuulija ei kuitenkaan anna signaalille ensisijaisesti 

tiettyyn paikkaan liittyvää merkitystä, vaan äänen merkitys liittyy ennemminkin äänen 

lähteeseen. Signaali ei välttämättä ole erillinen voimakas ääni, vaan signaalina voi toimia 

myös sellainen äänten epäjatkuvuus tai äänitapahtuma, joka herättää kuulijan huomion ja saa 

kuulijan aloittamaan kuuntelun.  

 

Riihimäellä ampumaradan lähellä asuvien asukkaiden kuvauksissa alueella kuuluvat 

voimakkaimmat huomiota herättävät äänet ovat nimenomaan ampumaradan ääniä. 

Ampumaradan äänistä erityisen huomiota herättäviä ovat voimakkuutensa ja kestonsa vuoksi 

nimenomaan puolustusvoimien ammunnan äänet. Haastateltavat erottivat puolustusvoimien 

ammunnat esimerkiksi ampumaseurojen ammunnan äänistä sillä perusteella, että 

Puolustusvoimien ammunnoissa ampujia on radalla useita kymmeniä yhtä aikaa. Näitä 

Varusmiesten ryhmäammuntoja haastateltavat kutsuivat "yhteislaukauksiksi". Ampumaradan 
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välittömässä läheisyydessä asuvat haastateltavat kertoivat yhteislaukausten kuuluvan 

päiväsaikaan myös sisälle asuintiloihin, mutta siellä ne eivät aiheuta häiriötä. Piha-alueilla 

viihtymistä nämä yhteislaukaukset kuitenkin haittaavat, koska ammuntojen aikana 

esimerkiksi keskusteleminen ei haastateltavien kertoman mukaan onnistu. (ks. taulukko 6) 

Ampumaradan äänten lisäksi radan välittömässä läheisyydessä asuvien kertoman mukaan 

signaalin käsitteellä kuvattavaksi sopivat myös junaradan äänet, erityisesti yöllä kulkevat 

tavaraliikenteen junat ja joskus raviradan kuulutukset.   

 

Riihimäellä kauempana asuvat kertoivat voimakkaimpien äänien olevan esimerkiksi lasten ja 

naapurien ääniä, ohiajavien autojen ja mopojen ääniä, tai kauempana ajavien 

hälytysajoneuvojen ääniä. Ampumaradan ääniä pitäisi haastateltavien mukaan erikseen 

pysähtyä etsimään, jotta ne huomaisi ja niihin huomaisi kiinnittää huomiota.  

 

Haastateltavien kertoman mukaan Parolassa ympäristön voimakkaimmat äänet ovat 

Puolustusvoimien raskaiden aseiden, panssareiden ja lentokoneiden ääniä. Myös naapureista 

kuuluvat äänet, esimerkiksi moottorisahan käyttö ovat haastateltavien mukaan voimakkaita. 

Kuuluessaan nämä äänet ovat niin voimakkaita, että ne keskeyttävät tai hätkäyttävät. 

Parolassa ainoastaan osa ampumaradan välittömässä läheisyydessä asuvat haastateltavat 

kertoivat myös ampumaradalta kuuluvien varusmiesten ryhmäammuntojen äänten olevan 

huomiota herättävän voimakkaita ja hätkäyttäviä. Äänet ovat niin voimakkaita, että ne 

heikentävät viihtyvyyttä muutamien ampumaradan läheisyydessä asuvien piha-alueella. 

Asukkaat keskeyttävät esimerkiksi pyykin ripustamisen ja siirtyvät ammunnan ajaksi ja 

siirtyvät sisätiloihin. (ks. taulukko 7)  

 

Haastateltujen asukkaiden kertoman perusteella on pääteltävissä, että ampumaradalla 

puolustusvoimien ammunnasta kuuluvia ääniä molemmissa kohteissa radan välittömässä 

läheisyydessä voidaan kuvata signaalin käsitteellä. Kauempana ampumaradan äänet eivät 

erikseen herätä kuulijan huomiota, ne ovat paremminkin äänimaiseman perusääniä tai 

äänitaustaa kuin signaaleja. Erikseen huomiota herättäviksi signaaleiksi määrittyvät Parolassa 

myös muut puolustusvoimien toimintaan liittyvät voimakkaat äänet, kuten raskaampien 

aseiden, lentokoneiden ja tankkien äänet, kun taas Riihimäellä radan ympäristössä muita 

signaaliksi määrittyviä ääniä ei ampumaradan lisäksi ole. 

 

Kaiken kaikkiaan haastateltavat eivät pitäneet asuinalueensa ääniympäristöä sellaisena, että 

häiriötä aiheuttavia ääniä olisi paljon. Kuitenkin naapurien äänekkäät toimet, kuten 

moottorisahan runsas käyttö mainittiin jossain määrin häiritsevinä molemmissa kohteissa. 
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Haastattelujen perusteella ympäristön äänet saattavat häiritä esimerkiksi nukahtamista 

päiväsaikaan tai illalla mikäli ikkunat ovat auki.  

 

Asuinalueen voimakkaista äänistä kaikki eivät kuitenkaan haastateltavien mukaan ole 

häiritseviä. Sekä Riihimäellä että Parolassa ainoastaan ampumaratojen välittömässä 

läheisyydessä asuvista haastateltavista noin puolet kuvasi ampumaradalta kuuluvia ääniä 

häiritseviksi, ärsyttäviksi tai epämiellyttäviksi. Nämä kielteiset reaktiot liittyivät nimenomaan 

varusmiesten ryhmäammunnan ääneen, eivät niinkään yksittäin ammuttuihin laukauksiin. 

Asukkaiden kertoman mukaan äänet häiritsevät ulkona, eivät niinkään sisätiloissa. Mitkään 

ampumaradan äänet eivät häirinneet kauempana melualueella asuvia.  

 

Parolassa lisäksi puolustusvoimien muun toiminnan äänet, esimerkiksi asuintalojen yli 

lentävät "hornetit" (harjoituslennokit)3 ja raskaiden aseiden äänet häiritsevät asukkaita sekä 

ulkona, että sisätiloissa. Sisätiloissa häiriötä aiheuttaa esimerkiksi ikkunalasien helinä 

"hornettien" lentäessä yli ja raskaiden aseiden laukauksia seuraavat "paineaallot", jotka 

aiheuttavat huolta esimerkiksi ikkunoiden särkymisestä.   

 

Taulukko 7. Häiritsevät äänet ampumaratojen melualueella 

Riihimäellä Parolassa 

Lähialueella  

70dB(AImax) 

Kauempana 

65dB(AImax) 

Lähialueella 

70dB(AImax) 

Kauempana 

65dB(AImax) 

 Naapurien äänet, 

esim. moottorisaha, 

mopot 

 Naapurien äänet, 

esim. moottorisaha 

Ampumaradan äänet: 

-Varusmiesten 

ryhmäammunta 

-Yksittäiset laukaukset 

 Ampumaradan äänet: 

-Varusmiesten 

ryhmäammunta 

 

  -Raskaat aseet -Raskaat aseet 

  -Lentokoneet -Lentokoneet 

 

Haastattelujen perusteella Riihimäellä hiljaisessa ympäristössä ampumaradan äänet ovat 

äänimaisemaan kuuluvista äänistä selkeästi häiritsevimpiä 70dB alueella. Myös Parolassa 

ampumaradan äänet häiritsevät 70dB alueella, mutta puolustusvoimien muita ääniä pidetään 

                                                      
3 Harjoituslennokkien määrittyminen kokemusperäisesti "horneteiksi" kertonee myös koetun häiriön 
merkittävyydestä. Häiriön aiheuttaja mielletään suureksi, kun koettu häiriö on suuri. Kyse voi olla 
myös niukasta tiedotuksesta, kun ympäristön asukkaat eivät näytä tietävän, että alueella lentävät 
todellisuudessa harjoituslennokit, eivät hornetit. Toisaalta harjoituslennokkien suunnittelijoita voisi 
onnitella aidonoloisesta lopputuotteesta.   
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selkeästi ampumaradan ääniä häiritsevämpinä Parolassa sekä 70dB alueella että 65dB 

alueella.  

 

Ampumaradan äänten erilainen asema äänimaisemassa Parolassa ja Riihimäellä tukee 

oletusta siitä, että ääniympäristön muilla tekijöillä on yhteys siihen, kuinka häiritseväksi 

ampumaradan äänet koetaan. Kontekstilla olisi näin tärkeä osa siinä millaisia merkityksiä 

ampumaradan äänet asukkaiden kokemuksissa saavat. 

5.2.3 Ampumaradan rooli äänimaisemassa 

Riihimäellä ampumaradan välittömässä läheisyydessä asuvat haastateltavat kuvasivat 

ampumaradan roolia alueen ääniympäristössä hallitsevaksi silloin, kun radalla ammutaan 

"yhteislaukauksia" (varusmiesten ryhmäammuntaa). Haastateltavat kertoivat ammunnan 

äänten tavallaan myös kuuluvan olennaisena osana alueen ääniympäristöön; 

 

"Roolia… Se on melkein niinku mainokset maikkarilla, se tulee aina silloin tällöin ja 

kuuluu asiaan." (H5, Riihimäki) 

 

"Kyl sen (yhteislaukaukset) selkeesti niinku vaikka täällä on asunu pitkään niin 

rekisteröi. Se ei oo enää semmosta taustahälyä."  (H4, Riihimäki) 

 

Kauempana melualueella asuvat kertoivat, etteivät välttämättä edes huomaa, milloin radalla 

ammutaan, vaan radan ääniä olisi ne rekisteröidäkseen erikseen keskityttävä kuuntelemaan. 

Muut äänet ovat äänimaisemassa hallitsevampia; 

 

"Sitä ei… Se niin harvoin kuuluu, ja siihen täytyy paneutua kuuntelemaan. Että siihen 

ei reagoi. Kyllä voi tulla äkillisiä voimakkaampia ääniä muualta kun ampumaradalta. 

Se ei haittaa." (H6, Riihimäki)  

 

Parolassa kaikki haastateltavat pitivät muihin Puolustusvoimien toimiin liittyviä ääniä 

ampumaradan ääniä hallitsevampina ja merkittävämpinä. Myös radan välittömässä 

läheisyydessä asuvien suhtautuminen ampumaradan ääniin oli kaksijakoisempaa kuin 

Riihimäellä. Parolassa osa ampumaradan välittömässä läheisyydessä asuvista haastateltavista 

piti ampumaradan roolia merkittävänä ja suhtautui radalta kuuluviin ääniin kielteisesti, kun 

taas osa taas oli sitä mieltä, ettei radan äänillä ollut kovinkaan suurta merkitystä;  

 

"No se on kyllä kaikkein pahin." (H4, Parola) 
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"Rooli… Ei oikeestaan minkäänlainen ääniympäristössä. […] Ei se niinku äänellisesti 

mun mielestä rajota, että en mä edes tiedosta, että minä päivinä siellä on ammuttu ja 

milloin ei." (H5, Parola) 

 

Kauempana asuvat haastateltavat kertoivat ampumaradan roolin ääniympäristössä olevan 

vähäinen. Kauempana ampumaradasta muut äänilähteet olivat selvästi hallitsevampia; 

 

"Radan roolia… sillä lailla, että onhan se niinku olennainen osa, mutta mä ainakin 

unohdan ihan että se on olemassakaan. Että kyllä nuo kun lokit kirkuu tuossa ja 

muuten niin kyllähän ne paljon enempi häiritsee silloin kun ne on, jos rupee 

kuuntelemaan."  (H10, Parola) 

 

"Kyllä se aika pieni on, että ei siihen kiinnitä huomiookaan.[…] Se on enemmän noi 

vaunut ja jos tykillä ammutaan ni siihen sitte kiinnittää huomioo." (H8, Parola) 

 

Sekä Riihimäellä että Parolassa haastateltavat kertoivat ampumaradan äänten olevan alueelle 

ominaisia, vaikka äänten toistuvuus ja kesto vaihtelivat ajallisesti. Osa haastateltavista 

perusteli tätä sillä, että radat äänineen ovat olleet alueella jo kauan. Haastateltavat kuvasivat 

ampumaradan ääniä alueelle tunnusomaisiksi siinä mielessä, että niiden kuulumisesta tietää 

olevansa nimenomaan tällä alueella. Hiljaisuutta ja luonnon ääniä voisi olla myös muilla 

haja-asutus alueilla tai omakotialueilla. Ampumaradan äänet ja Parolassa puolustusvoimien 

muun toiminnan äänet ovat haastateltavien kertoman mukaan tällaisia alueelle tunnusomaisia 

ääniä.  

 

Äänimaisematutkimuksessa tietylle paikalle ominaisia kantavia ääniä on kuvattu käsitteillä 

äänimaamerkki tai äänimajakka (soundmark). Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että 

ampumaradat ovat sekä Riihimäellä että Parolassa ampumaratoja ympäröivien alueiden 

äänimaamerkkejä. Ne liittyvät kiinteästi tiettyyn paikkaan, antamalla sille ympäristöstä 

eroavan luonteen. 

 

Äänimaamerkit liittyvät myös akustisen tilan jakamiseen muiden kanssa. Äänimaamerkin 

ympärillä on aina akustinen areena, tila, jossa tietty ääni on kuultavissa. Äänimaamerkin 

areenalla asuvien äänelle antavat merkitykset ovat usein yhteneväisiä ja poikkeavat siitä, mitä 

muualta äänen kuuluville tulleet äänimaamerkistä ajattelevat. Näin maamerkin ympärille 

muodostuu akustinen yhteisö. (Blesser ja Salter, 2006, 21–27) Akustisen yhteisön 

muodostumista on tarkasteltu luvuissa 5.4.3 ja 5.5.1, ampumaradan akustista areenaa 

ympäristön hahmottamisen perusteena on tarkasteltu luvussa 5.3.  
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Haastattelujen perusteella ampumaradan äänten ei koettu aiheuttavan vakavaa haittaa, vaikka 

osa melualueen asukkaista piti ääniä niiden kuuluessa erittäin epämiellyttävinä. Riihimäellä 

ampumaradan välittömässä läheisyydessä asuvat kuitenkin pitivät ääniä ärsyttävinä ja 

arvioivat esimerkiksi eläinten ja pikkulasten säikähtävän äkkinäisiä ääniä.  

 

"Pauketta, välillä se on voimakkaampaa ja kuuluu terävämpänä, silloin se on 

ärsyttävä" (H2, Riihimäki) 

 

"Tottakai sillä tavalla aiheuttaa haittaa, että jos ajatellaan, että ääntä on tai ääntä ei 

oo, mutta se ei muuta tätä meidän normaalia elämistapaa mitenkään. Että se kelle se 

aiheuttaa haittoja on varmaan pikkulapset ja noi eläimet, että ne sitä säikkyy." (H5, 

Riihimäki) 

 

Ampumaradan ääniin alueella liittyi myös erilaisia huolia. Parolassa tuli esille myös 

ampumaradan ääniin liittyvä huoli radalta tulevista harhaluodeista. Lisäksi sekä Parolassa että 

Riihimäellä tuli esille, että äänten ärsyttävyyden ja äänten aiheuttamisen säpsähdysten lisäksi 

ampumaradan äänet aiheuttavat huolta kiinteistöjen arvon alenemisesta. Vaikka äänet eivät 

merkittävästi häirinneet asukkaita itseään, huolta aiheutti, että ne saattaisivat kuitenkin häiritä 

muita ja siten vaikuttaa alentavasti kiinteistön arvoon. 

 

"…täähän on kiva paikka asua, kun on iso tontti ja muuta, mutta sillon jos tähän tulee 

talonostaja ja just tuolta pari komppaniaa ampuu yhteislaukauksen nin  laukasee niin 

ne varmaan kyllä vähän miettii sitäkin, tai suoranaisesti kiinteistön arvo putoaakin." 

(H4, Parola) 

 

Vaikka haastatteluissa ei suoraan kysytty ampumaradan vaikutuksista esimerkiksi 

kiinteistöjen arvoon, Riihimäellä tuli esiin, että melualueesta rakentamiselle aiheutuvat 

rajoitukset ovat epäoikeudenmukaisina, sillä esimerkiksi tyhjän tontin omistajan kärsimä 

taloudellinen menetys on suuri. Toisaalta esiin tuli myös täysin vastakkainen mielipide 

ampumaradan äänten vaikutuksesta kiinteistön arvoon: Koska rakentamista melualueella on 

rajoitettu, radan äänet auttavat aluetta säilymään väljänä, luonnonläheisenä ja rauhallisena, 

koska alueella sijaitseville tyhjille tonteille ei voida rakentaa. 

5.3 Äänet ympäristön lukemisessa 

Edellisessä luvussa on todettu, että melualueen asukkaille ampumarata on äänimaamerkki, 

ympäristölle ominainen ääni. Äänimaamerkit liittyvät myös akustisen tilan jakamiseen 
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muiden kanssa. Äänimaamerkin ympärillä on aina akustinen areena, alue, jolla tietty ääni on 

kuultavissa. (Blesser ja Salter, 2006, 21–27) Schafer käyttää vastaavasta ilmiöstä nimeä 

Akustinen tila (acustic space). Käsite kuvaa äänen profiilia maisemassa. Akustisen tilan käsite 

kuvaa maantieteellistä aluetta, jolla tietyn äänilähteen ääni on kuultavissa. Tässä luvussa 

tarkastellaan niitä perusteita, joilla ampumaradan melualueen asukkaat hahmottavat oman 

asuinpaikkansa ääniympäristön rajoja. Tavoitteena on tarkastella miten ampumaradan äänet ja 

muut ympäristön äänet liittyvät ääniympäristön hahmottamiseen ja rajaamiseen.  

 

Missä asti kuulostaa siltä miltä teillä kuulostaa? Kun sulkee silmät, mistä tietää olevansa 

täällä? 

 

Oman asuinpaikan ääniympäristön rajat 

Piirtäessään asuinalueensa ääniympäristön levittäytymistä karttapohjalle haastateltavat 

kertoivat oma-aloitteisesti ääniympäristön merkittävimmistä piirteistä. Sekä Parolassa että 

Riihimäellä hiljaisuus ja luonnon äänet olivat ampumaradan äänten ohella tärkeitä 

nimenomaan oman asuinalueen ääniympäristöön liittyviä piirteitä.  

 

Luonnon äänet merkitsevät asukkaille rauhaa ja hiljaisuutta ja ne kertovat lähiympäristön 

tapahtumista. Hiljaisuus ei kummankaan ampumaradan ympäristössä tarkoita absoluuttista 

hiljaisuutta, vaan pikemminkin ihmisen toiminnasta aiheutuvan taustamelun ja kohinan 

puutetta. On hiljaista, kun luonnon äänet kuuluvat, eivätkä ihmisen aiheuttamat äänet peitä 

niitä. Sekä Riihimäellä että Parolassa olennaisin äänten antama informaatio liittyy 

kokemukseen luonnonläheisyydestä.  

 

Kummankin ampumaradan ympäristössä nimenomaan alueella yleensä vallitsevat hiljaisuus 

ja luonnonäänet, sekä välillä hiljaisuuden rikkovat naapurien ruohonleikkurien, 

moottorisahojen, koirien, tai ampumaradan äänet kertovat asukkaille, että nyt ollaan tässä 

paikassa. Kaikki nämä mainitut äänet kuitenkin kuuluvat niihin ääniin, joita paikalliset 

osaavat odottaa, ja kertovat osaltaan elämästä nimenomaan tällä alueella.  

 

Riihimäellä haastateltavan asuinpaikka ei näytä vaikuttavan voimakkaasti siihen, minne 

saakka asuinalueen ääniympäristön rajat asetetaan. Asukkaiden kokemukset asuinalueen 

ääniympäristön rajautumisesta ovat suurelta osin yhteneväisiä, vaikka se, miten laajaksi oman 

asuinalueen ääniympäristö käsitetään, vaihtelee. (kuvio 3) Tähän vaihteluun vaikuttaa 

haastateltavien kertoman perusteella esimerkiksi se, käyttääkö haastateltava ympäristön 

lenkkipolkuja vai ei.  
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Parolassa puolestaan ampumaradan melualueelta löytyy asukkaiden piirrosten ja kertoman 

perusteella akustiselta profiililtaan keskenään hieman erilaisiksi koettuja alueita (kuvio 4). 

Lehijärven rannan asukkaiden piirroksissa oman asuinalueen äänelliseksi ympäristöksi 

hahmotetaan nimenomaan Lehijärvenrantatien ympäristö (alueet merkitty karttaan vihreän 

sävyillä), kun taas Männistön asukkaiden piirustuksissa oman asuinalueen ääniympäristöksi 

mielletään Armijärventien ja männistöntien seutu (alueet merkitty violetin sävyillä). (kuvio 4)  

 

Erityisesti Parolassa haastateltavien piirtämät oman asuinalueen ääniympäristöä kuvaavat 

alueet seurailevat alueen teitä ja kulkureittejä. Osaltaan tätä saattoi auttaa 

haastattelutilanteessa esitetty apukysymys, joka ohjasi haastateltavan ajattelemaan 

nimenomaan alueella liikuttaessa tapahtuvaa ääniympäristön havainnointia. En kuitenkaan 

pidä kysymyksen ohjaavaa vaikutusta virhelähteenä, sillä on luonnollista, että ääniympäristöä 

havainnoidaan alueella liikuttaessa. Lisäksi asukkaiden kertomusten perusteella on selvää, 

että oman asuinalueen ääniympäristön erityisyys konkretisoituu ja tulee kuunnelluksi 

nimenomaan suhteessa muihin erilaisiin ääniympäristöihin.  

 

Sekä Lehijärven rannassa että Männistön alueella asuvat pitivät ääniympäristön keskeisinä 

piirteinä hiljaisuutta, luonnon ääniä ja ampumaradan ääniä. Koska kokemuksellisten alueiden 

määrittymiseen vaikuttavat asiat ovat haastateltujen kertoman mukaan samanlaisia sekä 

Lehijärven rannan että Männistön seudun asukkaiden kokemuksissa, alueita voidaan pitää 

akustiselta profiililtaan yhtenäisinä ja äänten perusteella tapahtuvaa ympäristön 

hahmottamista samankaltaisena. (kuvio 6) 
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Kuvio 3.  Asukkaiden kokemuksellisen ääniympäristön rajautuminen ja ampumaradan 
äänitasoalueet Räiskylän ampumaradan eteläpuolella  

 

Lisäksi Parolassa 3-tien lähellä asuvan haastateltavan tapa hahmottaa asuinpaikkansa 

ääniympäristöä poikkesi muista (merkitty karttaan ruskealla) (kuvio 4). Moottoritien jatkuva 

kohina oli tässä tapauksessa ampumaradan ääniä huomattavasti merkittävämpi tekijä ja näin 

ääniympäristön rajaamisen perusteet poikkesivat muiden haastateltujen käyttämistä 

perusteista. Koska tässä ne perusteet, joiden mukaan kokemuksellisen alueen rajat määrittyvät 
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poikkeavat muiden haastateltavien esittämistä perusteista, on perusteltua katsoa, alue on 

äänelliseltä profiililtaan erilainen. 

 

 
Kuvio 4.  Asukkaiden kokemuksellisen ääniympäristön rajautuminen ja ampumaradan 
äänitasoalueet Parolannummen ampumaradan ympäristössä 

 

Haastateltavien kertoman perusteella sekä Parolassa että Riihimäellä ampumaradan äänten 

olemassaolo asuinalueella on melualueen asukkaille tärkeä äänimaamerkki (ks. luku 4.6) ja 

siten ne määrittävät osaltaan alueen ääniympäristöä. Ampumaradan äänten voimakkuuden 
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vaihtelu ja vaimeneminen kauemmas radalta edetessä ei kuitenkaan selkeästi heijastu 

haastateltujen piirroksiin. Tämän tarkastelun perusteella melualueen asukkaiden 

ääniympäristölleen hahmottamat rajat ovat erilaiset kuin esimerkiksi ampumaradan 

melualueen rajat (kuviot 5 ja 6). Melualueen rajautuminen määritellään perustuen radalta 

kuuluvan äänen voimakkuuteen, kun taas äänten perusteella tapahtuvaan ympäristön 

hahmottamiseen näyttävät vaikuttavan ampumaradan äänten voimakkuuden rinnalla myös 

muut tekijät.  

 

Aineiston perusteella erityisesti liikkuminen, ja tiet, sekä asuinalueelle tyypillisen 

hiljaisuuden korvautuminen vilkkaan liikenteen äänillä määrittää oman asuinalueen 

ääniympäristön rajoja selkeämmin kuin ampumarata. Haastateltavien kertomuksissa 

nimenomaan kääntyminen asuinalueen sisäiseltä pihakadulta vilkkaammin liikennöidylle 

maantielle, tai saapuminen moottoritien läheisyyteen ja kaupungin kohinan lisääntyminen 

asuinalueelta poistuttaessa olivat ratkaisevia tekijöitä sille, mihin kohtaan oman asuinalueen 

ääniympäristön raja vedettiin. Ampumaradan äänet ovat edelleen kuultavissa näissä kohdissa, 

mutta niiden taustalla eivät enää kuulu puiden humina ja muut luonnon äänet, vaan 

esimerkiksi kaupungin ja liikenteen kohina.  

Ampumaradan äänet kyllä ovat asuinalueilla merkittäviä signaaliääniä, nimenomaan omaan 

kotipaikkaan liittyviä äänimaamerkkejä, mutta ampumaradan äänten voimakkuuden 

pieneneminen kauempana radasta ei kuitenkaan yksin määritä asuinalueeseen liitetyn 

ääniympäristön rajautumista.  

 

Tulosten perusteella ampumaradan äänet eivät liity asukkaiden kokemuksissa jyrkkien 

tilallisten rajojen muodostumiseen. Ampumaradan äänten perusteella muodostuva 

tilanhahmotus on siis liukuva, ei selkeä ja yksiselitteinen rajaamisen kriteeri. Sääntelyn 

näkökulmasta ampumaradan äänten perusteella muodostetaan kuitenkin mahdollisimman 

yksiselitteisiä äänen voimakkuuteen perustuvia rajauksia (ks. luku 2.3): melualueella joko 

ollaan tai ei olla. Ampumaradan melualue muodostaa tilaan rajauksen, jollaista ei ole 

melualueen asukkaiden kokemuksellisesta ääniympäristöstä suoraan johdettavissa kartalle. 

 

Lynch (1960) kirjoittaa maamerkeistä (landmark) ja kupunginosista (district). Kaupunginosat 

ovat Lynchin mukaan suhteellisen suuria kaupunkialueita, jonne henkilö voi mielessään 

mennä sisälle, ja jolla on joitain yhtenäisiä piirteitä. Nämä piirteet voi tunnistaa ollessaan 

alueella, tai niitä voidaan käyttää apuna alueelle tulemisessa. Kaupunginosille/alueille ovat 

lisäksi tyypillisiä temaattiset jatkumot, jotka voivat koostua mitä erilaisimmista elementeistä 

esim. muodot, yksityiskohdat, rakennustyypit. asukkaat, topografia, jne. Myös maamerkit, tai 

sosiaaliseen statukseen liittyvät asiat voivat olla kaupunginosan tyypillisiä piirteitä. 
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Kaupunginosien rajat voivat Lynchin mukaan olla selkeitä ja jyrkkiä ja siten sijaita tarkasti 

jossain tietyssä paikassa, tai liukuvia ja epävarmempia, jolloin rajojen tarkkaa sijaintia ei ole 

mahdollista osoittaa. (Lynch, 1960, 66–83) 

 

 
Kuvio 5.  Asukkaiden hahmotelmista koottu asuinalueen kokemuksellisen ääniympäristön 
rajautuminen ja ampumaradan äänitasoalueet Räiskylän ampumaradan eteläpuolella  

 

Tehdyn tarkastelun perusteella omaan asuinpaikkaan kokemuksellisesti kuuluva äänimaisema 

näyttää olevan osa sitä kaupunginosakokonaisuutta, jossa haastateltavat mieltävät asuvansa. 

Äänimaisemakokonaisuus on mahdollista rajata melko selkeästi, ja ne asiat, joiden 

haastateltavat kertoivat äänimaisemaa rajaavan kertovat myös omaan asuinalueeseen 
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liittyvien tyypillisten piirteiden loppumisesta ja muille alueille tyypillisten piirteiden 

alkamisesta. Oman asuinpaikan äänimaisema näyttää olevan osa omalle alueelle tyypillisiä 

piirteitä ja liittyvän siis sitä kautta ympäristön hahmottamiseen. Kuvioissa 5 ja 6 on esitetty 

haastateltavien kertomusten perusteella muodostetut suuntaa-antavat alueet, joilla 

äänimaisema on omalle asuinalueelle tyypillinen.  

 

 

Kuvio 6.  Asukkaiden hahmotelmista koottu asuinalueen kokemuksellisen ääniympristön 
rajautuminen ja ampumaradan äänitasoalueet Parolannummen  ampumaradan ympäristössä  

 

Tehdyn tarkastelun perusteella näyttää siltä, että eri näkökulmista tarkasteltujen 

ampumaradan äänten perusteella muodostuvat tilamielikuvat ja tilarajaukset ovat erilaiset 

kuin melualuekartan avulla rajattu meluisa alue. Asukkaiden kokemuksissa ampumaradan 
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äänet muodostavat tilaan liukuvaa rajaa, eikä niiden perusteella ole mahdollista tarkasti sanoa 

milloin ollaan omalla asuinalueella, vaikka ne selvästi ovat osa alueen tyypillisiä piirteitä. 

Melualueiden muodostamisessa ampumaradan äänet kuitenkin ovat perusteena jyrkälle 

yksiselitteiselle tilarajaukselle: melualueella ollaan joko kokonaan, tai ei ollenkaan.  

 

Jaettu kaupunkimielikuva on tarpeen, jotta yksilöt voivat sujuvasti jakaa saman tilan (Lynch, 

1960, 46). Jos jyrkkä raja tilaan tehdään ominaisuuden perusteella, joka ei kokemusperäisesti 

sovellu jyrkän rajan muodostamiseen, on selvää, että jyrkän rajauksen kriteerit eivät 

tällaisissa tapauksissa kohtaa kokemusperäistä ja elettyä ymmärrystä tilan luonteesta. Erilaiset 

tilamielikuvat ja tilan rajaamisen logiikat voivat siis olla ampumaradan ääniin liittyvien 

konfliktien ja erilaisten tulkintojen taustalla.  

5.4 Ei täällä melua ole – kuvauksia oikeasta melusta 

Vaikka haasteltavat eivät pitäneet kummassakaan kohteessa ampumaradalta kuuluvia ääniä 

varsinaisesti miellyttävinä, ja osa piti niitä jopa erittäin epämiellyttävinä ja häiritsevinä, 

kukaan vastaajista ei pitänyt sanoja "melu" ja "meluisa" asuinpaikkansa ääniympäristöä hyvin 

kuvaavina.  Melua pidettiin terminä kenties liian kielteisenä ja leimaavana kuvaamaan 

asuinympäristöä, johon asukkaat ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä. Muutama haastateltava 

kertoi melun kuvaavan terminä paremmin ääniympäristöä kodin sisällä, kuin ulkona. 

Seuraavissa luvuissa on jaoteltu niitä erilaisia perusteita, joita haastateltavat esittivät 

kertoessaan miksi melu ja meluisuus kuvaavat, tai eivät kuvaa melualueen ääniympäristöä.  

5.4.1 Hiljaisuus kompensoi 

Alueella yleensä vallitsevan hiljaisuuden nähtiin kompensoivan äänten aiheuttamaa häiriötä. 

Äänimaiseman perusäänten ja äänitaustan hiljaisuus, sekä signaalien vähäisyys ja harva 

esiintyminen johtavat siihen, että alueen äänitunnelma on rauhallinen, eikä aluetta voi 

haastateltavien kuvausten mukaan pitää meluisana; 

 

"No mä en osaa sitä sillälailla meluisaksi, on tässä niin paljon tätä hiljaisuuttakin, 

ettei sillee voi yleistää." (H2, Riihimäki) 

 

"Mielestäni kumpikaan sana (melu ja meluisuus) ei sovi tähän kylään. Tää on niin 

hiljanen seutu." (H2, Parola) 

 

"No en mä kyllä pidä tätä niinku melusana, muutaku sillon ku ne lentsikat on." (H9, 

Parola) 
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Riihimäellä ja Parolassa se, että varusmiesten ryhmäammuntaa on harvoin, on haastattelujen 

perusteella yksi ratkaiseva alueen meluisuutta määrittävä tekijä. Parolassa myös 

ilmapuolustuksen harjoitukset, joissa käytetään lennokkeja4, ovat toinen Puolustusvoimien 

toiminnasta seuraava äänitapahtuma, joka haastattelujen perusteella liittyy alueen 

määrittymiseen meluisaksi. Meluisaksi koetut tapahtumat toistuvat kuitenkin sekä 

Riihimäellä että Parolassa ratojen niin harvoin, ettei aluetta voida haastateltavien kokemuksen 

mukaan niiden perusteella pitää lähtökohtaisesti meluisana.  

5.4.2 Melu on jatkuvaa kohinaa 

Haastatteluissa tuli esille myös, että asukkaat kokevat melun kuvaavan paremminkin jatkuvaa 

kohinaa, kuin yksittäisiä toisistaan erotettavissa olevia äänitapahtumia. Melu ja meluisuus 

kuvasivat haastateltavien mielestä ympäristöä, jossa äänten aiheuttama häiriö on jatkuvaa, ei 

satunnaista, kuten ampumaradan äänet. Melu ja meluisuus kuvaisivat paremmin esimerkiksi 

jatkuvaa liikenteen kohinaa;   

 

"Tota, no en mä tiä, vois tätä tietysti meluskskin sanoo tavallaan… moottoritie kun se 

on se jatkuva kohina. Toi ampuminen on semmosta satunnaista, että se ei oo jatkuvaa 

ja sillon tällön jos tosta vaunu menee ohi niin se ei oo jatkuvaa. Mutta toi moottoritie 

niin se on se jatkuva kohina tossa. Tietysti yöt ja juhlapyhät niin nehän on hiljasempia 

kun liikenne vähenee. Moottoritie." (H8, Parola) 

 

"meluisuus… tota meluisuus oikeestaan tarkoittais mun mielestä sitä että jatkuvasti olis 

melua, tämmöstä äänimelua täällä. Se on semmosia piikkejä, se on satunnainen 

meluisuus ois ehkä hyvä täällä kuvaava." (H5, Riihimäki) 

 

Haastattelujen perusteella on selvää, että meluna pidetään ääntä, joka jatkuvasti heikentää 

äänimaiseman selkeyttä ja estää esimerkiksi luonnon äänten kuulemisen. Nimenomaan 

meluksi määrittyvän jatkuvan kohinan puute oli haastattelujen perusteella yksi niistä 

piirteistä, josta asukkaat erityisesti pitivät asuinpaikassaan.  

 

Äänimaisematutkimuksessa ääniympäristöstä, jossa on jatkuvaa kohinaa ja äänet sekoittuvat 

ja peittyvät toistensa alle on nimitetty lo–fi -äänimaisemaksi. Lo–fi äänimaisemalle on 

tunnusomaista eräänlainen perspektiivin puute, joka estää ääniä erottumasta toisistaan 

(Schafer, 1977). Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että ampumaradan ympäristön 

asukkaat mieltävät melun ja meluisuuden nimenomaan lo–fi -ympäristön ominaisuudeksi. 

                                                      
4 Haastateltavat kertoivat, että alueella lennetään harjoituksissa horneteilla, jotka aiheuttavat 
voimakasta melua ja tärinää lentäessään matalalla asuintalojen kattojen ylitse. Käytössä ovat kuitenkin 
todellisuudessa ainoastaan harjoituslennokit. 
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Koska ampumaradan melualueen ääniympäristöt sekä Parolassa että Riihimäellä ovat 

vilkasliikenteisimpien teiden varsia lukuun ottamatta pääasiassa hi-fi äänimaisemaa (ks. luku 

5.2), eivät melu ja meluisuus haastateltavien mielestä sovi kuvaamaan aluetta, vaikka 

ampumaradan äänet ovatkin voimakkaita äänitapahtumia.  

 

Vaikka melu käsitteenä sopii haastattelujen perusteella enemmän lo–fi -äänimaisemaan, ei ole 

kuitenkaan poissuljettua, että ollessaan tarpeeksi voimakas ja epämiellyttävä ääni on melua, 

vaikka se kuuluisikin harvoin. Tällä perusteella haastateltavat kuvasivat alueen 

ääniympäristöä korkeintaan ajoittain meluisaksi.  

5.4.3 Melua on kaupungissa, me asutaan melkein maalla 

Haastatteluissa tuli esille, että haastateltavat arvioivat asuinympäristönsä äänimaisemaa 

suhteessa muihin mahdollisiin ääniympäristöihin. Oman asuinalueen ääniympäristöä 

verrattiin sekä kaupunkimaiseen ääniympäristöön, että luonnon äänimaisemaan.  Kaupungin 

ääniympäristöä haastateltavat kuvasivat epämiellyttäväksi ja meluisaksi. Luonto omine 

äänineen muodostaa sille hiljaisen ja idyllisen vastakohdan.  Oman asuinalueensa 

ääniympäristöä haastateltavat arvioivat siis asteikolla jonka ääripäät ovat meluisa kaupunki ja 

hiljainen luonto. 

 

Mikä sitten tekee äänimaisemasta luonnollisen tai kaupunkimaisen? Haastatteluissa tuli 

selkeästi esille, että kaupunkimaiseen äänimaisemaan haastateltavat liittävät jatkuva 

taustahuminan. Äänimaisematutkimuksessa tästä on käytetty termiä lo-fi -äänimaisema (ks. 

luvut 4.6 ja 5.2). Luonnolliseen äänimaisemaan ampumaradan ympäristön asukkaat 

puolestaan liittävät luonnon äänten ja hiljaisuuden läsnäolon, jota humina ei peitä alleen. 

äänimaisematutkimuksessa tällaista äänimaisemaa on kuvattu termillä hi-fi -äänimaisema. 

 

Myös aiemmissa tutkimuksissa on törmätty luonnon käyttämiseen vertailukohtana 

arvioitaessa oman asuinympäristön äänimaiseman laatua.  Kaupunkilaiset pitävät 

meluntorjunnan onnistumisen arviointiperusteena nimenomaan luonnon ääniä ja 

luonnonrauhaa tarjoavien alueiden säilymistä oman asuinpaikan läheisyydessä (Ampuja, 

2007, 236). Ampujan mukaan kriteereinä käytetään nimenomaan tasapainoa melun ja 

hiljaisuuden välillä: lehtien havinan erottuminen taustamelusta voi tarjota tärkeän 

luontokokemuksen ja muistutuksen luonnon hiljaisuudesta. 

 

Haastatteluissa tuli esille, että ampumaratojen ympäristöissä asuu ihmisiä, jotka ovat 

tyytyväisiä ääniympäristöönsä nimenomaan siksi, että se poikkeaa kaupunkimaisesta 

ääniympäristöstä. Oma asuinalue on kaupungin meluisan ääniympäristön vastakohtana. 

Ampumaradan melualueella on luonnon ääniä ja hiljaisuutta, kaupungissa ei. Haastateltavat 
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näkivät melun osana normaalia kaupunkikulttuuria, ja arvostivat asuinympäristössään 

nimenomaan sitä, ettei siellä asuessa tarvitse olla osa kaupunkimaista melukulttuuria.  

 

Meillä 1950-luvulta lähtien oma asunto ja meluton koti ovat olleet osa "porvarillista" 

asumisunelmaa. Kohtuullisen hiljainen koti ja piha-alue ovat olennainen osa kodin 

yksityisyyttä. Meluton koti ja sen luoma yksityisyys liittyy myös elintasoon; varsinaisen 

kaupungin ulkopuolella hiljaisessa ympäristössä asuminen kertoo korkeammasta elintasosta 

kuin erityisen meluisassa ympäristössä asuminen. Ampuja kirjoittaa "meluslummeista", joita 

ulkomailla on syntynyt erityisen meluisille alueille. (Ampuja, 2007, 233) Haastattelujen 

perusteella ampumaratojen melualueita ei voi pitää Ampujan kuvaamina meluslummeina. 

Tässä tutkittujen ampumaratojen melualueella asuminen vastaa pikemminkin Ampujan 

kuvausta asumisesta varsinaisen kaupungin melun ulkopuolella hiljaisemmassa ympäristössä. 

Haastateltujen arvion mukaan meluslummien voisi odottaa löytyvän ennemmin kaupunkien 

keskusta-alueilta. 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös huoli oman asuinalueen ääniympäristön puuroutumisesta ja 

muuttumisesta kaupunkimaisemmaksi tulevaisuudessa. Lo-fi äänimaiseman yleistymisestä 

teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksena ovat kirjoittaneet esimerkiksi Schafer (1977) 

ja Englund (2005). Schaferin mukaan siirtyminen hi-fi -maisemasta lo-fi -ympäristöön on 

ollut yksi teollistumisen aiheuttamia merkittävimpiä muutoksia äänimaiseman muutoksia.  

5.5 Ampumaradan äänten tulkintaa, merkintää ja toimintaa 

Eihän se tietysti kiva ääni oo kun siellä paukutetaan, mutta harvoinhan sitä on.  

 

Edellisissä luvuissa on todettu, että ampumaratojen melualueiden asukkaat ovat 

pääpiirteissään tyytyväisiä asuinympäristöönsä ja sen äänimaisemaan. Ampumarata on 

alueella merkittävä äänimaamerkki. Sen akustisella areenalla asuvilla näyttää olevan 

jokseenkin yhteneväinen tulkinta äänten merkityksistä ja asemasta ympäristössä. Melualueen 

asukkaat arvioivat myös, että ulkopuolisten tulkinnat ampumaradan äänistä poikkeavat 

paikallisten tulkinnoista. Ihmismaantieteessä paikkoja on tarkasteltu osallisuuden ja 

sivullisuuden käsitteiden kautta. Osallisille, tässä melualueen asukkaille, paikka on osa itseä. 

Sivulliset puolestaan tarkastelevat ympäristöä etäisyyden päästä ulkopuolisina. (Haarni, et. 

al., 1997) Paikalliset elävät asuinpaikkaansa ja sen ääniympäristöä "sisältäpäin". Heidän 

suhteensa ampumaradan melualueen äänimaisemaan rakentuu jokapäiväisessä elämässä. 

Tähän liittyy myös ääniin tottumisen merkitys myös osana alueelle kuulumista ja alueen 

tuntemista. 
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Osa melualueen asukkaista reagoi radan ääniin aktiivisella toiminnalla, osa tulkitsee ne 

totunnaisella tavalla. Seuraavissa luvuissa kuvataan näitä erilaisia tapoja elää radan äänten 

kanssa. Luvuissa on tarkasteltu millaisia ovat melualueen asukkaiden oletukset siitä, miten he 

olettavat sivullisten ääniympäristöä arvioivan, ja millaisia ovat paikallisten 

ääniympäristölleen antamat merkitykset. Miten häiritsevien äänten kanssa eletään ja toimitaan 

ampumaradan melualueella? 

5.5.1 Kyllä ne muualta tulleita häiritsee 

Sekä Riihimäellä että Parolassa Haastateltavat kertoivat tottuneensa ampumaradalta kuuluviin 

ääniin niin, ettei niihin enää kiinnitä huomiota, eivätkä äänet siksi häiritse. Ampumaradan 

ääniin ei haastateltavien mukaan kiinnitä huomiota siksi, että ne ovat tuttuja ja ovat toistuneet 

alueella jo kauan.  

 

Meluun tottumista käsittelevät tutkimukset ovat keskenään jonkin verran ristiriitaisia. On 

kuitenkin todennäköistä, että ainakin lievää tottumista meluun tapahtuu. Eroja on kuitenkin 

siinä, mitä pidetään meluun tottumisen mittana. Prosessia, joka johtaa tietoisen huomion 

kiinnittymisen vähentymiseen voidaan kutsua tottumiseksi. Tällöin esimerkiksi tuttuun 

meluun ei kiinnitetä huomiota niin helposti kuin outoon tai harvoin esiintyvään meluun. 

Parolassa ja Riihimäellä ampumaratojen ympäristössä meluun tottumista voidaan 

haastattelujen perusteella pitää melulle altistuvan käyttäytymisstrategiana. Tällöin tottuminen 

ilmenee erimerkiksi kykynä olla havaitsematta ääniärsykkeitä tietoisesti tai tiedostamatta. 

Tottumisen helpottamiseksi melulle altistuvat kehittävät erilaisia selviytymisstrategioita ja -

tapoja (coping-keinoja). Lisäksi asenteet vaikuttavat meluun tottumiseen. (Pesonen, 2005, 18, 

130-131) 

 

Sekä Parolassa että Riihimäellä toiminta ampumaradoilla on epäsäännöllistä ja viikon aikana 

voi olla useita päiviä, jolloin radoilla ei ammuta. Tästä syystä on epätodennäköistä, että 

ampumaratojen ympäristössä asuvat olisivat fysiologisesti tottuneet ampumameluun. 

Tutkimukset osoittavat, että aivot prosessoivat kuuloaistimuksia, vaikka koehenkilöt eivät 

tekisikään äänistä tietoisia havaintoja. Fysiologista tottumista on todettu tapahtuvan, mikäli 

ärsyke toistuu lyhyin välein samanlaisena. Tottuminen on kuitenkin vähäisempää, tai sitä ei 

tapahdu ollenkaan silloin, kun toistojen välinen aika on pitkä. (Pesonen, 2005, 130-132) 

 

Kun ampumaradan ympäristössä puhutaan ääniin tottumisesta, sillä tarkoitetaan nimenomaan 

äänten tuttuutta ja ennakoitavuutta alueella, ei niinkään kuuloaistin fyysistä tottumista 

ärsykkeeseen. Tässä yhteydessä ääniin tottuminen tarkoittaa sitä, että melualueen asukkaat 

liittävät ääniin merkityksiä, jotka kenties poikkeavat siitä mitä äänet ulkopuolisille 
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merkitsevät. Näin nimenomaan äänille annetut merkitykset ja niiden aiheuttamat reaktiot ovat 

totunnaisia. 

 

Haastatteluissa tuli selkeästi esille, että melualueen asukkaat odottavat ampumaradan äänten 

aiheuttamien reaktioiden olevan erilaisia niillä, jotka asuvat alueella ja ulkopuolisilla. 

Haastateltavat ennakoivat ulkopuolisten pelästyvän laukausten ääniä, tai pitävän niitä 

häiritsevinä. Paikalliset ovat puolestaan tottuneet ampumaradan ääniin, eivätkä siksi pelästy, 

tai häiriinny niistä yhtä paljon kuin esimerkiksi kyläilemään tulleet vieraat. Ampumaradan 

melualueen asukkaat osaavat siis kertomansa mukaan tulkita ampumaradan äänten välittämät 

viestit paremmin ja oikeammin kuin muualta tulleet. Haastatteluissa haastateltavat puhuivat 

ääniin tottumisesta. Ääniin tottuminen erottaa alueelle kuuluvat ihmiset muista. 

 

Kummankin ampumaradan ympäristössä nimenomaan alueella yleensä vallitsevat hiljaisuus 

ja luonnonäänet kertovat asukkaille yhteisön elämästä: Kun on hiljaista, kaikki on hyvin, eikä 

mitään poikkeuksellista tapahdu. Välillä hiljaisuuden rikkovat esimerkiksi naapurien 

ruohonleikkurien, moottorisahojen, koirien, tai ampumaradan äänet. Kaikki nämä kuitenkin 

kuuluvat niihin ääniin, joita paikalliset osaavat odottaa, ja kertovat osaltaan elämästä alueella. 

Haastateltavien kertomat kokemukset alueella kuuluvista elämän äänistä ja niiden välittämistä 

viesteistä kertovat asukkaiden jakavan saman akustisen areenan, alueen, jolla olevat ihmiset 

voivat kuulla äänet tietystä äänenlähteestä ja jakaa akustista informaatiota keskenään.  

 

Äänimaisematutkimuksessa ja ääniarkkitehtuurin alalla on kirjoitettu myös ihmisen tarpeesta 

voida kontrolloida omaa ääniympäristöään. Äänimaisematutkijat jakavat käsityksen siitä, että 

ihmisellä on oltava oma alue, jonka äänistä saa itse päättää (esim. Järviluoma, 1996, 208).  

Ääniin tottuminen voidaan nähdä myös kykynä ennakoida ympäristön ääniä. Kun äänten 

kuulumista alueella osataan odottaa, ääniympäristö ei ole yksilön näkökulmasta yhtä 

hallitsematon, kuin siinä tapauksessa että äänet olisivat täysin yllättäviä. Tästä näkökulmasta 

ampumaradan melualueen asukkaat hallitsevat ääniympäristöään paremmin kuin melualueelle 

muualta tulleet, vaikka ampumaradan ääniin liittyy aina tietty äkkinäinen yllättävyys.  

 

Äänimaamerkin areenalla asuvien äänelle antavat merkitykset ovat usein yhteneväisiä ja 

poikkeavat siitä, mitä muualta äänen kuuluville tulleet äänimaamerkistä ajattelevat. Näin 

maamerkin ympärille muodostuu akustinen yhteisö. (Schafer, 1977, 215) (Blesser ja Salter, 

2006, 21–27)  Voidaan ajatella, että ampumaradan äänet ja niihin tottuminen rajaavat 

akustiseen yhteisöön kuulumista sekä Räiskylässä että Parolassa. Ampumaradan melualueen 

asukkaat osaavat siis kertomansa mukaan tulkita ampumaradan äänten välittämät viestit 

mielestään "paremmin ja oikeammin" kuin muualta tulleet.  
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Koska sekä ne akustiset elementit, joiden mukaan ääniympäristöä hahmotetaan että 

ääniympäristöjen rajat ovat keskenään yhteneväisiä, on mahdollista sanoa, että alueille 

muodostuu akustisia yhteisöjä.  Nämä yhteisöt rajautuvat liikenteen melun ja muun 

taustakohinan puuttumisen perusteella, mutta ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muista 

taustakohinattomista alueista ampumaradan äänten perusteella.  

5.5.2 Mennään sisälle ja ikkunat kiinni 

Kun meluun tottumisessa on kyse kuulijan käyttäytymisstrategiasta, on mielenkiintoista 

kysyä, miten ampumaratojen ympäristön asukkaat radan äänten kanssa elävät ja millaisia 

aktiivisia reaktioita ampumaradan melualueella asumiseen liittyy.  

 

Suurin osa haastateltavista kertoi, ettei suhtautunut ampumaradan ääniin kielteisesti, mutta ei 

myöskään pitänyt niistä. Näin sanoivat sekä lähellä, että kauempana asuvat. Ainoastaan 70dB 

alueella asuvista 9 haastateltavasta Parolassa ja Riihimäellä yhteensä kolme kertoi 

reagoivansa aktiivisin toimin ampumaradalta kuuluviin varusmiesten ryhmäammunnan 

ääniin. Näistä esimerkkejä ovat ikkunan sulkeminen ja siirtyminen pihalta sisätiloihin joko 

siksi, että äänet estävät keskustelun, tai siksi, että äänet ovat ulkona epämiellyttävän 

voimakkaita kuunnella. Lisäksi sekä Parolassa että Räiskylässä yksi 70dB:n alueella asuva 

kertoi yhteislaukausten ärsyttävän tai suututtavan.  

5.5.3 Selittäminen siedettäväksi 

Suurin osa melualueen asukkaista kertoi tottuneensa ääniin niin, ettei niitä yleensä huomaa. 

Jos äänet huomattiin, ne kuitenkin herättivät erilaisia ajatuksia sen sijaan, että ääniin olisi 

reagoitu aktiivisella toiminnalla. Sekä radan välittömässä läheisyydessä että kauempana 

asuvat perustelivat itselleen, miksi äänet tuli hyväksyä. Tätä hieman epämieluisten äänten 

kuulemista ja sen aiheuttamaa reaktiota on luontevaa kutsua erityisesti radan läheisyydessä 

sietämiseksi. Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto siitä, millä perusteella ampumaradan ääniä 

tutkittujen ampumaratojen ympäristössä siedetään.  

 

Haastateltavat perustelivat äänten sietämistä itselleen monin tavoin. Sietämisen perusteina 

olivat esimerkiksi äänten lyhytkestoisuus ja tieto siitä, että ammunta kuitenkin loppuu pian. 

Lisäksi sietämistä perusteltiin sillä, että äänet ovat osa Puolustusvoimissa töissä olevien työtä, 

tai osa Puolustusvoimien opetustyötä ja alokkaiden oppimista.  Lisäksi sietämistä pidettiin 

tarpeellisena, koska armeijan harjoituksia pidettiin maanpuolustuksen kannalta tärkeinä. 

Sietämistä helpotti haastateltavien mukaan esimerkiksi Riihimäellä se, että ammunnan voi 

ennakoida alkavan aina vähän sen jälkeen, kun uudet alokkaat ovat tulleet.  
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Taulukko 8. Syitä joilla melun sietämistä on perusteltu kaupungissa ja ampumaradan 
melualueilla 

Syitä joilla melun sietämistä perustellaan  

Ampumaradan melualueella  Kaupungissa (Ampuja 2007)  

Työn ääniä,  

toisten on annettava tehdä työnsä,  

Työn ääniä, työ on tarpeellista joten melu siksi 

siedettävä  

Tulevaisuudessa ampumarata hiljenee/siirtyy 

muualle  

Tulevaisuudessa kehittyvä tekniikka vähentää 

melua  

Yksilö on vastuussa hakeutumisesta asumaan 

alueelle, jonka ääniä sietää. Radan äänet 

kuuluvat tähän paikkaan.  

Yksilö on vastuussa melunsietokykyään 

vastaavan asuinpaikan valinnasta  

Melu on lyhytkestoista. Yleensä vallitseva 

rauhallisuus kompensoi äänten aiheuttamia 

haittoja  

Pieni melun lisäys jo meluisassa ympäristössä 

ei voi haitata ketään  

Äänet ovat osa Puolustusvoimien opetustyötä  Melu on osa kaupunkikulttuuria  

Äänet liittyvät oppimiseen ja tarpeellisten 

taitojen harjoitteluun  

Melu on tarpeen, jotta kansainvälinen 

kilpailukyky säilyy  

Äänet ovat tarpeellisia, koska ne ovat osa 

maanpuolustusta  

 

Äänet ovat tärkeitä, koska ne säilyttävät 

aluetta sellaisena kuin se on  

 

Äänet ovat tärkeitä, koska ne kertovat paikan 

historiasta 

 

 

 

Osa niistä perusteista, joilla ampumaratojen melualueiden asukkaat perustelevat 

ampumaradan äänten sietämistä on hämmästyttävän samankaltaisia kuin ne perusteet, joilla 

helsinkiläiset ovat perustelleet kaupungin melun sietämistä. Sekä ampumaradan äänten, että 

kaupunkimelun sietämisen tarvetta perustellaan sillä, että melu johtuu työnteosta (Ampuja, 

2007, 164). Taustalla näyttää olevan ajatus siitä, että kaikilla on tasavertainen oikeus tehdä 

työtä ja tämän oikeuden nojalla muilta voidaan vaatia myös työstä aiheutuvan melun 

sietämistä myös ampumaratojen melualueilla. Näyttää siltä, että asukkaat punnitsevat 

ampumaradan äänet tuottavasta työstä saadun hyödyn ja äänistä itselleen aiheutuvan haitan ja 

työstä koituvat hyödyt painavat ainakin toistaiseksi enemmän kuin ajoittainen äänihaitta 

omassa elinympäristössä 
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Haastatteluissa tuli esille, että asukkaan kyky tehdä oma arvio äänitapahtuman, esimerkiksi 

ns. yhteislaukausten kestosta on merkittävä tekijä ampumaradan äänten sietämisessä. Kun 

ammunta alkaa, ympäristön asukkaat tietävät sen kuitenkin loppuvan jonkin ajan kuluttua. 

Tieto siitä, kuinka kauan ääniä täytyy kerrallaan sietää, tekee niistä tavallaan siedettävämpiä.  

 

Haastatteluissa tuli esille myös, että alueella yleensä vallitseva rauhallisuus kompensoi 

ampumaradan äänten aiheuttamaa haittaa. Tässä arvokkaana kompensoivana tekijänä 

melualueen asukkaille näyttää olevan nimenomaan seesteinen ja tapahtumaköyhä ja hi-fi –

painotteinen äänimaisema.  Kaupungissa melun sietämistä äänimaiseman osana on 

argumentoitu täysin päinvastaisesti. Pieni melun lisäys valmiiksi puuroutuneessa lo-fi 

ääniympäristössä ei voi haitata ketään, koska se hukkuu jo vallitsevaan meluun (Ampuja, 

2007, 157-195).  

 

Haastatteluissa tuli esille myös ajattelutapa, jonka mukaan ampumaradan äänistä ei pidä 

valittaa, jos on esimerkiksi itse töissä Puolustusvoimissa, tai jos on ennen alueelle 

muuttamista tiennyt muuttavansa melualueelle. Tämän ajattelutavan mukaan melusta, jonka 

tuottamiseen itse osallistuu (vaikka vain välillisesti) ei pidä valittaa. Lisäksi yksilö on 

vastuussa hakeutumisesta asumaan alueelle, jonka ääniä on valmis sietämään. Kun 

ampumaradan toiminta on alueelle muuttajan tiedossa, siitä valittamista muuttamisen jälkeen 

ei pidetä sopivana, koska muuttopäätös on ollut vapaaehtoinen ja ääniympäristön 

erityispiirteet ennakoitavissa. Mielenkiintoista on, että myös huomattavasti moninaisemmasta 

kaupunkimelusta valittamista on pidetty perusteettomana samasta syystä. On katsottu, että 

yksilö on viimekädessä itse vastuussa hakeutumisesta sellaiseen ympäristöön, jonka 

ääniympäristö vastaa omaa melunsietokykyä (Ampuja, 2007, 157-195) 

 

Ihmisten erilaisesta melunsiedosta ja ääniympäristöön kohdistuvista odotuksista kertoo myös 

se, että sekä Parolassa että Riihimäellä ampumaratojen läheisyydessä sijaitsevilla 

asuinalueilla vallitseva hiljaisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä syitä muuttaa ja asua alueilla5. 

Haastattelujen perusteella tässä yleensä rauhallisessa ympäristössä, erityisesti ratojen 

välittömässä läheisyydessä elää myös toivo siitä, että ampumaratojen äänet hiljenisivät 

tulevaisuudessa meluntorjunnan seurauksena, tai radat siirrettäisiin tulevaisuudessa muualle, 

kauemmas asutuksesta. Myös kaupunkimeluun kohdistetaan odotuksia sen vähenemisestä 

kehittyvän teknologian ja meluntorjunnan myötä (Ampuja, 2007, 157-195).  Tästä 

näkökulmasta sekä ampumaratojen äänet, että kaupunkimelu ovat väliaikaisia ja 

väliaikaisuutensa vuoksi siedettävämpiä. Niitä tulisi sietää, kunnes teknologia ja 

meluntorjunta kehittyessään poistavat äänten aiheuttamat haitat.  
                                                      
5 Voidaan ajatella, että on paradoksaalista, että ampumaradan melualueella asumisessa asukkaat 
arvostavat nimenomaan alueen hiljaisuutta ja luonnonrauhaa.  
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Ampumaratojen ääniä selitetään siedettäviksi myös sillä perusteella, että ne kuuluvat osana 

Puolustusvoimien opetustyöhön ja koulutukseen. Tässä nimenomaan annettava opetus 

nähdään arvokkaana asiana, joka on merkittävämpi kuin äänten asuinympäristössä aiheuttama 

haitta ja epämukavuus. Osa haastateltavista kuvasi ääniä nimenomaan alokkaiden oppimiseen 

liittyviksi. Taitojen, kuten ammunnan harjoittelu nähtiin tärkeänä, koska harjoittelematta ei 

opi.  Osa haastateltavista piti äänten liittymistä ylipäätään Puolustusvoimien toimintaan ja 

puolustusvalmiuden ylläpitoon perusteena äänten sietämiselle. äänet nähtiin tarpeellisina ja 

siedettävinä, koska ne ovat osa tärkeäksi koettua maanpuolustusta: Antaa paukkua niin kauan 

kun ne on omia, jotka ampuu. 

 

Haastatteluissa tuli esille myös, että erityisesti Parolassa ampumaradan äänet ovat tärkeitä, 

sillä ne kertovat alueen asemasta Suomen historiasta. Ampumaradan äänet antavat alueelle 

muista alueista poikkeavan historiallisen luonteen.   

 

Lisäksi Riihimäellä tuli esille, että ampumaradan ääniä voi pitää siedettävinä, ja jopa tärkeinä 

siksi, että ne ovat alueen rauhaisaa hi-fi -painotteista äänimaisemaa säilyttävä tekijä. Koska 

melualueille rakentamista rajoitetaan, ampumaradan ympäristössä esimerkiksi 

uudisrakentaminen ei ole mahdollista, alueelle ei siis voi tulla lisää meluajia. Näin alueen 

ääniympäristö pysyy todennäköisesti myös tulevaisuudessa pääpiirteissään rauhallisena ja hi-

fi -painotteisena, kun myöskään liikenne alueella uudisrakentamisen myötä lisäänny.   

5.5.4 Ampumisen äänistä tulee mieleen… 

Sen lisäksi, että ampumaradan äänten sietämistä selitettiin erilaisilla hyödyllisinä ja 

tarpeellisina pidetyillä asioilla ja niihin liitettiin erilaisia odotuksia, radan äänet toivat 

haastateltavien mieleen myös muunlaisia mielikuvia, jotka eivät suoranaisesti liity äänten 

sietämiseen.  

 

Monet haastateltavat pitivät hankalana kertoa ja pukea sanoiksi ääniympäristöön liittyviä 

mielikuvia. Moni haastateltava sanoi, ettei niitä ei yleensä tule ajatelleeksi. Erityisesti miehet 

pitivät mukavampana ja helpompana kertoa mielikuvien sijaan ääniin liittyvistä 

tosiasiallisista tapahtumista. Ampumaradan ääniin liittyvät mielikuvat voidaan kuitenkin 

karkeasti jaotella henkilökohtaisiin muistoihin ja yleisemmällä tasolla liikkuviin ajatuksiin.  

 

Henkilökohtaiset muistot liittyvät suoraan kuulijan omaan elämään ja kokemuksiin. Osalle 

haastateltavista radan äänet toivat mieleen oman lapsuuden. Nämä haastateltavat olivat 

asuneet lapsuudessaan ampumaradan vieressä ja radan äänet liittyivät muistoihin 

lapsuudenkodista. Kun taas osalle haastateltavista radan äänet toivat mieleen sen hetken 
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säätiloineen ja tunnelmineen, jolloin he olivat kuulleet äänet ensimmäistä kertaa, esimerkiksi 

saapuessaan ensimmäisen kerran nykyiselle asuinpaikalleen.  

 

Suurempi osa haastateltavista kertoi liittävänsä ampumaradan ääniin vähemmän 

henkilökohtaisia ajatuksia. Suurimmalle osalle haastateltavista äänet toivat mieleen 

harjoittelevat sotilaat ja osalle omat armeija-ajat. Haastateltavat saattoivat ampumaradan 

ääniä kuullessaan esimerkiksi yllättää itsensä pohtimasta, alokkaiden ajatuksia ja tunnelmia 

(Mahtaako alokkailla olla kylmä?). Lisäksi Parolassa ampumaradan äänet toivat osalle 

haastateltavista mieleen paikkakunnan historian ja varuskunnan roolin tärkeänä jatkuvuuden 

ylläpitäjänä alueella.  

 

6 Melualueen äänimaisema - tulosten tarkastelua  

6.1 Melualueiden äänimaisemien pääpiirteistä 

Tutkimuksen alussa kartoitettiin melualueiden äänimaisemia asukkaiden kokemusten 

perusteella. Parolan ja Räiskylän ampumaratojen melualueiden äänimaisemat ovat 

pääpiirteissään samantyyppisiä. Ylipäätään luonnon äänet ovat melualueen asukkaiden 

mielestä alueella asumisen ehdoton valtti, kun taas tekniikasta kuuluvia ääniä pidetään 

epämieluisina ja häiritsevinä.   

 

Tutkimuksessa tarkasteltujen ampumaratojen melualueiden maisemat ovat hi-fi –tyyppisiä. 

Äänet erottuvat selkeästi taustastaan ja ovat paikannettavissa eri äänilähteisiin. .Niiden 

sisältämä spatiaalinen informaatio on helposti tulkittavissa. Akustinen horisontti on laaja, sillä 

myös kaukaa kuuluvat äänet ovat tunnistettavissa ja paikannettavissa. Koska äänimaisemassa 

ei ole taustakohinaa ja pienetkin äänet kuuluvat selkeästi ja erottuvat ympäristöstään, myös 

ampumaradan äänet erottuvat selkeinä.  

 

Tutkittujen ampumaratojen lähellä äänimaiseman perusääniä ovat luonnon äänet ja luonnon 

hiljaisuus, kauempaa ohi ajavien autojen äänet, talon äänet ja naapurien tavalliseen 

toimintaan liittyvät äänet.  Signaaleja ratojen lähellä ovat varusmiesammunnan äänet ja 

yksittäin ammutut laukaukset, sekä naapurien aiheuttamat voimakkaammat äänet ja läheltä 

suurella nopeudella ohiajavien autojen äänet.  

6.2 Ampumaradan asema äänimaisemassa 

Melualueen asukkaiden kokemuksissa ampumaradan ääniin liittyy kaksi toisistaan 

poikkeavaa äänitapahtumaa; "yhteislaukaukset" ja yksittäiset laukaukset. Yhteislaukauksilla 
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haastateltavat tarkoittavat varusmiesten koulutukseen liittyviä ryhmäammuntoja, joissa 

ampujia on radalla yhtä aikaa useita kymmeniä. Yhteislaukausten ääni on huomiota 

herättävän voimakas ja hätkähdyttävä. Sen siedettävyyttä kuitenkin parantaa asukkaiden tieto 

siitä, että ammunta on pian ohi. Yhteislaukaukset asukkaat liittivät poikkeuksetta 

puolustusvoimien toimintaan. Radalla ammutut yksittäiset laukaukset puolestaan liitettiin 

enimmäkseen radalla tapahtuvaan harrastustoimintaan. Niitä pidettiin yleisesti ottaen 

vähemmän häiritsevinä ja huomiota herättävinä kuin yhteislaukauksia.  

 

Kauempana melualueella asuvien asukkaiden on vaikea edes muistaa ampumaradan 

olemassaoloa alueella, kun taas valtaosa lähimmistä n. 70dB alueella asuvista pitää radalta 

kuuluvia ääniä niiden kuuluessa häiritsevinä ja epämieluisina. Ampumaradan rooli 

melualueen äänimaisemassa on hallitseva erityisesti silloin, kun radalla ammutaan 

varusmiesten ryhmäammuntaa. Radan välittömässä läheisyydessä 70dB alueella sekä 

yksittäiset että varusmiesten ryhmäammunta määrittyvät huomiota erikseen herättäviksi 

signaaleiksi kun taas kauempana 65dB alueella ampumaradan äänet määrittyvät osaksi 

taustalla huomaamattomampina olevia äänimaiseman perusääniä.  

 

Ampumaradan äänten aiheuttamaan häiriöön liittyvät melualueen asukkaiden kokemuksissa 

äänen voimakkuuden ohella myös monet muut tekijät. Äänen sävy, esimerkiksi särähtävyys 

ja räsähtävyys, äänten yllättävyys sekä tieto ammunnan ajallisesta kestosta ja ajankohdasta 

ovat tärkeitä koettuun häiriöön liittyviä tekijöitä erityisesti ampumaradan välittömässä 

läheisyydessä 70dB alueella.  

 

Tällä perusteella äänen aiheuttaman häiriön ja äänen voimakkuuden suhde ei ole 

yksiselitteinen ampumaratojen melualueella. Mikäli meluntorjunnan tavoitteena on koetun 

häiriön vähentäminen, keinovalikoimaa voisi olla mahdollista laajentaa äänen voimakkuuden 

säätelystä niin, että asukkaiden kokemaa häiriötä pyrittäisiin minimoimaan myös muilla 

keinoin. Tulosten perusteella esimerkiksi ammunnan aikarajoitukset ja tiedotus 

varusmiesammunnan ajankohdista voisivat täydentää meluntorjunnan nykyistä 

keinovalikoimaa ampumaratojen ympäristössä. Näin melualueen asukkaiden tiedontaso oman 

elinympäristön äänistä, äänten ennakoitavuus ja siten tunne oman ääniympäristön hallinnasta 

paranevat. Myös "meluaikojen" ja niitä kompensoivan luonnon hiljaisuuden välillä 

selkiytyvät.  

 

Ampumaradan rooliin liittyi erityispiirteitä sekä Parolassa että Riihimäellä. Parolassa 

ampumaradan äänet koettiin vähemmän häiritsevinä verrattuna muihin ympäristön ääniin 

kuin Riihimäellä. Parolassa ympäristössä ampumarataa enemmän häiriötä aiheuttivat 
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puolustusvoimien muun toiminnan äänet, esimerkiksi raskaiden aseiden ammunnat ja 

harjoituslennokkien lennot alueen yllä. Näihin verrattuna ampumaradan äänten aiheuttama 

häiriö oli alueella asukkaiden kokemuksen mukaan pientä.  

 

Riihimäellä ampumaradan äänet liitettiin Parolaa voimakkaammin myös maankäyttö ja 

rakennuskysymyksiin. Äänet aiheuttivat huolta oman ja naapurin tontin rakennusoikeutta 

koskeviin rajoituksiin, jotka ovat tulleet alueelle osana melulainsäädännön soveltamista.  

Rakentamisen rajoittamisen aiheuttamaa taloudellista haittaa pidettiin yksittäisen ihmisen, 

esimerkiksi tontin omistajan kannalta kohtuuttomana. Tässä kielteinen suhtautuminen ei 

kohdistu suoranaisesti radan ääniin, vaan niitä seuraavan lainsäädännön soveltamiseen. 

Ampumaradan aiheuttaman häiriön kannalta myös tiedottaminen maankäytön rajoittamisen 

syistä ja perusteista melualueella voi vähentää ympäristön asukkaiden epätietoisuutta 

melulainsäädännön todellisista vaikutuksista.  

 

Paikallisille, melualueen asukkaille ampumaradan äänet kuuluvat paikkaan ja ovat osa sen 

käsikirjoitusta, olivatpa ne sitten miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Ampumaradan läsnäolon 

alueella nähtiin tuovan omaan asuinympäristöön sekä kielteisiä että myönteisiä asioita.  

6.3 Ampumaradan äänet tilan hahmottamisessa 

Ampumarata on ympäristölleen myös alueen luonnetta muovaava äänimaamerkki. 

Nimenomaan ampumaradan ovat tärkeä piirre asukkaiden asuinpaikkaan liittämässä 

äänimaisemassa. Ampumaradan äänet ovat siis yksi paikkaa muokkaavista tekijöistä.  

 

Vaikka ampumarata on ympäristölleen tärkeä äänimaamerkki, melualueen asukkaat eivät 

hahmota oman asuinalueensa ääniympäristön rajautumista ampumaradan akustisen areenan 

perusteella. Oman asuinalueen äänimaiseman rajat eivät asetu sinne, missä radan äänet 

lakkaavat kuulumasta, tai siihen kohtaan, missä melualue loppuu. Oman asuinalueen 

äänimaiseman rajautuminen perustuu radan äänten kuulumista voimakkaammin 

äänimaiseman perusäänten ja luonteen muutokseen. Rajat asettuvat sinne, missä omaan 

asuinpaikkaan liittyvä hi-fi äänimaisema loppuu ja lo-fi äänimaisema taustakohinoineen 

alkaa. Myös ympäristössä visuaalisesti havaittavat asiat, esim. tien mutkat, suuren päätien tai 

moottoritien läheisyys, peltoaukean alkaminen jne. ovat siellä, missä äänimaisema muuttuu.  

 

Asukkaiden näkökulmasta melualue ei rajaa maantieteellistä tilaa jyrkästi, vaan 

ampumaradan äänet toimivat lähinnä maamerkkinä ja tunnisteena. Ampumaradan äänten 

perusteella muodostuva tilanhahmotus on siis liukuva, ei selkeä rajaamisen kriteeri. Sääntelyn 

näkökulmasta ampumaradan äänten perusteella muodostetaan kuitenkin mahdollisimman 
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yksiselitteisiä rajauksia: melualueella joko ollaan tai ei olla. Ampumaradan melualue 

muodostaa tilaan rajauksen, jollaista ei ole melualueen asukkaiden kokemuksellisesta 

ääniympäristöstä suoraan johdettavissa kartalle. 

 

Lynchin (1960) mukaan jaettu kaupunkimielikuva on tarpeen, jotta yksilöt voivat sujuvasti 

jakaa saman tilan (Lynch, 1960, s. 46). Tulosten perusteella näyttää siltä, että ampumaradan 

äänten perusteella asukkaille muodostuva tilamielikuva eroaa melualueen määrittelyssä tilaan 

vedettävistä rajoista. Kun jaettua tilamielikuvaa ei ole, ei tilan jakaminenkaan suju 

ongelmitta. Se, että melualueen rajat eivät vastaa asukkaiden melukokemuksia selittänee 

ampumaratoja ympäröiviä melukonflikteja.  

6.4 Me hiljaisessa paikassa asujat 

Haastatteluissa tuli esille myös, että puhuessaan oman asuinympäristönsä huonoista puolista 

ulkopuoliselle, haastateltavat noudattivat erityistä varovaisuutta. Lisäksi haastateltavat 

ennakoivat ulkopuolisten arvioiden ja tulkintojen alueen ääniympäristöstä poikkeavan 

paikallisten tulkinnoista. Paikalliset kuitenkin selvästi arvostivat omaa asuinympäristöään ja 

pitivät asuinalueitaan hyvänä paikkana asua.  

 

Tällä perusteella näyttää siltä, että osa melualueiden määrittelyn ja melukiistojen ongelmista 

kiteytyy paikallisten ja ulkopuolisten erilaiseen paikkasuhteeseen. Paikalliset elävät paikkaa – 

ampumaradan melualuetta – päivittäin. Ulkopuoliset puolestaan tarkastelevat sitä etäisyyden 

päästä, eikä heillä ole paikkaan voimakasta henkilökohtaista sidettä. Se, miten paikalliset 

arvioivat ja arvottavat asuinympäristöään ei näin välttämättä avaudu ulkopuoliselle 

etäisyyden päästä tehdyssä tarkastelussa, esimerkiksi määriteltäessä melualueita desibelien 

perusteella. Näin ulkopuolisen tekemä arvio alueen ääniympäristöstä voi paikallisten 

näkökulmasta olla ns. "väärin mitattu".  

 

Tämän tutkimuksen perusteella melualueen asukkaat arvioivat asuinympäristönsä 

äänimaisemaa suhteessa muihin mahdollisiin ääniympäristöihin. Riihimäellä ja Parolassa 

oman asuinalueen ääniympäristöä verrattiin sekä kaupunkimaiseen ääniympäristöön, että 

luonnon äänimaisemaan. Oman hi-fi -painotteisen ääniympäristönsä haastateltavat kertoivat 

olevan luonnonläheinen ja siksi ihanteellinen.  

 

Ampumaradoilta kuuluvia ääniä pidetään jossain määrin häiritsevinä ja epämieluisina 

erityisesti ratojen lähellä 70dB alueella, mutta asukkaat eivät kuitenkaan määritä niitä 

varsinaiseksi "oikeaksi meluksi". Vaikka melualueella on ajoittain äänten aiheuttamaa 

häiriötä ja epämiellyttäviä ääniä, käsitteenä melua leimasi oman asuinalueen ääniympäristöä 
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liian voimakkaasti. Käsitteenä melun katsottiin kuvaavan paremmin lo-fi ympäristön 

ominaisuuksia, kuten jatkuvaa kohinaa ja äänten puuroutumista. Tällaista epämiellyttävää 

melun pilaamaa ääniympäristöä haastateltavat kuvasivat löytyvän esimerkiksi kaupunkien 

keskustoista. Ampumaradan melualueen ääniympäristöä asukkaat pitivät korkeintaan ajoittain 

meluisana. Alueella yleensä vallitseva hiljaisuus ja luonnonrauha kuitenkin kompensoi tätä 

ampumaradan äänten ajoittain aiheuttamaa häiriötä.  

 

On myös mahdollista, että ampumaratojen melualueille on valikoitunut asumaan ihmisiä, 

jotka eivät ole erityisen meluherkkiä, eli joita äänet eivät ylipäätään häiritse. Tässä vaiheessa 

tutkimuksen tulokset eivät ota kantaa asukkaiden meluherkkyyteen.  Se, asuuko 

ampumaratojen melualueilla poikkeuksellisen melua sietäviä ihmisiä, voisi olla hyvä 

jatkotutkimuksen aihe.  

 

Yksi tutkimuksen tuloksista kuitenkin on, että melualueen asukkaat arvioivat tottuneensa 

ampumaradan ääniin. Tottuminen on äänen aiheuttamien reaktioiden totunnaistumista, sekä 

sitä, että ampumaradan ääniä osaa alueella odottaa. Ampumaradan äänet ovat osa paikan 

käsikirjoitusta, jonka alueen asukkaat tuntevat. Radan ääniin tottumista melualueen asukkaat 

pitivät tekijänä, joka erottaa melualueen asukkaat ulkopuolisista. Melualueen asukkaat 

kuuluvat tavallaan samaan akustiseen yhteisöön.   

 

Tämän akustisen yhteisön jäsenten tottumista ampumaradan ääniin kuvaa parhaiten äänten 

sietäminen. Ampumaratojen melualueiden asukkailla on totunnaisia selityksiä sille, miksi 

ampumaradan ääniä on kuunneltava, vaikka ne itseä häiritsisivätkin. Puhutaan melun 

kulttuurisesta käsittelystä. Ne asiat, joilla melualueen asukkaat ampumaradan äänten 

sietämistä perustelevat ovat hämmästyttävän samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa 

löydetyt perusteet kaupunkimelun sietämiselle (esim. Ampuja, 2007). Vaikka ampumamelu 

on yllättävää, äkkinäisä ja lyhytkestoista, sen sietämiseen käytetyt perusteet eivät näytä 

eroavan merkittävästi siitä, miten sekalaisemman kaupunkimelun sietämistä perustellaan.  

 

Voidaan kenties alkaa puhua yleisemmistä melun siedon kulttuurisista perusteista, joista 

kaikki eivät ole kiinteästi sidoksissa melu lähteeseen tai melun akustisiin piirteisiin, vaan 

kertovat yksilön ja yhteisön suhteista laajemmin. Esiin nousevat esimerkiksi omaa ja 

ylipäätään hyvää asuinympäristöä koskevat odotukset ja arvostukset, kysymykset 

äänimaiseman yksityisyydestä ja yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja ihanteista.  

 

Yleisempien, myös kaupunkimelun yhteydessä havaittujen melunsietämisperusteiden lisäksi 

ampumaradan sietämistä perusteltiin nimenomaan ampumarataan liittyvillä argumenteilla: 
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Esimerkiksi äänten välttämättömyydellä maanpuolustuksen kannalta. Lisäksi ampumaradan 

äänet liitettiin oppimiseen ja opettamiseen: Alokkailla on oikeus oppia ja harjoitella kun taas 

heidän kouluttajillaan on oikeus tehdä työnsä ja opettaa. Lisäksi ampumaradan äänten nähtiin 

kertovan paikan historiasta ja korostavan alueen pitkää historiaa. Toisaalta ampumaradan 

äänten nähtiin tuovan alueelle pysyvyyttä ja suojaa, kun uudisrakentamista valvotaan 

melulainsäädännön seurauksena tiukemmin.  

 

Koska ulkopuolisten tulkinnat melualueen ääniympäristöstä perustuvat erilaiseen 

paikkasuhteeseen kuin paikallisten, myös niihin perustuva ympäristön arvottaminen voi olla 

erilaista. Yksi melualueen asukkaiden huolista näyttää olevan, etteivät ulkopuoliset huomaisi 

arvostaa alueen ääniympäristössä niitä piirteitä, jotka asukkaille ovat tärkeitä, vaan melu 

terminä leimaa asukkaiden ääniympäristön ja elinympäristön pilaantuneeksi meluslummiksi. 

Näin melualueen asukkaiden ääniympäristö ja melu problematisoituvat, kun niitä joudutaan 

käsittelemään me – muut rajapinnassa, esimerkiksi melumittauksia tehtäessä, melualueella 

sijaitsevia asuntoja myytäessä, melulainsäädäntöön liittyviä maankäyttöä ja rakentamista 

koskevia rajoituksia sovellettaessa jne.  

6.5 Yhteenveto tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta 

Tutkimuksessa on tarkasteltu ampumaratojen melualueella asuvien ihmisten suhdetta 

asuinalueensa ääniympäristöön, sekä selvitetty millainen rooli ampumaradan äänillä on osana 

asuinalueen äänimaisemaa. Tavoitteena oli saada tietoa siitä millaisessa ympäristössä 

melualueiden asukkaiden ampumaradan ääniin liittyvät melukokemukset muodostuvat ja 

millaisia ilmiöitä melualueiden asukkaiden melukokemusten, tai melukokemusten puutteen 

taustalla on.  

 

Tutkimusprosessin aikana on luotu yleiskuva siitä, millaiseksi Parolan ja Räiskylän 

ampumaratojen melualueiden asukkaat ääniympäristönsä kokevat. Lisäksi on tarkasteltu 

ampumaradan äänten kokemiseen ja ääniympäristön hahmottamiseen ja arvottamiseen 

liittyviä tekijöitä. Aluksi on luotu yleiskuva ampumaradan melualueella asuvien 

äänimaisemasta. Tämän jälkeen on tarkasteltu radan äänten asemaa äänimaisemassa ja 

tarkasteltu myös radan ääniin liitettyjä merkityksiä. Tutkimuksen tulokset antavat yleiskuvan 

siitä, millaisin kriteerein ampumaratojen melualueiden asukkaat asuinalueensa äänimaisemaa 

arvioivat.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltujen ampumaratojen melualueiden asukkaat olivat pääosin 

tyytyväisiä asuinalueensa ääniympäristöön. Tulosten perusteella on mahdollista todeta, että 

vaikka ampumaratojen melualueiden äänimaisemat ovat pääpiirteissään samankaltaisia, radan 
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äänten rooli ja merkitys eivät ole yhtenäisiä melualueen sisällä: 70dB alueella radan äänet 

koettiin voimakkaiksi, hallitseviksi ja osin epämiellyttäviksi, kun taas 65dB alueella niiden 

rooli oli huomattavasti vähäisempi.  

 

Ampumaradan äänet saavat merkityksensä äänimaiseman kontekstissa, ampumaradan ääniä 

arvioidaan osana kokonaisympäristömelua. Tulosten perusteella näyttää siltä, että tietyn 

alueen leimaaminen meluisaksi tapahtuu kokemusperusteisesti ääniympäristökokonaisuuden 

perusteella, ja ampumaradan äänet voivat olla osa tätä kokonaisuutta.  Ainoastaan 

ampumaradan äänet eivät yksinään riitä leimaamaan koko aluetta meluisaksi alueeksi, jos 

äänimaisemaan jää edelleen riittävästi kompensoivaa hiljaisuutta. Kuvattaessa 

kokemuksellista ääniympäristöä termi "melu" kuvaa parhaiten ääniympäristöä ja ääniä, joiden 

koetaan pilaavan ympäristö. Tutkittujen ampumaratojen melualueiden asukkaat eivät 

kuitenkaan koe asuvansa yksiselitteisen meluisassa, melun pilaamassa ympäristössä, vaan 

hiljaisessa ympäristössä, jossa melua on ajoittain. 

 

Tulosten perusteella alueen määrittyminen meluisaksi yhden ajoittain toistuvan äänen, ei 

kokonaisympäristömelun perusteella, muodostuu ongelmalliseksi paikallisten asukkaiden 

näkökulmasta silloin, kun ihmiset, joilla on erilainen paikkasuhde arvioitavaan ympäristöön 

arvioivat ja arvottavat ääniympäristöä. Se, mikä ulkopuolisen näkökulmasta on objektiivisesti 

mitattua melua, on paikalliselle osa paikan käsikirjoitukseen kuuluva asia, joka ei yksinään 

yksiselitteisesti leimaa ympäristöä pilaantuneeksi.  

 

Koska melukokemukset eivät ole yhteneväisiä, tulosten perusteella on oletettavissa, että myös 

ampumaradan melualueen asukkaiden melukokemusten syntyyn liittyy äänenvoimakkuuden 

lisäksi monia kuulijakohtaisia tekijöitä, jotka voivat olla äänenvoimakkuutta merkittävämpiä 

häiriökokemusten kannalta. Tulokset viittaavat siihen, että ääniympäristön arvioiminen ja 

arvottaminen on kulttuurisesti värittynyttä. Esimerkiksi suhde äänen lähteeseen, ja se kuinka 

tärkeänä ja hyödyllisenä ääntä pidetään, ovat merkittäviä häiriökokemusten synnyssä. 

 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tarkastellaan, millaisen kuvan erilaiset määrälliset 

mittarit antavat asukkaiden yksilöllisestä kokemuksellisesta ääniympäristöstä. Tavoitteena on 

tarkastella melualueella havaittuja ilmiöitä tarkemmin määrällisestä näkökulmasta, sekä 

tarkastella millaisen kuvan asukaskysely antaa melualueen ja sen ympäristön asukkaiden 

melukokemuksista.   
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Osa 2 
7 Määrällinen näkökulma ampumaratojen ympäristön 

äänimaisemiin 
Tässä tutkimuksen toisessa osassa siirrytään eletyn ääniympäristön kokemuksellisten 

piirteiden ja elementtien haarukoinnista tarkastelemaan, miten eletyn ääniympäristön 

ominaisuuksia olisi mahdollista mitata määrällisesti hyödyntämällä asukaskyselyä tiedon 

keräämisessä.  Haastatteluvaiheessa tehtyjen havaintojen ja aiemman tutkimustiedon pohjalta 

rakennetaan mittareita ja kokeillaan, minkälaisen kuvan erilaiset mittarit antavat eletystä 

ääniympäristöstä. Keskeistä on, miten eletty ääniympäristö kääntyy mitattaviksi parametreiksi 

ja millaiset parametrit antavat parhaan kuvan eletystä ääniympäristöstä niin, että tulokset 

auttaisivat ennakoimaan ihmisten ääniympäristökokemuksia ja melukokemuksia. Keskeiseen 

asemaan määrällisessä tarkastelussa on nostettu ampumaradan äänten aiheuttaman koetun 

häiriön määrä melualueen äänimaisemassa.  

 

Ampumaratojen asukkaiden melukokemusten mittaaminen tarkoittaa kuitenkin 

ääniympäristöä elävän yksilön siirtymistä taka-alalle. Yksilöiden kokemusten analyysista 

siirrytään tarkastelemaan ampumaradan melualueella asumiseen ja melukokemuksiin liittyviä 

ilmiöitä yleisemmällä tasolla. Siirtymä yksilöllisistä melukokemuksista yhteen yhteisölliseen 

melukokemukseen ei ole välttämättä suoraviivaista. Tasapäistävät, yksilöllisyyden kadottavat 

yleistykset ovat jossain määrin väistämättömiä. Keskeistä on löytää sellaiset kysymykset, 

joiden vastaukset heijastavat yksilöiden äänimaisemakokemuksia siten, että tulos kertoo 

äänimaisemakokemuksista myös yhteisötasolla, kuitenkin niin, että saadun tiedon kautta 

välittyy yhä, mikä melualueen asukkaiden äänimaisemakokemuksissa on olennaista.  

 

Kun ei-toivottuja elementtejä, kuten melua, pyritään ennakoimaan ja rajaamaan 

asuinympäristöjen ulkopuolelle, esimerkiksi suunnittelussa ja kaavoituksessa, on tarpeellista 

pystyä yleistämään yksilöiden kokemuksista jotakin yhteismitallista. Tässä tutkimuksessa on 

lähdetty liikkeelle siitä, ettei ampumamelulle ole välttämättä mahdollista löytää sellaista 

äänen voimakkuuden ja koetun häiriön välistä annos-vaste suhdetta, jota voitaisiin helposti 

soveltaa suunnittelun lähtötietona esimerkiksi kaavasuunnittelussa. Kuulijat 

merkityskellistävät ääniä aina oman elämänsä kontekstissa. Eletyn ääniympäristön logiikan 

tunteminen on kuitenkin etu myös suunnittelun näkökulmasta, sillä nimenomaan yksilöiden 

kokemusten tarkastelun kautta avautuu mahdollisuus tarkastella ääniympäristöä 

kokonaisuutena ja ampumamelua osana eletyn ääniympäristön kokonaisuutta.  
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Tutkimuksen tässä osassa katsotaan, millaisen kuvan erilaiset mittarit antavat Parolan ja 

Räiskylän ampumaratojen melualueiden asukkaiden eletystä ääniympäristöstä. Erityisesti 

tarkastellaan, millainen on ampumaradan äänten aiheuttaman koetun häiriön määrä 

melualueen äänimaisemassa. Kokemuksista saatua mittaustietoa verrataan haastattelujen 

antamaan kuvaan eletystä ääniympäristöstä. Samalla tarkastellaan millaisia tulokset ovat 

verrattuna haastattelujen perusteella muodostettuun käsitykseen ampumaradan melualueen 

eletystä ääniympäristöstä. Lisäksi mukaan on otettu aiemmissa tutkimuksissa havaittuja 

melukokemuksiin liittyvistä ilmiöistä kertovia muuttujia, joiden tarkastelu on mielenkiintoista 

ja mielekästä nimenomaan ampumaratojen melualueilla.  

 

Tutkimuksen tässä osassa elettyä ääniympäristöä tarkastellaan määrällisestä näkökulmasta ja 

melualueen ääniympäristön kuvaamiseen kokeillaan useita erilaisia määrällisiä mittareita. 

Niiden laadinnassa ja aineiston keräämisessä on osin hyödynnetty haastattelujen tuloksista 

karttunutta ymmärrystä ampumaradan melualueella asumisesta ja melualueen äänimaiseman 

eletystä luonteesta. Kysymykset, joihin määrällisellä aineistolla etsitään vastauksia, ovat siis 

ideoita parametreista, jotka voivat olla olennaisia arvioitaessa eletyn ääniympäristön laatua.   

 

Määrällisen aineiston avulla on luontevaa vastata kysymykseen  Kuinka paljon? Tässä osassa 

kysytään ensimmäisenä, kuinka suuri osuus melualueen ja sen ympäristön häiritseväksi 

koetusta ympäristömelusta tulee ampumaradalta ja kuinka suuri osa melualueella asuvista 

kokee ampumaradan äänet häiritsevinä. Lisäksi selvitetään  

• kuinka häiritseviksi melualueen ja melualueen lähiympäristön asukkaat 

ampumaradan äänet kokevat, 

• vaihteleeko koettu häiritsevyys dB-luokkien mukaan, 

• mitä melualueen asukkaiden toimia ampumaradan äänet häiritsevät, 

• kuinka voimakkaasti kuulijan asenteet, meluherkkyys ja muut yksilökohtaiset tekijät 

liittyvät koettuun häiriöön, 

• kuinka voimakkaasti asukkaat kokevat äänen muiden ominaisuuksien liittyvän 

koettuun häiriöön, 

• miten asukkaat kokevat ampumaradan vaikuttavan asuinympäristöönsä. 

 

Luvuissa 7.1–7.7 on esitetty, miten näihin aihepiireihin liittyviä kysymykset on rakennettu ja 

millä menetelmillä vastaukset on analysoitu. Tarkasteluissa on tehty vertailut ampumaradan 

äänitasojen mukaan muodostettujen dB-luokkien mukaan 70dB ja 65dB alueilla, jotka ovat 

melualueella, sekä melualueen ulkopuolella, jossa äänenvoimakkuus on 60dB. Määrällisen 

tarkastelun tulokset on raportoitu luvussa 8. Mittarien toimivuutta suhteessa haastattelujen 
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perusteella muodostettuun käsitykseen melualueiden eletystä ääniympäristöstä pohditaan 

luvussa 11. 

7.1 Ampumamelu osana asuinalueen ympäristömelua 

Äänimaisematutkimuksessa on esitetty näkemys, että äänen konteksti vaikuttaa siihen, 

millaisen merkityksen ääni saa (ks. luku 4). Tällä perusteella ampumaradan melualueen 

äänimaisemalla ja sen tekijöillä on tärkeä osa siinä, millaisia merkityksiä ampumaradan äänet 

asukkaiden kokemuksissa saavat. Tutkimuksen tässä osassa tätä äänellistä kontekstia 

lähestytään tarkastelemalla ampumaradan äänten aiheuttamaa häiriötä suhteessa muista 

lähteistä kuuluvien äänten aiheuttamaan häiriöön ampumaradan melualueen ja sen 

ympäristön asukkaiden kokemuksissa.  

 

Kun ampumaradan ääniä ja niihin liittyviä häiriökokemuksia tarkastellaan osana asuinalueelle 

tyypillisen ympäristömelun kokonaisuutta, on tärkeää tietää, millaiset mekanismit liittyvät 

ympäristön äänikokonaisuuksien havainnointiin. Tutkimusten mukaan useampien 

samanaikaisten äänten äänekkyyden subjektiivinen arviointi voi tapahtua joko kaikkien 

äänten kokonaisäänekkyyden tai yksittäisten äänten äänekkyyden perusteella.  On todettu, 

että silloin kun äänet kuuluvat eri suunnissa olevista äänenlähteistä ja niiden ajalliset ja 

spektraaliset ominaisuudet ovat erilaisia, kuulija yleensä huomioi äänet erillisinä 

ääniympäristön osina, eikä tee automaattisesti kokonaisarviota kokonaisäänekkyydestä. 

(Pesonen, 2005, 45)  

 

Ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä teoriaa siitä, miten samanaikaisesti esiintyvä muu melu 

vaikuttaa kulloinkin tarkasteltavana olevan melulajin kiusallisuuteen6. Aiemmissa 

tutkimuksissa on esitetty erilaisia olettamuksia siitä, miten useiden samaan aikaan kuuluvien 

melujen voimakkuuden tai niiden aiheuttaman häiriön arviointi tapahtuu. Yhtäältä on oletettu, 

että eri lähteistä kuuluvilla meluilla ei ole yhteis-, eikä keskinäisvaikutuksia. Toisaalta on 

oletettu, että muu melu peittää akustisesti tarkastelun kohteena olevaa melua, minkä vuoksi 

tarkastelun kohteena olevan melun kiusallisuus vähenee. Lisäksi on oletettu, että mitä 

selkeämmin tarkasteltavana oleva melu erottuu taustasta, sitä enemmän se saa huomiota ja 

ylikorostuu. Niinkin on oletettu myös, että muu melu toimii "perustasona", johon 

tarkasteltavaa ääntä verrataan, tai, että voimakas kokonaismelu herkistää kuulijoiden 

reaktioita niin, että tarkasteltava melu on sitä kiusallisempaa, mitä enemmän muuta melua on.  

(Pesonen, 2005, 70).  
                                                      
6 Tässä kiusallisuudella tarkoitetaan äänen aiheuttamaa kielteistä reaktiota, vaikka ääni ei häiritsisi 
erityisesti jostain toiminnasta suoriutumista ks. luku 2.2 Tässä tutkimuksessa kiusallisuutta ja 
häiritsevyyttä käsitellään yhtenä kokonaisuutena, koska ei voida olettaa, että terminologiaan 
perehtymättömät vastaajat voisivat kyselyyn vastatessaan luotettavasti erottaa tutkimuksissa käytetyt 
kiusallisuuden ja häiritsevyyden käsitteet toisistaan.  
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Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ampumamelu häiritsee eniten alueilla, joissa 

taustamelutaso on alhainen. Lisäksi ampumamelun kanssa yhtä aikaa esiintyvän muun 

ulkomelun, esimerkiksi liikenteen äänten, peittovaikutuksen on todettu olevan vähäinen, kun 

molemmat melunlähteet ovat kuulijan erotettavissa. (Jokitulppo, 2007, 51) Ampumaradan 

äänten erilainen asema äänimaisemassa Parolassa ja Riihimäellä viittaa siihen, että 

ääniympäristön muut häiritsevät äänet loisivat sen kontekstin, jossa ampumaradan äänten 

aiheuttamat häiriökokemukset syntyvät7 (ks. luku 5). Tutkimuksen laadullisen osan 

perusteella on mahdollista olettaa, että mitä vähemmän häiriönlähteitä äänimaisemassa on, 

sitä enemmän huomio kiinnittyy ampumaradan ääniin. 

 

Aiempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että ampumaradan äänten merkittävyys 

melualueen häiriönlähteenä ei välttämättä vaihtele suhteessa siihen, kuinka paljon muita 

äänekkäitä häiriönlähteitä alueella on.  Koska ampumaradan äänet akustisten 

ominaisuuksiensa vuoksi yleensä erottuvat muista äänistä, voidaan olettaa, että ampumaradan 

merkitys häiriönlähteenä suhteessa muihin ympäristön häiriönlähteisiin kasvaa sitä mukaan, 

mitä suurempi radan äänten voimakkuus on.  Näin ampumaradan äänten voi lähtökohtaisesti 

olettaa olevan merkittävämmässä asemassa ampumaradan melualueella kuin melualueen 

ulkopuolella.  

 

Tässä luvussa on tarkasteltu, miten kysymystä ampumaradan äänten merkittävyydestä 

suhteessa muihin ympäristön ääniin on tarkasteltu aiemmin. Tämän tutkimusen tavoitteiden 

kannalta on olennaista selvittää, muuttuuko ampumaradan äänten asema asuinympäristön 

häiritsevien äänten joukossa eri meluvyöhykkeillä ja kuinka suuri osuus ympäristön 

häiritseviksi koetuista äänistä tulee ampumaradalta ja muuttuuko tämä osuus dB-luokkien 

mukaan. Lähtöoletuksena on, että ampumaradan äänten pitäisi melualueella olla yksi 

ympäristön merkittävimmistä häiriönlähteistä. Aluksi tarkastellaan, ovatko tutkittujen 

ampumaratojen ympäristöt ja kokemukset ampumaratojen ympäristöissä riittävän 

samanlaisia, jotta tässä kerättyä aineistoa voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena.  

 

Ei ole ongelmatonta kuvata, missä suhteessa koetun meluhäiriön määrä on ympäristön eri 

melunlähteisiin. Yksi ongelmista on, että toiset ympäristön äänet saattavat häiritä paljon, 

mutta harvoin, kun taas jotkin äänet saattavat aiheuttaa vähäistä, mutta jatkuvaa häiriötä. 

Koska erityyppisten ympäristönmelujen arviointi ja kokemusten vertailu voi olla 

                                                      
7 Haastattelujen perusteella Riihimäellä hiljaisessa ympäristössä ampumaradan äänet ovat 
äänimaisemaan kuuluvista äänistä selkeästi häiritsevimpiä 70dB alueella. Myös Parolassa 
ampumaradan äänet häiritsevät 70dB alueella, mutta puolustusvoimien toiminnan muita ääniä pidetään 
selkeästi ampumaradan ääniä häiritsevämpinä Parolassa sekä 70dB alueella että 65dB alueella. 
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ongelmallista, tässä kyselyssä vastaajille annettiin mahdollisuus arvioida rinnakkain sekä 

melun häiritsevyyttä että sen toistuvuutta (ks liite 2). Tämän erottelun tarkoituksena on 

neutraloida melutapahtumien erityyppisyyttä ja mahdollistaa myös eri melutapahtumien 

toistuvuuden ja jatkuvuuden arviointi. Vastaajia pyydettiin arvioimaan ympäristön eri 

äänenlähteiden aiheuttamaa häiriötä asteikolla (0) Ei häiritse lainkaan (4) Häiritsee erittäin 

paljon, ja sitä kuinka usein häiriö kustakin lähteestä toistuu asteikolla (0) Ei koskaan (4) 

Päivittäin. Häiriön kokemuksen eroja ja eri melunlähteitä vertailtiin yksisuuntaisia 

varianssianalyyseja käyttäen eri ampumaradoilla sekä eri melutasoalueilla ampumaratojen 

ympäristössä.  

 

Häiritsevien äänten eroja eri ampumaradoilla ja eri dB-alueilla tarkasteltiin varianssianalyysin 

avulla. Lisäksi ampumaradan ja dB-alueiden yhteisvaikutusta erilaisten äänten aiheuttaman 

häiriön määrään testattiin kaksisuuntaisella varianssianalyysilla. Ampumaradan äänten 

merkittävyyttä ympäristön äänten aiheuttaman häiriön kokonaismäärään nähden tarkasteltiin 

laskemalla ympäristön äänten aiheuttaman häiriön keskiarvoista summapistemäärä kullekin 

melutasoalueelle. Summapistemäärä laskettiin kaikille häiritseville äänille, ympäristön äänille 

sekä ampumaradan toiminnan äänille. Ampumaradan äänten aiheuttaman häiriön osuutta eri 

dB-alueilla tarkasteltiin näiden summamuuttujien yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla.  

7.2 Ampumamelun aiheuttama häiriö melutasoluokittain ja 

ampumaradoittain 

Entä kun tarkastellaan vain ampumaradan äänten aiheuttamaa häiriötä ratojen melualueella ja 

niiden ympäristössä? Useissa tutkimuksissa on todettu äänen voimakkuuden olevan 

yhteydessä koettuun häiriöön (ks. luku 2). Ampumamelun osalta selkeää annos-vaste -

suhdetta äänen voimakkuuden ja koetun häiriön määrän välillä ei kuitenkaan ole pystytty 

kiistattomasti osoittamaan (Jokitulppo et. al. 2007, 14).  

 

Vaikka annos-vaste -suhdetta ei ole täsmällisesti määritelty ampumamelulle, otetaan tässä 

peruslähtökohdaksi kuitenkin oletus siitä, että häiriötä koetaan sitä enemmän, mitä suurempaa 

äänenvoimakkuutta vastaajan asuinpaikan dB -luokka-alue kuvaa. Haastatteluvaiheen 

perusteella voidaan olettaa myös, että ampumaradan äänet aiheuttavat enemmän häiriötä 

ulkona kuin sisätiloissa ja että varusmiesten ryhmäammunnan aiheuttaa enemmän häiriötä 

kuin yksittäin ammutut laukaukset, jotka haastateltavat liittävät lähinnä harrastusammuntaan. 

Lisäksi voidaan olettaa, että ampumamelu koetaan häiritsevämmäksi melualueella kuin sen 

ulkopuolella.  
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Asukaskyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan ampumaradan äänten aiheuttamaa häiriötä 

eri ajankohtina kahdesta erityyppisestä ammuntatapahtumasta ja kokonaisuudessaan 

asteikolla (1) Ei häiritse lainkaan (10) Häiritsee erittäin paljon. Selvitettiin onko koetun 

meluhäiriön määrässä eroja eri ampumaratojen ympäristössä ja eri dB-alueilla. Häiriön 

kokemuksen eroja eri ampumaratojen ympäristössä ja eri dB-alueilla vertailtiin 

kaksisuuntaisella varianssianalyysilla.  

 

Ampumamelua erittäin häiritsevänä pitävien osuuden tarkastelua varten muodostettiin uusi 

muuttuja, jossa ampumamelun häiritsevyyttä kysyttäessä ne, jotka olivat asteikolla 1-10 

valinneet ainakin kerran kohdan välillä 8–10, luokiteltiin ampumamelun erittäin häiritsevänä 

pitäviksi. Ristiintaulukoinnin avulla selvitettiin, onko ampumamelun erittäin häiritsevänä 

kokevien määrässä eroa eri ampumaratojen tai eri dB -luokka-alueiden välillä.  

7.3 Mitä toimia ampumamelu häiritsee 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että melun häiriövaikutukset voivat vaihdella sen 

mukaan, mitä kuulija on melun esiintymishetkellä tekemässä, ja sen mukaan tuottaako 

kuulijan senhetkinen oma toiminta ääntä. On todettu, että melun erottamiskyky on korkeampi, 

kun ääntä erityisesti kuunnellaan, tai jos kuulija on melun esiintymishetkellä keskittynyt 

kuuntelemaan jotain muuta ääntä ja melu häiritsee halutun äänen kuuntelua. Toisaalta 

erityisesti sisätiloissa muut äänet, esimerkiksi televisio ja radio, peittävät ulkoa tulevaa ääntä. 

(Jokitulppo et. al., 2007, 51) 

 

Haastattelujen tulosten perusteella voidaan olettaa, että ampumaradan äänet häiritsevät 

melualueen asukkaita eniten ulkona 70dB -melutasoluokan alueella. Lisäksi voidaan olettaa, 

että sisätiloissa ampumaradan äänten aiheuttama häiriö on vähäisempää kuin ulkona.   

 

Tässä tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan ampumaradan äänten eri toiminnoille 

aiheuttamaa häiriötä asteikolla (1) Ei häiritse lainkaan (10) Häiritsee erittäin paljon. 

Häiriökokemuksen eroja eri ampumaratojen ympäristössä vertailtiin yksisuuntaisia 

varianssianalyyseja käyttäen. Tämän jälkeen selvitettiin onko koetun meluhäiriön määrässä 

eroja melutasoalueittain koko aineistossa ja kummankin eri ampumaradan ympäristössä 

erikseen. Myös näissä vertailuissa käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia. Lisäksi 

kaksisuuntaisella varianssianalyysilla tarkistettiin millainen on ampumaradan ja dB-alueen 

yhdysvaikutus siihen mitä toimia ampumamelun koetaan häiritsevän. 
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7.4 Ampumisen äänten piirteet ja koettu häiriö 

Haastattelujen perusteella ampumaratojen melualueiden asukkaiden kokemaan häiriöön 

liittyviä muita tekijöitä ovat äänten voimakkuuden lisäksi ammunnan ajankohta, 

ampumaradan äänten sävy, ääniin liittyvät huolet ja mahdollinen koettu uhka (esimerkiksi 

huoli harhaluodeista), sekä äänten äkillisyys tai yllättävyys. Tässä on tarkoitus selvittää, 

kuinka merkittäviä nämä muut ampumaradan ääniin liittyvät tekijät ovat verrattuna radan 

äänten koettuun voimakkuuteen.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ampumaratamelu poikkeaa ominaisuuksiltaan 

monista muista ympäristömelun lajeista erityisesti äkillisyytensä ja lyhytaikaisuutensa, eli 

impulssimaisuutensa vuoksi. Myös äänen äkillisyyden ja lyhytaikaisuuden aiheuttama 

erityinen häiriö poikkeaa muista ympäristömelun lajeista. Tutkimuksissa puhutaan 

ampumaratamelun äkkinäisyyteen liittyen esimerkiksi orientoitumis- ja säikähdysreaktioista 

(Jokitulppo et. al., 2007, 35). Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu melun 

häiritsevyyden lisääntyvän merkittävästi, jos kuulija säikähtää ääntä (Jokitulppo et. al. , 2007, 

51). Ampumamelun impulssimaisuuteen liittyvän häiritsevyyden on aiemmissa tutkimuksissa 

havaittu riippuvan esimerkiksi aseen kaliiperista, etäisyydestä ja kuuntelutilanteesta 

esimerkiksi sisällä rakennuksessa tai ulkona (Jokitulppo et. al., 2007, 47).  

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan ampumaradan äänten eri piirteiden häiritsevyyttä asteikolla 

1-10. Ampumaradan ja dB-alueen yhdysvaikutusta ampumaradan äänten piirteiden 

häiritsevyyteen testattiin kaksisuuntaisella varianssianalyysilla. Lisäksi vastaajia pyydettiin 

arvioimaan ampumaradan äänten eri ajankohtina aiheuttamaa häiriötä asteikolla 1-10. Häiriön 

kokemuksen eroja eri ampumaratojen ympäristössä ja eri dB-alueilla vertailtiin 

kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Kotona vietetyn ajan ja koetun häiriön ajankohdan 

yhteyttä testattiin korrelaatiotestillä.  

7.5 Asukkaiden meluherkkyys 

Haastatteluissa ampumaratojen melualueiden asukkaat arvelivat tottuneensa ampumaradan 

ääniin niin, etteivät ne enää häiritse heitä yhtä paljon kuin muita. Haastateltavat kuvasivat tätä 

melusta häiriintymättömyyttä tottumiseksi. Toinen ilmiötä selittävä tekijä voisi olla ihmisten 

erilainen herkkyys ylipäätään reagoida ääniin, ja se, että ampumaratojen ympäristöön on 

valikoitunut asukkaita, jotka sietävät erilaisia ääniä poikkeuksellisen hyvin.  

 

Ihmisten herkkyyttä kokea melua ja reagoida siihen on kuvattu meluherkkyyden käsitteellä. 

Meluherkkyys on yksilöllinen ominaisuus ja se lisää melun koettua häiritsevyyttä. (Heinonen-

Guzejev, 2009, 17) On ihmisiä, jotka kokevat melun erittäin häiritsevänä, kun taas toiset eivät 
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välttämättä edes huomaa samantasoista ääntä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

ihmisen itse arvioitu meluherkkyys on äänenpainetason lisäksi merkittävin melun 

häiritsevyyttä ennustava tekijä (Jauhiaien et. al., 2007, 45). Itsensä meluherkiksi arvioivat 

kokevat siis melun muita häiritsevämpänä.  

 

Meluherkkyyttä pidetään olosuhteista riippumattomana yksilön piirteenä, mutta sen perustaa 

ei tunneta tarkasti. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että meluherkät henkilöt saattavat 

olla muutenkin huonommin sopeutuvia ja taipuvaisia neuroottisuuteen. (Wallenius, 2001) Eri 

maissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että meluherkkiä on yleensä 25–40 % väestöstä 

(Jauhiainen et. al. 2007, 45). Suomessa vastaava luku on 38 % (Heinonen-Guzejev, 2009, 45). 

 

Meluherkkyyttä on mahdollista mitata laajoilla kysymyssarjoilla tai lyhyillä suorilla 

kysymyksillä. Laajoilla kysymyssarjoilla ja lyhyillä kysymyksillä saatujen vastausten on 

todettu korreloivan melko hyvin. (Heinonen-Guzejev, 2009, 22–24) Koska vastaajien 

meluherkkyys on tässä tutkimuksessa yksi tutkittavista taustatekijöistä, vastaajien itse 

arvioitua meluherkkyyttä testattiin yhdellä kysymyksellä, jonka asteikon muotoilussa 

hyödynnettiin melun häiritsevyyden arviointiin luotua standardia (ISO/TS 15666). 

Analyyseja varten vastaajat jaoteltiin meluherkkiin ja ei-meluherkkiin niin, että astiekolla 1–

10 ne vastaajat, joiden arvio meluherkkyydestä oli välillä 6–10, luokiteltiin meluherkiksi ja 

muut ei-meluherkiksi.  

 

Asukkaiden meluherkkyyttä eri melutasoalueilla (60dB, 65dB ja 70dB) testattiin 

yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja parivertailuilla (T-testi) koko aineistosta. 

Meluherkkyyden ja asumisajan yhteyttä sekä meluherkkyyden ja vastaajan iän yhteyttä 

testattiin yksisuuntaisilla varianssianalyyseilla. Lisäksi meluherkkien osuuden vaihtelua 

melualueen sisäpuolella (70dB ja 65dB) ja sen ulkopuolella (60dB) testattiin 

ristiintaulukoinnilla.   

7.6 Koettuun häiriöön vaikuttavat tekijät 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että melun sietoon ja melun häiritsevyyteen vaikuttavat 

monet yksilökohtaiset tekijät. Sekin on todettu, että meluherkkyyden lisäksi suhtautuminen 

melun lähteeseen, melun aiheuttama pelko, ja melun säpsäyttävyys vaikuttavat koettuun 

häiriöön (Jauhiainen et. al., 2007, 51). 

 

Haastattelujen tulokset myös tässä tutkimuksessa viittaavat siihen, että äänen voimakkuuden 

ja dB-alueen lisäksi monet muut liittyvät siihen miten häiritseväksi ampumaradan äänet 

koetaan, sillä suhtautumisessa ampumaradan ääniin erityisesti 70dB-alueilla on suuria eroja. 
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Tässä tarkastellaan, kuinka hyvin erot koetussa häiriössä melualueella selittyvät äänen 

ominaisuuksilla, suhtautumisella melun lähteeseen tai melun vaikutusten aiheuttamilla 

huolilla, ja missä suhteessa toisiinsa näiden tekijöiden selitysvoima on. Vertailun vuoksi 

tarkastellaan myös, kuinka hyvin meluherkkyys selittää koetun häiriön määrää.   

 

Ampumaratatoimintaan ja ampumarataan liittyvistä asenteista kertovat ampuma- ja 

metsästysurheilumyönteisyys, sekä maanpuolustusmyönteisyys. Melun aiheuttamista peloista 

puolestaan meluun liittyvät pelot ja huolet, sekä se, kuinka ampumaradan ja melualueen 

mukanaan tuomien rajoitusten koetaan vaikuttavan oman kiinteistön arvoon. 

 

Näkemystä maanpuolustuksen tärkeydestä ja suhtautumista aseelliseen maanpuolustukseen, 

sekä näkemystä näistä toiminnoista aiheutuvasta haitasta omassa asuinympäristössä kysyttiin 

lomakkeessa väittämillä. Muuttujien korrelaatio oli voimakas, joten niistä muodostettiin 

maanpuolustusmyönteisyys -niminen summamuuttuja. Vastaavat kysymykset kysyttiin myös 

ampuma- ja metsästysurheilun osalta, ja voimakas korrelaatio mahdollisti niiden 

yhdistämisen ampuma- ja metsästysurheilumyönteisyyttä mittaavaksi summamuuttujaksi. 

Vastaajan näkemystä ampumaradan vaikutuksesta omaan kiinteistöön mitattiin 

summamuuttujalla, joka oli muodostettu vaikutuksia kiinteistön arvoon ja vaikutuksia 

kiinteistön käyttömahdollisuuksiin mittaavista muuttujista.    

 

Vastaajan maanpuolustusmyönteisyyden, ampuma- ja metsästystoimintamyönteisyyden, 

meluherkkyyden, koettujen kiinteistövaikutusten, meluherkkyyden, ampumaratatoiminnan 

tuntemuksen ja kotona vietetyn ajan, sekä erilaisten ampumaradan äänten ominaisuuksien 

yhteyttä koettuun häiriöön testattiin korrelaatiotestillä.  

 

Muuttujista, joiden korrelaatio koetun häiriön määrän kanssa oli vähintään merkitsevä (ks. 

taulukko 9, luku 8.6), rakennettiin regressiomalli, jonka selityskykyä melualueella testattiin 

regressioanalyysilla.  Koettua häiriötä kuvaamaan käytettiin muuttujaa, jossa vastaajat ovat 

arvioineet ampumamelun aiheuttaman kokonaishäiriön määrää asuinympäristössään 

asteikolla 1–10. 

7.7 Näkemykset ampumaradan vaikutuksista asuinympäristöön 

Haastatteluissa tuli esille, että melualueen asukkaat pitävät asuinaluettaan hyvänä paikkana 

asua. Tutkimuksen lopussa palataan tarkastelemaan määrällisen aineiston perusteella 

kysymystä siitä, millainen naapuri ampumarata on ja miten sen koetaan vaikuttavan 

asuinympäristöön.  
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Ampumaradan vaikutusta asuinympäristöön tarkasteltiin pyytämällä vastaajia arvioimaan 

miten ampumarata vaikuttaa eri asioihin. Kysymyksen vaihtoehdot oli muotoiltu 

haastatteluissa saadun tiedon perusteella ja vastaajan oli mahdollista valita sekä vaikutuksen 

suunta että voimakkuus asteikolla, jossa (-2) on Erittäin kielteinen, ja (+2) on Erittäin 

myönteinen. Ampumaradan (Räiskylä tai Parola) ja dB-luokkien yhteyttä siihen, miten 

ampumaradan koetaan vaikuttavan eri asioihin, testattiin kaksisuuntaisen varianssianalyysin 

avulla.  

 

8 Koettu meluhäiriö ampumaradan melualueen 

äänimaisemassa  

8.1 Ampumamelu osana asuinalueen  ympäristömelua 

Parolan ja Räiskylän ampumaratojen ympäristön äänimaisemien erot koetun häiriön 

näkökulmasta 

Ensin tarkasteltiin asuinympäristön erilaisten äänten aiheuttamaa häiriötä Parolan ja 

Räiskylän ampumaratojen ympäristössä. Tavoitteena oli selvittää, ovatko ampumaratojen 

ympäristöt ja kokemukset ampumaratojen äänistä eri ratojen ympäristöissä riittävän 

samanlaisia, että aineistoa on mahdollista käsitellä yhtenä kokonaisuutena.   

 

Asuinympäristön melunlähteiden äänten aiheuttama häiriö jää keskiarvojen perusteella 

arvioituna varsin vähäiseksi sekä Parolassa että Räiskylässä. Myös kaikkein häiritsevimmiksi 

koettujen äänenlähteiden aiheuttaman melun keskiarvot jäivät (1) Häiritsee hieman -tienoille, 

asteikolla, jossa (0) Ei häiritse lainkaan (4) Häiritsee erittäin paljon. Tämä tukee jo 

haastatteluvaiheessa muodostettua käsitystä siitä, että asukkaat pitävät asuinpaikkansa 

ääniympäristöä yleisesti ottaen hiljaisena ja häiriöttömänä.  

 

Sekä Parolassa että Räiskylässä äänimaiseman häiritsevimpinä ääninä pidettiin tekniikkaan 

liittyviä ääniä, esimerkiksi ammunnan äänet, liikenteen äänet ja teknisten laitteiden äänet 

(kuvio 3). Vähiten häiritseviä ovat puolestaan teknisiä ääniä luonnollisemmat ja kenties 

lähempää yksilön vaikutuspiiristä kuuluvat äänet, kuten luonnon äänet, naapurien ja oman 

perheen äänet, sekä lemmikkien äänet.  

 

Koetun häiriön näkökulmasta tarkasteltuna Parolan ja Räiskylän ampumaratojen ympäristön 

äänimaisemissa suurin erottava tekijä on puolustusvoimien muun toiminnan aiheuttama häiriö 

(p=0,000). Tuloksissa näkyy selvästi, että Parolassa muu toiminta on äänekästä, sillä se 

käsittää esimerkiksi raskaiden aseiden ammuntoja ja harjoituslennokkien lentoja alueen yllä. 
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Riihimäellä muun toiminnan määrä on paljon pienempi, eikä siitä aiheudu yhtä paljon ääntä 

kuin Parolassa. Riihimäellä muu toiminta liittyy esimerkiksi puolustusvoimien varikon 

toimintaan. Raskaiden aseiden ammuntoja tai harjoituslennokkeja Riihimäellä ei käytetä.  

 

Myös ohikulkuliikenteen aiheuttaman häiriön määrässä oli ero eri ampumaratojen välillä 

(p=0,003). Parolassa ohikulkuliikenteen äänet koettiin häiritsevämpinä kuin Riihimäellä, sillä 

esimerkiksi Vt3 kulkee verrattain läheltä ampumaradan melualuetta, kun taas Räiskylässä 

ampumaradan lähiseudulla ei ole teitä, joiden liikennemäärät olisivat yhtä suuria.  Kuitenkin 

sekä Parolassa että Räiskylässä ohikulkuliikenteen ja paikallisen liikenteen äänet arvioitiin 

eniten häiriötä aiheuttaviksi heti varusmiesten ryhmäammunnan jälkeen. Tämä tukee oletusta 

siitä, että liikenteen mukanaan tuoma kohinaa ja humina äänimaisemaan tuovat äänet koetaan 

häiritseviksi.  

 

Huolimatta siitä, että ympäristön häiritsevien äänten lähteissä oli merkitseviä eroja Parolan ja 

Räiskylän ampumaratojen ympäristössä, vastaajien arviot ampumaradan äänten aiheuttamasta 

häiriöstä eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (ryhmäammunta p=0,395 ja yksittäin 

ammutut laukaukset p=0,054) (ks. liite 3.1). Se, että erilaisten häiritsevien äänten läsnäolosta 

huolimatta ampumaradan äänten arvioitiin häiritsevän keskimäärin yhtä paljon Räiskylässä ja 

Parolassa viittaa siihen, että ampumaradan äänet ja niiden häiritsevyys arvioidaan omana 

melutapahtumanaan, ei niinkään vertaamalla radan ääniä muiden ympäristön äänten 

aiheuttamaan häiriöön tai voimakkuuteen. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että tulosten 

perusteella ampumaradan äänet näyttävät häiritsevän yhtä paljon, oli paikalla muita 

voimakkaita häiritseviä ääniä tai ei. 

 

Melutasovyöhykkeellä (dB-alue) ja ampumaradalla ei ollut merkitsevää yhteisvaikutusta 

siihen, miten häiritsevinä ympäristön erilaiset äänet koettiin. Myös tämä kertoo, että 

äänimaisemat sekä Parolassa että Räiskylässä ovat samantyyppisiä. Tehtyjen tarkastelujen 

perusteella voidaan olettaa, että sellaisten ampumaratojen ympäristöstä kerättyä aineistoa, 

joissa äänimaiseman on hi-fi -tyyppistä, voidaan tarkastella ampumaradan äänten osalta 

yhtenä kokonaisuutena.  

 

Häiriö eri melunlähteistä ampumaradan äänten dB-luokkien mukaan  

Seuraavaksi tarkasteltiin ampumaradan äänten aiheuttamaa häiriötä suhteessa muihin 

ympäristön ääniin. Tarkastelu tehtiin ampumaradan äänten mukaan muodostettujen 

melutasoluokkien perusteella. Mielenkiinnon kohteena tarkastelussa oli, miten ampumaradan 

äänten asema eri melunlähteiden joukossa muuttuu, kun radan äänten voimakkuus pienenee.  
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Myös melutasoluokittain tehdyssä tarkastelussa tekniikkaan liittyvät äänet olivat ympäristössä 

häiritsevämpiä kuin luontoon ja ihmisiin liittyvät äänet kaikilla ampumaradan äänten mukaan 

muodostetuilla melutasoalueilla. Tehdyn tarkastelun perusteella häiritsevimmät ympäristön 

äänet häiritsevät asukkaita keskimäärin korkeintaan lähes kohtalaisesti, kun taas luonnon 

äänet eivät aiheuta häiriötä lainkaan. 

 

Asuinympäristön eri melunlähteistä sekä varusmiesten ryhmäammunnan että 

ohikulkuliikenteen aiheuttaman häiriön määrä vaihteli melutasoluokittain. Ohikulkuliikenteen 

osalta ero oli erittäin merkitsevä (p=0,000) ja varusmiesten ryhmäammunnan osalta ero oli 

ainoastaan melkein merkitsevä (p=0,015) (ks. liite 3.1). Osa eroista selittyy eri 

melunlähteiden olemassaololla alueilla. Esimerkiksi tieliikenteen osalta erot johtuvat 

todennäköisesti ohikulkuliikenteen suuresta määrästä erityisesti Parolassa 65dB alueella, sillä 

vilkasliikenteinen vt3 kulkee läheltä ampumaradan melualuetta (ks. luku 3.3.2), kun taas 

Räiskylässä ampumaradan lähimmillä alueilla on vain omakotialueen sisäisiä teitä. Näistä 

eroista huolimatta tulokset antavat tietoa siitä, millaisessa häiritsevien äänten joukossa 

ampumaradan äänet tulevat asukkaiden arvioimiksi.  

 

Ampumaradan äänten asema asuinympäristön häiritsevien äänten joukossa muuttuu vain 

vähän eri meluvyöhykkeillä. Varusmiesten ryhmäammunnan äänet ovat kaikilla 

meluvyöhykkeillä neljän häiritsevimmän äänen joukossa. 70dB alueella ja 60dB alueella 

ampumaradan äänet aiheuttavat ympäristön äänistä eniten häiriötä. 65dB alueella 

varusmiesten ryhmäammunnan äänet ovat vasta neljänneksi häiritsevimpiä. Enemmän 

häiriötä tällä alueella aiheuttavat esim. sekä ohikulkuliikenteen että paikallisen liikenteen ja 

teknisten laitteiden äänet. Harrastusammunnan tai yksittäin ammuttujen laukausten äänet 

puolestaan häiritsevät kaikilla vyöhykkeillä selkeästi ryhmäammuntaa vähemmän.  

 

Ampumaradan äänten esiintyminen ympäristön häiritsevimpien äänten joukossa kaikilla 

melutasoalueilla viittaa siihen, että ampumaradan äänet erottuvat selkeästi muusta 

ääniympäristöstä myös kauempana ampumaradalta, eikä niiden asema muiden häiritsevien 

äänten joukossa muutu, vaikka äänen voimakkuus ja sen aiheuttaman keskimääräisen häiriön 

määrä vähenee.  
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Kuvio 7.  Asuinympäristön eri äänten aiheuttaman häiriön määrän keskiarvot ampumaradan 

äänten voimakkuuden mukaan muodostetuilla dB-luokka alueilla. Tilastollisesti merkitsevät 

erot dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, **=merkitsevä, 

***=erittäin merkitsevä 
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Ampumaradan äänten merkittävyyttä verrattuna ympäristön äänten aiheuttaman häiriön 

kokonaismäärään tarkasteltiin laskemalla ympäristön äänten aiheuttaman häiriön 

keskiarvoista summapistemäärä kullekin melutasoalueelle. Tarkastelussa mielenkiinnon 

kohteena oli, kuinka suuri osuus ympäristön häiritsevistä äänistä tulee ampumaradalta ja 

muuttuuko tämä osuus dB-luokkien mukaan.  

 

Myös tämän tarkastelun tulosten perusteella ympäristön äänten aiheuttaman häiriön 

kokonaismäärä näyttää vähenevän melutasoluokittain niin, että 70dB alueella häiriötä 

ympäristön äänistä koetaan enemmän kuin 60dB alueella (kuvio 4). Häiritseviä ääniä koetaan 

siis olevan 70dB alueella enemmän kuin 65dB tai 60dB alueilla. Muiden kuin ampumaradan 

äänten aiheuttama häiriö ympäristössä on suurin 65dB melutasoluokassa. Tätä häiriön määrän 

kasvua 65dB alueella selittää todennäköisesti liikenteen melun määrän lisäys, joka johtuu Vt 

3 sijainnista tällä dB-luokka-alueella Parolassa. 

 

Tulosten perusteella ampumaradan äänten aiheuttaman häiriön määrä ja osuus suhteessa 

muiden ympäristön äänten aiheuttamaan häiriöön vähenee melkein merkitsevästi siirryttäessä 

70dB alueelta 65dB alueelle. Siirryttäessä 65dB alueelta 60dB alueelle ampumaradan äänten 

aiheuttaman häiriön määrä säilyy lähes ennallaan.  (ks. liite 3.2) 

 

Ampumaradan äänten aiheuttaman häiriön osuus ympäristömelun kokonaisuudessaan 

aiheuttamasta häiriöstä on 70dB alueella 34 %, 65dB alueella 21 % ja 60dB alueella 26 % 

(kuvio 5). Erot dB-luokka-alueiden välillä ovat melkein merkitseviä. Vertailun vuoksi 

tarkasteltiin myös liikenteen aiheuttaman häiriön osuutta eri dB-luokka-alueilla. Liikenteen 

äänten osalta vaihtelut koetun häiriön määrässä melutasoluokkien välillä olivat tilastollisesti 

erittäin merkitseviä. (ks. liite 3.2) 

 

Tehdyn tarkastelun perusteella voidaan päätellä, että ampumaradan äänet ovat 

äänimaisemassa merkittävässä asemassa muihin ympäristön häiritseviin ääniin nähden 

erityisesti 70dB alueella. Ero ampumaradan äänten aiheuttamassa häiriössä melualueen rajalla 

65dB ja 60dB alueen välillä näyttää olevan pienempi kuin ero 70dB ja 65dB välillä. (ks. liite 

3.2)  
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Kuvio 8.  Asuinympäristön eri äänten aiheuttaman häiriön summapistemäärät ampumaradan 

äänten voimakkuuden mukaan muodostetuilla dB-luokka alueilla. Tilastollisesti merkitsevät 

erot dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, **=merkitsevä, 

***=erittäin merkitsevä 

 
Kuvio 9.  Asuinympäristön eri äänten aiheuttaman häiriön summapistemäärät ampumaradan 

äänten voimakkuuden mukaan muodostetuilla dB-luokka alueilla. Tilastollisesti merkitsevät 

erot dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, **=merkitsevä, 

***=erittäin merkitsevä  
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70dB 65dB 60dB

Ampumarata* 34 % 21 % 26 %

Liikenne*** 11 % 33 % 23 %

Muut melunlähteet 53 % 46 % 52 %

Ampumaradan ja liikenteen äänten osuudet ympäristön 
kokonaismeluhäiriöstä
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8.2 Ampumamelun aiheuttama häiriö melutasoluokittain ja 

ampumaradoittain 

Tulosten perusteella ampumaradan äänten aiheuttama kokonaishäiriö on keskimäärin 

vähäistä. Ampumaradan äänten aiheuttaman häiriön keskiarvot jäivät (2,5) häiritsee hieman -

tienoille, asteikolla, jossa (1) Ei häiritse lainkaan (10) Häiritsee erittäin paljon. Ampumaradan 

äänet aiheuttavat keskimäärin yhtä paljon häiriötä sekä Parolan että Räiskylän ampumaratojen 

ympäristössä. Koetun häiriön kokonaismäärässä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 

Räiskylän ja Parolan ampumaratojen välillä (liite 3.3).  

 

Koko aineistosta tehdyssä tarkastelussa ampumaradan äänten aiheuttama kokonaishäiriö 

kasvaa dB-luokan kasvaessa niin, että häiriötä koetaan 70dB alueella merkitsevästi enemmän 

kuin 65dB ja 60dB -luokkien alueella (liite 3.3, kuvio 6). Erityisesti ryhmäammunnan 

aiheuttama häiriö ja ulkona koettu häiriö lisääntyvät dB-luokan kasvaessa.  
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70dB 65 dB 60 dB
Yhteensä 

keskimäärin

Kokonaisnäkemys** 3,29 2,11 2,33 2,49

Yksittäiset laukaukset* 2,85 2,06 1,93 2,22

Ryhmäammunta** 4,07 2,53 3,02 3,09

Sisätiloissa 2,30 1,69 1,89 1,91

Ulkona** 3,78 2,47 2,80 2,92

Näkemys ampumaradan äänten häiritsevyydestä 
Koettu häiriö 

1= Ei lainkaan, 10=Erittäin paljon

Kuvio 10.  Asuinympäristön eri äänten aiheuttaman häiriö ampumaradan äänten 

voimakkuuden mukaan muodostetuilla dB-luokka alueilla koko aineistossa. Tilastollisesti 

merkitsevät erot dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, 

**=merkitsevä, ***=erittäin merkitsevä 
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Ampumaradan äänten aiheuttama koetun häiriön määrä vaihtelee ampumatoiminnan tyypin ja 

kuulijan sijainnin (sisätiloissa vs. ulkona) mukaan eri dB-luokissa. Ryhmäammunta häiritsee 

merkitsevästi enemmän 70dB alueella. Yksittäin ammuttujen laukausten aiheuttama häiriö ei 

kasva merkitsevästi dB-luokan kasvaessa. Ampumaradan äänet häiritsevät ulkona 70dB 

alueella merkitsevästi enemmän kuin 65dB ja 60dB alueilla. Sisätiloissa häiriötä koetaan 

selkeästi vähemmän, eikä sisätiloissa koetun häiriön määrä muutu merkitsevästi eri dB 

alueilla.  

 

Tulosten perusteella Räiskylän ja Parolan ampumaratojen ympäristössä ampumaradan äänet 

aiheuttavat erilaisia reaktioita erityisesti 70dB alueella (liite 3.3, kuvio 7). Merkitsevät erot 

ampumaradan äänten aiheuttamassa koetussa häiriössä heijastuvat koko aineistoon pääasiassa 

Räiskylän ampumaradan ympäristöstä, jossa 70dB alueella häiriötä koetaan selkeästi muita 

alueita enemmän.  

  

Varusmiesten ryhmäammunnan aiheuttaman häiriön määrän vaihtelu dB-alueittain ei 

Räiskylässä noussut tilastollisesti merkitseväksi, lähinnä vastausten suuren hajonnan vuoksi 

(ka 4,57, hajonta 2,98 ks. liite 3.3). 70dB alueella asuvien suhtautuminen varusmiesten 

ryhmäammunnan aiheuttamaan häiriöön ei siis ole yhdenmukaista edes yhden ampumaradan 

70dB alueen sisällä, vaan osaa asukkaista ryhmäammunta häiritsee selkeästi enemmän kuin 

toisia.  

 

Melutasoluokan ja ampumaradan yhteisvaikutukset koettuun häiriöön eivät nousseet 

tilastollisesti merkitseviksi (liite 3.6). Tehdyn tarkastelun perusteella melutasoluokan yhteys 

koetun häiriön määrään on merkittävämpää kuin se, kumman ampumaradan ympäristössä 

ollaan. Tulosten perusteella näyttää siltä, ettei asunnon sijainti tietyllä dB-luokka-alueella 

yksin riitä ennakoimaan koetun häiriön määrää, sillä koetun häiriön määrässä on huomattavaa 

vaihtelua dB-alueen sisällä. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että Parolan ja Räiskylän 

ampumaratoja erottaa toisistaan joku tekijä, jonka vaikutus näkyy erityisesti 70dB alueilla. 

 

Jäljempänä tarkastellaan mitkä muut tekijät dB-alueen ja ampumaradan, sekä ympäristön 

erilaisten äänten ohella ovat yhteydessä koettuun meluhäiriöön ja liittyvät siten myös 

häiriökokemusten erilaisuuden syihin. Eroja saattaa selittää myös Parolan ja Räiskylän 

ympäristöjen erilainen melukonfliktihistoria. Räiskylässä melualueen asukkaat ovat 

valittaneet melutilanteesta ja ampumaradan ympäristölupaa on meluasioiden vuoksi käsitelty 

oikeudessa (ks. luku3.2).  
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Parola keskimäärin, N=97‐98

70dB, N=13‐14

65 dB, N=12‐14
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Räiskylä keskimäärin, N=61‐63

70dB, 
N=27

65 dB, 
N=50‐52

60 dB, 
N=19‐21

Parola 
keskimääri
n, N=97‐98

70dB, 
N=13‐14

65 dB, 
N=12‐14

60 dB, 
N=34‐35

Räiskylä 
keskimääri
n, N=61‐63

Kokonaisnäkemys 2,89 2,29 2,16 2,43 4,07 1,33 2,43 2,59

Yksittäiset laukaukset 2,26 2,08 1,65 2,04 4,00 2,00 2,09 2,50

Ryhmäammunta 3,81 2,58 2,71 2,95 4,57 2,36 3,20 3,32

Sisätiloissa 1,85 1,66 2,14 1,82 3,23 1,79 1,74 2,07

Ulkona 3,19 2,62 2,71 2,80 4,93 1,93 2,86 3,11

Näkemys Räiskylän ja Parolan ampumaratojen äänten häiritsevyydestä 
Koettu häiriö (ka)

1= Ei lainkaan, 10=Erittäin paljon

Räiskylä

Parola 

Kuvio 11.  Asuinympäristön eri äänten aiheuttaman häiriö ampumaradan äänten 

voimakkuuden mukaan muodostetuilla dB-luokka alueilla Räiskylän ja Parolan 

ampumaratojen ympäristössä. Tilastollisesti merkitsevät erot kunkin ampumaradan 

ympäristön dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, **=merkitsevä, 

***=erittäin merkitsevä 

 

Ampumaratojen melun aiheuttamaa häiriötä tarkasteltiin myös laskemalla kuinka moni 

vastaajista pitää ampumamelua erittäin häiritsevänä. Kaiken kaikkiaan 12 % vastaajista piti 

ampumaradan ääniä erittäin häiritsevinä. Myöskään ampumamelun erittäin häiritseväksi 

kokevien osuudessa ei ollut eroa ampumaratojen välillä. Erot ampumamelun erittäin 
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häiritsevänä pitävien osuudessa eri dB-luokka-alueiden välillä olivat melkein merkitseviä 

(X2=6,15, p=0,046). 70dB-alueella ampumamelua häiritsevänä pitävien osuus (22 %) on 

huomattavasti suurempi kuin muilla alueilla (kuvio 12). Ampumamelua erittäin häiritsevänä 

pitävien osuudessa ei ole merkitsevää eroa melualueen (70dB ja 65dB) ja sen ympäristön 

(60dB) välillä (ks. liite 3.5). Melualueella ampumamelua pitää erittäin häiritsevänä 12 %, ja 

sen ulkopuolella 11 % vastaajista.  
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Kuvio 12.  Asuinympäristön eri äänten aiheuttaman häiriö ampumaradan äänten 

voimakkuuden mukaan muodostetuilla dB-luokka alueilla. 

 

8.3 Mitä toimia ampumamelu häiritsee 

Ampumaradan äänten aiheuttama häiriö asukkaiden erilaisille toimille on keskimäärin 

verrattain vähäistä. Ampumaradan äänet häiritsevät asukkaiden mukaan hieman (ka 3,27) 

asteikolla, jossa (1) Ei häiritse lainkaan (10) Häiritsee erittäin paljon.  Ampumaradan äänet 

häiritsevät eniten ulkona tapahtuvia toimintoja, kuten keskustelua ulkona, oleskelua pihalla 

tai parvekkeella sekä ulkoilua. Näitä toimia ampumaradan äänet häiritsevät merkitsevästi 

eniten 70dB alueella. 65dB ja 60dB alueiden välillä ei ole eroja ulkona tapahtuviin toimiin 

kohdistuvan häiriön määrässä.  

 

Toimintaa sisätiloissa ampumaradan äänet häiritsevät keskimäärin (ka < 3) ulkona tapahtuvia 

toimia vähemmän, eikä sisätiloissa koetun häiriön määrässä ole eroja eri dB alueiden välillä. 

Ikkunoiden aukipitämistä ampumaradan äänet häiritsevät 70dB alueella enemmän kuin 

muualla.  
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70dB 65 dB 60 dB

Radion ym. Kuuntelu 1,58 1,34 1,25

TVn katselu 1,58 1,38 1,25

Keskustelu sisätiloissa 1,63 1,37 1,25

Lukeminen, opiskelu 2,25 1,61 1,66

Nukkuminen 2,54 1,70 1,68

Keskustelu ulkona*** 2,98 1,68 1,63

Rentoutuminen 2,75 1,78 1,96

Ikkunoiden aukipitäminen* 2,98 1,89 1,93

Ulkoilu* 3,03 1,79 2,07

Pihalla tai parvekkeella 
oleskelu* 3,27 2,09 2,19

Ampumamelusta aiheutuva haitta päivittäisille toiminnoille
N=161‐165

10

Kuva 13.  Ampumamelusta aiheutuva haitta erilaisille päivittäisille toiminnoille 

melutasoluokittain. Tilastollisesti merkitsevät erot merkitty tähdellä. Tilastollisesti 

merkitsevät erot dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, 

**=merkitsevä, ***=erittäin merkitsevä 

 

Myös tässä tarkastelussa erot ampumaradan äänten aiheuttamassa häiriössä eri dB-alueilla 

heijastuvat koko aineistoon lähinnä Räiskylän ampumaradan ympäristöstä. Räiskylässä 

ampumaradan äänet häiritsivät keskustelua ulkona, keskustelua sisätiloissa, nukkumista, 

ikkunoiden aukipitämistä, oleskelua pihalla ja parvekkeella sekä ulkoilua 70dB alueella 

merkitsevästi enemmän kuin muiden dB-luokkien alueilla.  Parolassa ampumaradan äänten 

aiheuttamassa häiriössä eri toiminnoille ei ollut merkitseviä eroja dB-luokkien välillä. Erojen 

puuttuminen Parolassa viittaa siihen, että äänen voimakkuuden lisäksi myös muut tekijät 

liittyvät koettuun häiriöön.  
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Koska ampumaradan äänet häiritsevät Räiskylän ympäristössä, mutta Parolassa eivät, ei 

ainoastaan näiden kahden radan ympäristöstä kerätyn aineiston perusteella tehty tarkastelu 

dB-alueen ja ampumaradan yhdysvaikutuksista koettuun erilaisiin toimiin kohdistuvaan 

häiriöön tuo analyysiin lisäarvoa, sillä yhdysvaikutusten tarkastelu ei tässä kohtaa selkeytä 

analyysia, vaan tasoittaa jo löydettyjä eroja. Yhdysvaikutusten testaaminen näyttää kuitenkin, 

että ampumaradan äänet häiritsevät keskustelua ulkona erityisesti Räiskylän ampumaradan 

ympäristössä 70dB alueella (yhdysvaikutus p=0,019). Muiden toimien osalta yhdysvaikutus 

ei ollut merkitsevä.   

8.4 Ampumaradan äänten piirteet ja koettu häiriö 

Ampumaradan äänten (ampumisen äänten) piirteistä keskimäärin eniten häiritseväksi koetaan 

äänten suuri voimakkuus ja äänten yllättävyys sekä äänten ajankohta. Tulosten perusteella 

äänten yllättävyys ja ajankohta ovat äänen ominaisuuksista häiriön kannalta lähes yhtä 

merkittäviä kuin äänten voimakkuus. Huolta tai uhkaa ampumaradan äänet eivät aiheuta juuri 

lainkaan.   

 

Ampumaradan äänten eri piirteiden häiritsevyydessä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja 

ampumaratojen välillä.  Myöskään melutasoluokan ja ampumaradan yhteisvaikutukset 

koettuun häiriöön eivät nousseet tilastollisesti merkitseviksi. Eri dB-luokkien välillä 

merkitseviä eroja kuitenkin on. Äänten voimakkuus ja yllättävyys, sekä ajankohta ja äänten 

sävy koetaan muita dB -luokka-alueita merkitsevästi häiritsevämmiksi ja ärsyttävämmiksi 

70dB alueella.  
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70dB 65 dB 60 dB

Huoli tai uhka 1,61 1,45 1,63

Ajankohta* 3,48 2,22 2,15

Suuri voimakkuus** 3,83 2,41 2,54

Yllättävyys, äkillisyys** 3,73 2,31 2,39

Äänten sävy* 3,00 1,86 1,98

Mitkä ampumaradan  äänten piirteet haittaavat,  ärsyttävät tai häiritsevät 
1= Ei lainkaan,  10=Erittäin paljon

Kuva 14.  Tekijöitä, jotka äänen voimakkuuden lisäksi liittyvät koettuun häiriöön. 

Tilastollisesti merkitsevät erot dB luokkien välillä on merkitty tähdillä *=melkein merkitsevä, 

**=merkitsevä, ***=erittäin merkitsevä 

 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että äänen voimakkuuden ohella myös äänten yllättävyyden 

ja äkillisyyden sekä ajankohdan huomioiminen melun hallinnassa voivat tarjota äänen 

voimakkuuden hallinnan ohella varsin tehokkaita keinoja, joilla ampumaradan äänten 

aiheuttamaa häiriötä ympäristön asukkaille voidaan vähentää. Sekä Parolassa että Räiskylässä 

ampumaratojen käyttöaikoja on jo rajoitettu. Tulevaisuudessa esimerkiksi tiedottaminen 

etukäteen viikoista, jolloin ammutaan varusmiesten ryhmäammuntoja, voisi olla tehokas 

keino tarjota melualueen asukkaille mahdollisuuksia ennakoida tulevia melutapahtumia ja 

siten vähentää asukkaiden kokemaa häiriötä. Myös tiedottaminen siitä, kuinka monta kertaa 

vuodessa varusmiesten ryhmäammuntoja järjestetään, antaisi asukkaille mahdollisuuden 

ennakoida ääniympäristönsä tapahtumia.  

 

Kun asukkaiden kokeman häiriön ajankohtaa tarkastellaan tarkemmin, on huomattavaa, ettei 

koetun häiriön ajankohdissa ja häiriön määrissä on merkitsevää eroa. Ainoastaan 

viikonloppuisin illalla (klo 16–22) koetun häiriön määrä Parolassa ja Räiskylässä eroaa 

melkein merkitsevästi. Kuitenkin dB-luokka ja sitä kautta myös äänen voimakkuus liittyy 

koetun häiriön ajankohtaan (liite 3.3). Räiskylän ampumaradan ympäristössä 70dB alueella 

häiriötä koetaan kaikkina ajankohtina enemmän kuin missään muualla (kuva 11).  

 

92 
 



2,52

2,11

2,85

2,04

2,06

2,02

2,04

2,10

2,33

1,90

1,90

1,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Arkipäivisin (klo 7‐16)

Arki‐iltaisin (klo 16‐22)

Viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16)

Viikonloppuisin illalla (klo 16‐22)

Parola

Ampumaradan äänten aiheuttama häiriö eri ajankohtina 
Koettu häiriö (ka)

1= Ei lainkaan, 10=Erittäin paljon

 

0

60 dB

65 dB

70dB

3,71

4,17

4,71

4,92

1,50

1,64

2,07

1,50

2,14

2,14

2,27

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

(Arkipäivisin klo 7‐16)

Arki‐iltaisin (klo 16‐22)

Viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16)

Viikonloppuisin illalla (klo 16‐22)
Räiskylä

0

Kuva 15.  Koettuun häiriön määrä eri ajankohtina dB-luokittain Parolan ja Räiskylän 

ampumaratojen ympäristössä.  

 

Koetun häiriön määrällä ja ei ole yhteyttä siihen kuinka paljon aikaa vastaajat arvioivat 

viettävänsä kotona (liite 3.8). Tällä perusteella näyttää siltä, että altistusajan ja koetun häiriön 

määrän välillä ei ole selkeää yhteyttä, vaan myös vähäinen altistus ampumaradan äänille voi 

liittyä merkittävän suureen häiriökokemukseen. Tähän liittyy todennäköisesti myös se, että 

kokemuksia asuinympäristön meluisuudesta arvioidaan aina jossain määrin muistinvaraisesti.  

 

8.5 Ovatko melualueen asukkaat erityisen meluherkkiä? 

Tulosten perusteella Räiskylän ja Parolan ampumaratojen melualueilla asuvien meluherkkien 

asukkaiden osuus on 13 % vastaajista. Asukkaiden meluherkkyydessä tai meluherkkien 

osuudessa ei havaittu merkitseviä eroja eri melutasoalueiden eikä ampumaratojen välillä. 

Myöskään melualueella (65dB ja 70dB) ja melualueen ulkopuolella tai sen tuntumassa 60dB 

alueella asuvien meluherkkyydessä tai meluherkkien osuudessa ei ollut eroa (kuva 17).  
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Kuvio 16.  Itsensä meluherkiksi arvioivien asukkaiden osuus Parolan ja Räiskylän 
ampumaratojen melualueilla 
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Kuvio 17.  Itsensä meluherkiksi arvioivien asukkaiden osuus Parolan ja Räiskylän 
ampumaratojen melualueilla 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu meluherkkien osuuden Suomessa olevan keskimäärin 38 

% väestöstä (Heinonen-Guzejev, 2009, 45). Tutkimuksissa on käytetty erilaisia mitta-

asteikoita kysyttäessä meluherkkyydestä, ja on mahdollista, että ero tuloksissa johtuu 

erilaisesta tavasta kysyä meluherkkyydestä8. Vertailun helpottamiseksi vastausten jaottelu 

meluherkkiin ja ei-meluherkkiin on tehty tässä tutkimuksessa samalla periaatteella. Vertailun 

                                                      
8 Meluherkkyydestä kysyttiin 5 portaisella asteikolla ja meluherkkyys oli jaoteltu neljään kategoriaan 
(high, quite high, quite low, low). Kun luokat yhdistettiin, saatiin meluherkkien osuus (high + quite 
high = noise sensitive) 
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haasteellisuudesta huolimatta ero meluherkkien osuudessa ampumaradan ympäristössä 

verrattuna muuhun väestöön on aiempaan tutkimukseen verrattuna niin selkeä, että 

meluherkkien osuus voi olla ampumaradan ympäristössä pienempi kuin väestössä 

keskimäärin.   

 

Tämän tutkimuksen tulokset voivat viitata siihen, että ampumaratojen melualueille ja niiden 

ympäristöön olisi valikoitunut asukkaiksi erityisen melua sietäviä ihmisiä. Tässä 

tutkimuksessa myös juuri melualueen ulkopuolella 60dB-alueella ja melualueella asuvien 

meluherkkien osuudet ovat samaa luokkaa. Tulokset viittaavat korkeintaan siihen, etteivät 

meluherkkien asukkaiden valikoituminen ja meluun tottuminen yksiselitteisesti noudata 

ampumaratojen melualueiden hallinnollista rajausta 65dB kohdalle, vaan erityisen melua 

sietäviä ihmisiä asuisi myös laajemmalla alueella ampumaratojen ympäristössä.  Aihetta olisi 

hyvä tutkia lisää laajemman, myös kauemmas ampumaradasta ulottuvan aineiston perusteella.  

 

Meluherkkien pientä osuutta ampumaratojen ympäristön asukkaissa saattavat selittää myös 

asenteet. Mikäli melun sietäminen mielletään hyveeksi, ei meluherkkyyttä välttämättä 

myönnetä. Vastaajat sanovat olevansa melua sietäviä. Tällainen äänten aiheuttamien 

häiriöiden ja haittojen jääminen piiloon on mahdollista, kun kysely tehdään koskien melua, 

joka on lähtöisin toiminnasta, jota valtaosa vastaajista pitää lähtökohtaisesti hyödyllisenä ja 

tarpeellisena. Vaikka melu aiheuttaisi häiriötä, sitä halutaan sietää.  

 

Melualueen asukkaiden melunsietokyvyn kehittyminen alueella asuttaessa on mahdollista, 

mutta sille ei löydetty selkeää vahvistusta. Asumisajan melualueella ei havaittu olevan 

yhteydessä meluherkkyyteen. Iän havaittiin olevan yhteydessä meluherkkyyteen niin, että 

nuoremmat ikäluokat ovat keskimäärin hieman vanhempia ikäluokkia meluherkempiä 

(p=0,007, F=4,21). Sukupuoli ei tämän tutkimuksen perusteella liity vastaajan itse arvioituun 

meluherkkyyteen.   

 

Meluherkkyyden voidaan kuitenkin tulosten perusteella olettaa ennakoivan hyvin vastaajan 

kokemaa meluhäiriötä myös ampumaratojen melualuilla, sillä ampumamelua erittäin 

häiritsevänä pitävät (ks. luku 8.2) ovat keskimäärin muita meluherkempiä (F=18,65, p=0,000) 

(liite 3.5). Ampumamelun erittäin häiritsevänä kokevia on tulosten perusteella melualueella 

noin 12 %.  
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8.6 Koettuun häiriöön vaikuttavat tekijät 

Tehdyn tarkastelun perusteella koettu häiriö on vahvimmin yhteydessä ampumaradan äänen 

ominaisuuksiin, erityisesti äänen koettuun voimakkuuteen (ks. taulukko 9). Koska äänten 

ominaisuuksien korrelaatiot koetun häiriön kanssa ovat todella voimakkaita, on mahdollista 

päätellä, että muuttujat kertovat lähes samasta asiasta. Mitä enemmän häiriötä koetaan, sitä 

voimakkaammaksi ja äkillisemmäksi ääni koetaan jne.  

 

Myös koettujen oman kiinteistöön kohdistuvien vaikutusten yhteys koettuun häiriöön on 

voimakas. Mitä enemmän häiriötä koetaan, sen kielteisemmin ampumaradan äänten koetaan 

vaikuttavan oman kiinteistön arvoon tai käyttöön, tai päinvastoin, mitä enemmän 

ampumaradan äänten koetaan häiritsevän, sen kielteisemmin niiden koetaan vaikuttavan 

oman kiinteistön arvoon ja käyttöön.  

 

Vaikka kyselyn vastaajista lähes kaikki pitävät maanpuolustusta tärkeänä, myös 

maanpuolustukseen ja ampumaurheiluun ja metsästykseen liittyvät asenteet ovat 

voimakkaasti yhteydessä koetun häiriön kanssa. Mitä myönteisemmin niihin suhtaudutaan, 

sitä vähemmän häiriötä koetaan.  

 

Meluherkkyyden yhteys koettuun häiriöön on selvästi vähäisempi kuin koettujen omaan 

kiinteistöön kohdistuvien vaikutusten tai ampumaradalla tapahtuvaan toimintaan liittyvien 

asenteiden. Tulos on samansuuntainen kuin aiemmissa melun häiritsevyyttä ja 

meluherkkyyttä käsittelevissä tutkimuksissa, joissa on todettu, että häiritsevyys (annoyance) 

on yhteydessä äänen voimakkuuteen (noise level), mutta meluherkkyys ei (esim. Heinonen-

Guzejev, 2003, 29).   

 

Taulukko 9. Ampumaradan ääniin tai kuulijaan liittyvien tekijöiden ja koetun meluhäiriön 

korrelaatiot 

 Äänen, tai kuulijan ominaisuudet 
Koetun häiriön määrä 
(kokonaisnäkemys) 

Äänten suuri koettu voimakkuus  0,93  *** 
Yllättävyys, äkillisyys  0,87  *** 
Äänten sävy  0,85  *** 
Huoli tai uhka  0,57  *** 
Koettu vaikutus kiinteistön arvoon  ‐0,60  *** 
Maanpuolustusmyönteisyys  ‐0,55  *** 
Ampumaurheilu‐ ja metsästysmyönteisyys  ‐0,49  *** 
Vastaajan meluherkkyys  0,36  *** 
Suhde ampumaratatoimintaan ja toiminnan tuntemus  ‐0,07    
Kotona vietetty aika (kokonaisnäkemys)  0,03    
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Kuinka paljon eri tekijät sitten selittävät ampumaradan melualueella koettua häiriötä? Tässä 

tehdyn tarkastelun perusteella äänen koetut ominaisuudet (ajankohta, sävy, koettu 

voimakkuus, äkillisyys, huoli ja uhka), ampumaurheiluun, metsästykseen ja 

maanpuolustukseen liittyvät asenteet, koettu vaikutus omaan kiinteistöön ja vastaajan 

meluherkkyys selittävät 88 % melualueella asuvien kokemasta häiriöstä.  Koetun meluhäiriön 

selittäminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä eri tekijöiden vaikutukset osin kumoavat 

toisiaan ja eri tekijät toimivat yhdessä. Näin myös pelkkiin äänen koettuihin ominaisuuksiin 

perustuva selitysmalli selittää häiriöstä 88 %. (ks. liite 3.7) Tämä viittaa siihen, että 

asennetekijät vaikuttavat jo äänen ominaisuuksien arviointiin ja kokemiseen.  

 

Jos ampumaradan äänten koettuja ominaisuuksia ei oteta huomioon, asennetekijät, 

meluherkkyys ja koetut kiinteistövaikutukset selittävät koetusta meluhäiriöstä 45 %. 

Erilaisista asennetekijöistä voimakkain selittäjä on koettu vaikutus omaan kiinteistöön. 

Yksinään se voi selittää 35 % koetusta häiriöstä, kun maanpuolustusmyönteisyys ja 

ampumaurheilumyönteisyys voivat kumpikin selittää yksin 22 % ja itsearvioitu meluherkkyys 

7 %. (ks. liite 3.7) 

8.7 Näkemykset ampumaradan vaikutuksista asuinympäristöön 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että ampumaradan vaikutuksista 

asuinympäristöön ollaan monta mieltä. Ampumaradan koetaan vaikuttavan asuinympäristöön 

samaan tapaan sekä melualueen sisällä että sen ulkopuolella. Eriävät näkemykset radan 

vaikutuksista tulevat esille, kun koettuja vaikutuksia tarkastellaan dB-luokittain. Koetuissa 

vaikutuksissa on merkitseviä eroja (ks. liite 3.9). Ampumaradan ja dB-luokan 

yhdysvaikutusta tuloksissa ei kuitenkaan ollut, joten sijainti tietyllä dB alueella on koettujen 

vaikutusten kannalta merkittävämpää kuin se, minkä ampumaradan ympäristössä ollaan.  

 

Suhtautuminen lähes kaikkiin ampumaradan vaikutuksiin oli kaksijakoista (kuvio 18). 

Esimerkiksi 65dB ja 60dB alueella hieman yli puolet vastaajista kokee ampumaradan 

vaikuttavan myönteisesti alueen luonnonläheisyyteen ja ulkoilumahdollisuuksiin, mutta 70dB 

alueella yli vastaajista puolet kokee ampumaradan vaikuttavan kielteisesti 

luonnonläheisyyteen. Tätä selittänee se, että vaikka ampumaradan suoja-alueet metsineen 

lisäävät asuinalueen luonnonläheisyyttä ja ulkoilumahdollisuuksia, ampumaradan äänten 

voimakkuus omassa pihassa saa asuinympäristön tuntumaan vähemmän luonnonläheiseltä 

70dB alueella.  
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Ampumaradan vaikutus asuinympäristöön koetaan muita alueita myönteisemmäksi 65dB 

alueella ja kielteisimpinä vaikutuksia pidetään 70dB alueella.  Ampumaradan koettiin 

vaikuttavan kielteisimmin oleskeluun piha-alueilla ja ulkona havaittaviin asioihin, 

esimerkiksi alueen ääniympäristöön, ympäristön hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen. 

Myönteisimmin ampumaradan koetaan vaikuttavan maanpuolustukseen, paikkakunnan 

työllisyystilanteeseen ja naapuruussuhteisiin. Kaikissa tarkastelluissa ryhmissä yli 90 % 

vastaajista pitää ampumaratojen vaikutusta maanpuolustukseen ja sotilaskoulutukseen 

myönteisenä tai erittäin myönteisenä.  

 

Ampumaradan vaikutuksissa asuinviihtyvyyteen sisätiloissa ei ollut eroa eri dB-luokkien 

välillä. Tätä selittänee se, ettei ampumamelu häiritse asuntojen sisällä (ks. luku 8.3). Erot 

näkemyksissä ampumaradan vaikutuksista asuinympäristössä olivat suurimpia ulkona 

tapahtuvien toimintojen kohdalla.  

 

Ampumaradan vaikutuksista kiinteistöjen käyttöön ja arvoon oltiin huomattavan epätietoisia. 

Kaikissa vastaajaryhmissä lähes puolet vastaajista piti vaikeana arvioida ampumaradan 

vaikutusta. Kielteisimpinä vaikutukset kiinteistöön koettiin 70dB alueella, missä 41 % piti 

vaikutuksia kiinteistöjen arvoon kielteisenä tai erittäin kielteisenä. 60dB alueella vastaava 

osuus on 12 %. Haastatteluissa nimenomaan melun vaikutukset oman kiinteistön arvoon 

rakentamisen rajoittamisen kautta sekä melun vaikutus mahdollisten ostajien arvioon asunnon 

arvosta asunnon myyntitilanteessa olivat kuitenkin tekijöitä, jotka huolestuttivat osaa 

haastateltavista ja vastaajista. Epätietoisuutta selittänee se, että asunnon arvoa punnitsevat 

muut kuin asukkaat lähinnä myyntitilanteessa. Myyntitilanteessa ampumamelun vaikutuksen 

kiinteistön arvoon pelätään olevan suuri, vaikka se ei asukkaiden kokemuksissa alenna  

asunnon/kiinteistön päivittäistä käyttöarvoa, eikä sitä miten asukkaat asuinpaikkaansa itse 

arvostavat. 

 

Ampumaradan koetut vaikutukset asuinympäristöön ovat samantyyppisiä sekä Parolassa että 

Räiskylässä. Radat eroavat koettujen vaikutusten osalta toisistaan ainoastaan sen suhteen, 

miten radan katsotaan vaikuttavan maanpuolustukseen ja sotilaskoulutukseen. Vaikka 

molempien ratojen koetaan vaikuttavan maanpuolustukseen myönteisesti, Räiskylässä 

vaikutus arvioidaan pienemmäksi kuin Parolassa. Tätä selittänee puolustusvoimien muun 

toiminnan suuri näkyvyys Parolassa.  
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Kuvio 18.  Arvio ampumaradan vaikutuksista asuinympäristöön eri dB-alueilla 
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9 Häiriö äänimaisemassa - tulosten tarkastelua 
Kysymys – vastaus –lyhyt kertaus 

Tutkimuksen määrällisessä osuudessa ampumaratojen melualueiden ja niiden ympäristöjen 

äänimaisemia tarkasteltiin äänten aiheuttaman häiriön näkökulmasta. Häiriö on tässä 

subjektiivinen vastaajakohtainen käsite ja tarkoittaa vastaajan kielteistä aktiivista tai 

passiivista reaktiota ääneen. Ääni on koettu esimerkiksi epämiellyttäväksi, kiusalliseksi tai 

häiritseväksi, vaikkei sen seurauksena esimerkiksi suljettaisi ikkunaa. Seuraavassa esitetään 

yhteenveto osuuden päätuloksista.  

 

Parolan ja Räiskylän ampumaratojen lähialueiden äänimaisemat eivät ole asukkaita 

häiritsevien äänten suhteen identtiset, vaan eroavat toisistaan esimerkiksi puolustusvoimien 

muun toiminnan äänten suhteen. Sekä Parolassa että Räiskylässä äänimaiseman 

häiritsevimpinä ääninä pidettiin tekniikkaan liittyviä ääniä, esimerkiksi ampumisen äänet, 

liikenteen äänet ja teknisten laitteiden äänet. Vähiten häiritseviä ovat puolestaan 

luontoperäiset ja kenties lähempää yksilön vaikutuspiiristä kuuluvat äänet, kuten luonnon 

äänet, naapurien ja oman perheen äänet, sekä lemmikkien äänet. Tehdyn tarkastelun 

perusteella häiritsevimmät ympäristön äänet häiritsevät asukkaita keskimäärin korkeintaan 

lähes kohtalaisesti, kun taas luonnon äänet eivät aiheuta häiriötä lainkaan. Tämä tukee 

haastattelujen perusteella tehtyjä päätelmiä erityyppisten äänten merkityksistä 

äänimaisemassa.  

 

Huolimatta siitä, että alueiden välillä on merkitseviä eroja erilaisten häiritsevien äänten 

määrässä ja luonteessa, ampumaradan äänten aiheuttama häiriö on samaa luokkaa molempien 

ampumaratojen ympäristössä. Tämä viittaa siihen, että ampumaradan äänet erottuvat selkeästi 

äänimaiseman muista äänistä ja niiden häiritsevyys arvioitaisiin omana melutapahtumanaan. 

Tästä syystä eri ampumaratojen ympäristöistä koottuja aineistoja on mahdollista tarkastella 

ampumamelun kokemusten suhteen yhtenä kokonaisuutena, kunhan äänimaisema on kaikissa 

tarkasteltavissa kohteissa hi-fi tyyppinen. 

 

Molempien ratojen ympäristössä on dB-aluekohtaisia eroja siinä, missä määrin ampumaradan 

äänet koetaan häiritseviksi. Tehdyn tarkastelun perusteella voidaan päätellä, että 

ampumaradan äänet ovat äänimaisemassa merkittävässä asemassa muihin ympäristön 

häiritseviin ääniin nähden erityisesti 70dB alueella. 65dB ja 60dB alueiden välillä ero on 

huomattavasti pienempi. Tilannetta on havainnollistettu laskemalla kuinka suuri osuus 

ympäristön häiritsevistä äänistä tulee ampumaradalta kullakin dB-alueella. Parolassa ja 

Räiskylässä koetaan, että 70dB alueella noin kolmannes ympäristön häiritsevistä äänistä tulee 

ampumaradalta. Muualla melualueella ampumaradan äänten aiheuttama häiriö on noin 
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neljännes häiritsevistä äänistä ja juuri melualueen ulkopuolella viidenneksen luokkaa. 

Tarkastelun lukuarvot ovat kuitenkin täysin teoreettisia, ja sopivat lähinnä havainnollistamaan 

ampumaradan äänten merkittävyyttä suhteessa ympäristön ääniin eri dB-alueilla.  

 

Ampumaradan äänten aiheuttamaa koettua häiriötä tarkasteltiin myös sen suhteen, kuinka 

suuri osuus vastaajista kullakin dB-alueella kokee ampumaradan äänet erittäin häiritsevinä. 

Nykyinen 65dB:n melualue ja sen ympäristö eivät eroa toisistaan voimakkaasti sen suhteen, 

kuinka häiritsevänä ampumaradan äänet koetaan. Melualueella ampumamelua pitää erittäin 

häiritsevänä 12 %, ja sen ulkopuolella 11 % vastaajista. Vaihtelu melualueen sisäpuolella on 

kuitenkin suurta. Myös tässä tarkastelussa 70dB:n raja alueena, jolla häiriötä koetaan muita 

tarkasteltuja alueita enemmän, korostui, sillä 70dB alueella melun erittäin häiritseväksi 

kokevien osuus on 22 %.  

 

Ampumamelun aiheuttaman häiriön ajankohdissa ja häiriön määrissä ei ole eroja eri 

ampumaratojen välillä, mutta dB-luokka ja sitä kautta myös äänen voimakkuus liittyy koetun 

häiriön määrään. Keskimäärin häiriötä koetaan kaikkialla vähän. Poikkeuksena on Räiskylän 

ampumaradan ympäristössä 70dB:n alue, jolla häiriötä koetaan kaikkina ajankohtina 

keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin missään muilla tutkituilla alueilla. Kotona vietetyn 

(altistus)ajan ja koetun häiriön määrän välillä ei ole yhteyttä, vaan myös vähäinen altistus 

ampumaradan äänille voi liittyä merkittävän suureen häiriökokemukseen. 

 

Tulosten perusteella äänten yllättävyys ja ajankohta ovat äänen ominaisuuksista häiriön 

kannalta lähes yhtä merkittäviä kuin äänten voimakkuus. Nämä äänen ominaisuudet kertovat 

kuitenkin niin läheisesti ampumamelun aiheuttaman häiriön tekijöistä, että niiden voidaan 

olettaa kuvaavan lähes samaa asiaa. Ei siis voida olettaa, että ainoastaan yhden ominaisuuden 

poistaminen vaikuttaisi ratkaisevasti koetun häiriön määrään erityisesti, koska häiriötä 

koetaan yhtä lailla kaikkina ajankohtina.  

 

Ampumamelu häiritsee selkeästi eniten ulkona tapahtuvia toimia, kuten keskustelua 

pihamaalla ja ulkoilua. Häiriö on kuitenkin keskimäärin vähäistä muualla, paitsi 70dB 

alueella erityisesti Räiskylässä, missä haitta ulkona tapahtuville toiminnoille on keskimäärin 

noin kaksinkertainen verrattuna 60dB ja 65dB alueisiin. Eniten häiriötä aiheuttavat 

ammuntatapahtumat, joissa on useita ampujia yhtä aikaa (varusmiesten ryhmäammunta). 

Niiden aiheuttama häiriö myös kasvaa dB-luokkien mukaan. Yksittäin ammutut laukaukset 

häiritsevät kokonaisuudessaan vähemmän, eikä niiden aiheuttaman häiriön määrä kasva dB 

luokan kasvaessa. Sisätiloissa ampumamelu ei häiritse juuri ollenkaan, eikä sisätiloissa 

koetun häiriön määrässä ole alueellisia eroja.  
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Melualueella (65dB ja 70dB) ja melualueen ulkopuolella tai sen tuntumassa 60dB-alueella 

asuvien meluherkkyydessä tai meluherkkien osuudessa ei ollut eroa. Meluun tottuneita 

asukkaat kuitenkin saattavat olla, sillä kokonaisuudessaan meluherkkien osuus oli 13 %. 

Tämä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempien tutkimusten perusteella väestössä 

keskimäärin.  Jos näin on, meluun tottuminen ulottuisi ilmeisesti melualueen nykyistä rajaa 

laajemmalle. Aihetta olisi hyvä tutkia lisää laajemman aineiston perusteella. 

 

Ampumaradan vaikutuksista asuinympäristöön ollaan tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

montaa mieltä. Näkemyksissä on dB-luokka -kohtaisia eroja. Ampumaradan vaikutus 

asuinympäristöön koetaan muita alueita myönteisemmäksi 65dB-alueella ja kielteisimpinä 

vaikutuksia pidetään 70dB-alueella.  Ampumaradan koettiin vaikuttavan kielteisimmin 

oleskeluun piha-alueilla ja ulkona havaittaviin asioihin, esimerkiksi alueen ääniympäristöön, 

ympäristön hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen. Myönteisimmin ampumaradan koetaan 

vaikuttavan maanpuolustukseen, paikkakunnan työllisyystilanteeseen ja naapuruussuhteisiin. 

Kaikissa tarkastelluissa ryhmissä yli 90 % vastaajista pitää ampumaratojen vaikutusta 

maanpuolustukseen ja sotilaskoulutukseen myönteisenä tai erittäin myönteisenä.  

 

Tulosten perusteella äänen koettujen ominaisuuksien ohella melun sekundaarivaikutukset ja 

asennetekijät selittävät koettua häiriötä paremmin kuin meluherkkyys. Pelkkiin äänen 

koettuihin ominaisuuksiin perustuva selitysmalli selittää melualueella koetusta häiriöstä 88 

%, eikä muiden kokemuksellisten tekijöiden lisääminen malliin paranna sen selitysvoimaa. 

Tämä viittaa siihen, että ääneen liittyvät asennetekijät vaikuttavat jo äänen ominaisuuksien 

arviointiin.  

 

Jos ampumaradan äänten koettuja ominaisuuksia ei oteta huomioon, asennetekijät, 

meluherkkyys ja koetut kiinteistövaikutukset selittävät melualueella koetusta meluhäiriöstä 

45 %. Erilaisista asennetekijöistä voimakkain selittäjä on koettu vaikutus omaan kiinteistöön 

ja sen arvoon. Yksinään se voi selittää 35 % koetusta häiriöstä, kun 

maanpuolustusmyönteisyys ja ampumaurheilumyönteisyys voivat kumpikin selittää yksin 22 

% ja itsearvioitu meluherkkyys 7 %. Näitä tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, sillä 

häiriökokemuksen synnyssä on pohjimmiltaan kyse useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta.  
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Päätelmät 
10 Kokonaisnäkemys ampumamelusta äänimaisemassa 

10.1 Ampumarata ja eletyn ääniympäristön laadun arviointi  

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli lisätä ymmärrystä siitä, millainen ampumaratojen 

melualueiden äänimaisema on alueen asukkaiden kokemuksissa. Tutkimuksessa 

tarkasteltujen ampumaratojen melualueiden maisemat ovat hi-fi -tyyppisiä. Äänet erottuvat 

selkeästi taustastaan ja ovat paikannettavissa eri äänilähteisiin. Niiden sisältämä spatiaalinen 

informaatio on helposti tulkittavissa. Akustinen horisontti on laaja, sillä myös kaukaa 

kuuluvat äänet ovat tunnistettavissa ja paikannettavissa. Koska äänimaisemassa ei ole 

taustakohinaa ja pienetkin äänet kuuluvat selkeästi ja erottuvat ympäristöstään, myös 

ampumaradan äänet erottuvat selkeinä.  

 

Tässä tehdyn asukaskyselyn tulokset tukevat haastattelujen perusteella muodostettua käsitystä 

siitä, että äänimaiseman perusäänet eivät häiritse asukkaita.  Perusäänten aiheuttamaa häiriötä 

koetaan ainoastaan kohdissa, joissa äänimaisemaan kuuluu perusäänenä ohikulkuliikenteen 

jatkuva kohina. Signaaleja ampumaratojen lähellä ovat varusmiesammunnan äänet ja 

yksittäin ammutut laukaukset sekä naapurien aiheuttamat voimakkaammat äänet ja läheltä 

suurella nopeudella ohiajavien autojen äänet. Myös näiden ympäristön signaaliäänten 

aiheuttama häiriö on keskimäärin hyvin vähäistä, mutta asukaskyselyn tulosten perusteella 

signaalityyppiset äänet häiritsevät enemmän kuin perusäänet.  

 

Vaikka tässä tarkasteltujen melualueiden äänimaisemat ovat pääpiirteissään samankaltaisia 

sekä määrällisen että laadullisten tarkastelujen perusteella on mahdollista todeta, että 

ampumisen äänten rooli ja merkitys eivät ole yhtenäisiä melualueen sisällä: 70dB alueella 

radan äänet ovat voimakkaita, hallitsevia ja epämiellyttäviä, mutta 65dB alueella niiden 

merkitys on vähäisempi. Myös häiriön näkökulmasta tarkasteltuna 70dB:n alueen erityisyys 

korostuu (ks. luvut 8.1 ja 8.2). Melualue ei siis merkitse asukkaiden näkökulmasta aluetta, 

jolla kaikki asukkaat kokisivat alueen meluisaksi tai melun erityisen häiritseväksi.  

 

Ampumaradalta kuuluvat ampumisen äänet kuuluvat melualueen asukkaiden kokemuksissa 

alueen äänimaisemaan ja toimivat alueelle erityisen paikallisen leiman antavana 

äänimajakkana. Alueen äänimaiseman rajat eivät kuitenkaan seuraa melualueen rajoja, vaan 

muodostuvat perusäänten muutoksista, kuten liikenteen kohinan alkamisesta.  
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Ampumaradan äänten tulkinta muodostaa melualueelle akustisen yhteisön. Melualueen 

asukkaiden tulkinnoissa ampumaradan äänet eivät yksin riitä leimaamaan koko aluetta 

meluisaksi, sillä niiden väliin jää asukkaiden kokemuksen mukaan niin paljon kompensoivaa 

hiljaisuutta, taustaäänten puutetta, että aluetta ei voida ajoittain toistuvien ampumaradan 

äänten perusteella leimata meluisaksi. Ampumaradan äänissä melualueen asukkaat kokevat 

ongelmalliseksi äänen aiheuttaman ajoittaisen häiriön lisäksi sen, että akustisen yhteisön 

ulkopuolinen voi niiden perusteella kuvitella alueen olevan jatkuvasti meluisa. Häiriön 

kokemista saattaa siis lisätä huoli siitä, mitä muut ampumamelusta ajattelevat. 

 

Ampumaradan äänet saavat merkityksensä osana vallitsevaa äänimaisemaa, osana ympäröiviä 

ääniä. Voidaan ajatella, että tämän tutkimuksen tulokset ovat luotettavimmin yleistettävissä 

sellaisten ampumaratojen ympäristöön, joissa äänimaisema on samantyyppinen (hi-fi) kuin 

tässä tutkimuksessa tarkasteltujen Parolan ja Räiskylän ampumaratojen melualueiden 

äänimaisemat. Lisäksi äänten merkitysten kontekstisidonnaisuudesta seuraa, ettei 

äänikohtainen tai melunlähdekohtainen tarkastelu anna täysin luotettavaa kuvaa siitä, 

millaisiksi (ja kuinka voimakkaiksi) äänet koetaan aidossa elinympäristötilanteessa.  

 

Haastattelujen perusteella käy selväksi, että eletyn ääniympäristön näkökulmasta yhtä tärkeää 

kuin ampumamelu, on melutapahtumien väliin jäävä hiljaisuus. Nimenomaan tämä hiljaisuus 

ja luonnonäänet ovat keskeinen eletyn ääniympäristöön vaikuttava tekijä. Hiljaisuus on jopa 

niin tärkeää, että sen voidaan ajatella kompensoivan ajoittaista voimakastakin melua.  Myös 

aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että asuinympäristön meluhäiriöihin pyritään 

sopeutumaan erityisesti silloin, kun asunnon ja asuinympäristön hyvät ominaisuudet 

korvaavat meluhaittaa. Edes asuinympäristön hyvät ominaisuudet eivät kuitenkaan 

kompensoi kaikentyyppisiä meluhaittoja, vaan esimerkiksi tiemelun todetaan säilyttävän 

häiritsevyytensä myös vehreässä ympäristössä (Wallenius, 2001, 118).  

 

Myös tämän tutkimuksen perusteella se, minkä tyyppisestä melusta on kyse, on todella 

merkittävää, kun ampumaradan melualueen asukkaat arvioivat ääniympäristönsä laatua. 

Haastattelujen perusteella oman asuinalueen ääniympäristöä arvioidaan vertaamalla sen 

laatua muihin asuinpaikkoihin. Vertailu tapahtuu akselilla, jonka ääripäät ovat meluisa 

kaupunki ja hiljainen luonto. Tässä tutkittujen melualueiden asukkaat kokivat oman 

asuinalueensa äänimaiseman olevan huomattavasti lähempänä hiljaista luontoa kuin meluisaa 

kaupunkia. Myös aiemmissa tutkimuksissa on törmätty luonnon käyttämiseen vertailukohtana 

arvioitaessa oman asuinympäristön äänimaiseman laatua.  Suomessa kaupunkilaiset pitävät 

meluntorjunnan onnistumisen arviointiperusteena nimenomaan tällaisten luonnon ääniä ja 

luonnonrauhaa tarjoavien alueiden säilymistä oman asuinpaikan läheisyydessä (Ampuja 
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2007, 236). Luonto omine äänineen muodostaa kaupungin melulle hiljaisen ja idyllisen 

vertailukohdan. 

 

Mikä sitten tekee äänimaisemasta luonnollisen tai kaupunkimaisen?  Tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella kaupunkimaiseksi ja epämiellyttäväksi koetaan ääniympäristö, jossa on 

jatkuvaa kohinaa. Shafer (1977) kirjoittaa, että lo-fi äänimaisemalle, jossa on jatkuvaa 

kohinaa ja äänet sekoittuvat ja peittyvät toistensa alle, on tunnusomaista eräänlainen 

perspektiivin puute, joka estää ääniä erottumasta toisistaan. Lo-fi äänimaiseman 

yleistymisestä teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksena ovat kirjoittaneet esimerkiksi 

Schafer (1977) ja Englund (2005). Schaferin mukaan siirtyminen luonnon äänten ja 

hiljaisuuden hi-fi -maisemasta (ks. luku 3.6) lo-fi -ympäristöön on ollut yksi teollistumisen 

aiheuttamia merkittävimpiä äänimaiseman muutoksia. Tutkittujen ampumaratojen 

melualueille kaupunkien kohina ei ole vielä ehtinyt, mutta sen alkaminen asuinalueelta 

poistuttaessa muodostaa asuinalueen äänimaiseman rajaa.  

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että yleisellä tasolla elinympäristöä, jonka ääniä voi 

hallita, arvostetaan. Ampumaradan melualueella on ihanteellista asua, koska siellä on 

asukkaiden kokemuksen yleensä hiljaista, kun taustakohinaa ei ole. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että asuinympäristön hiljaisuus on selkeä ääniympäristön laadun 

kokemuksellisessa arvioinnissa käytetty kriteeri. Meillä 1950-luvulta lähtien oma asunto ja 

meluton koti ovat olleet osa "porvarillista" asumisunelmaa (Ampuja, 2007, 233). 

Kohtuullisen hiljainen koti ja piha-alue ovat olennainen osa kodin yksityisyyttä. Meluton koti 

ja sen luoma yksityisyys liittyy myös elintasoon: Varsinaisen kaupungin ulkopuolella 

hiljaisessa ympäristössä asuminen kertoo korkeammasta elintasosta kuin erityisen meluisassa 

ympäristössä asuminen. Ampuja (2007) kirjoittaa "meluslummeista", joita ulkomailla on 

syntynyt erityisen meluisille alueille (Ampuja, 2007).  

 

Äänimaisematutkimuksessa ja ääniarkkitehtuurin alalla on kirjoitettu myös ihmisen tarpeesta 

voida kontrolloida omaa ääniympäristöään. Äänimaisematutkijat jakavat käsityksen siitä, että 

ihmisellä on oltava oma alue, jonka äänistä hän saa itse päättää (esim. Järviluoma, 1996, 

208).  Myös oma kontrolli äänimaisemaan liittyy äänimaiseman koettuun laatuun. Tässä 

tutkittujen ampumaratojen melualueiden asukkaat ovat tottuneet hallitsemaan (selittämään 

äänet siedettäviksi) oman asuinalueensa ääniä. Melualueen asukkaat perustelevat itselleen, 

minkä vuoksi ampumaradan ääniä tulee sietää. Osin ampumamelua siedetään samoin 

perustein kuin melua yleensä, mutta on olemassa myös nimenomaan ampumameluun liittyviä 

sietämisperusteita. Melun sietämisen perusteet ovat kulttuurisidonnaisia. Nimenomaan 

ampumamelun sietämiseen liittyy tämän tutkimuksen perusteella esimerkiksi tieto siitä, että 
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äänet johtuvat puolustusvoimien toiminnasta ja työnteosta sekä uusien taitojen opettelusta, 

joita pidetään yleisesti tärkeinä asioina.  

 

Meluongelmia ampumaratojen melualueilla voitaisiin kenties lievittää tarjoamalla asukkaille 

ja ulkopuolisille keinoja oman ääniympäristön hallintaan. On helpompi sietää ampumaradan 

ääniä, ja arvioida vallitsevan hiljaisuuden ja melun määriä, jos tietää ja voi kertoa myös 

ulkopuolisille, montako kertaa vuodessa ryhmäammuntaa keskimäärin on ja kauanko se 

keskimäärin kestää. Näin myös ne, jotka eivät melualueella asu, voivat arvioida radan 

aiheuttaman häiriön todellista määrää.  

10.2 Ampumamelun aiheuttama häiriö ja häiriön kokemiseen liittyviä 

tekijöitä 

Asukkaiden kokemuksissa ampumisen äänistä on erotettavissa kaksi erityyppistä 

melutapahtumaa: yksittäin ammutut laukaukset ja ryhmäammunta. Sekä haastattelut että 

asukaskysely tukevat käsitystä siitä, että ryhmäammunnan ja yksittäisten laukausten 

aiheuttama häiriö on erityyppistä. Nimenomaan ryhmäammunnan aiheuttama jatkuva tiheä 

pauke on asumisen kannalta erityisen häiritsevää, vaikka ammuntajaksot ovat yleensä 

lyhytkestoisia. Yksittäiset laukaukset koetaan keskimäärin vähemmän häiritseviksi kuin 

ryhmäammunta. Varusmiesten ryhmäammunta koetaan selkeästi häiritsevämmäksi niillä dB-

alueilla, joissa ääni on voimakkaampaa, mutta yksittäin ammuttujen laukausten kohdalla erot 

eri dB-vyöhykkeiden välillä eivät ole yhtä selkeitä. 

 

Sekä haastattelujen että asukaskyselyn avulla saadut tulokset ampumaradan äänten 

aiheuttamasta häiriöstä ovat samansuuntaisia. Ne kertovat, että ampumaradan äänet ovat 

äänimaisemassa merkittävässä asemassa muihin ympäristön häiritseviin ääniin nähden. Näin 

on erityisesti 70dB-alueella. Lisäksi asukaskyselyn perusteella voidaan todeta, että ero 

ampumaradan äänten aiheuttamassa häiriössä melualueen rajalla 65dB- ja 60dB-alueen välillä 

ei ole merkitsevä. Tätä tukevat myös haastateltujen kertomukset. Ne paljastavat, että jo 65dB-

alueella asuvien on pysähdyttävä erikseen kuuntelemaan ampumaradan ääniä ne 

huomioidakseen.  

 

Vaikka Parolan ja Räiskylän ampumaratojen ympäristöt äänineen eivät ole identtiset, 

ampumaradan äänten koetaan häiritsevän molempien ratojen ympäristössä keskimäärin 

saman verran (noin 2,5 asteikolla 1=Ei lainkaan häiriötä, 10= Erittäin paljon häiriötä). 

Ampumaradan äänten aiheuttama häiriö on lievää muualla, paitsi 70dB alueella, missä 

erityisesti ryhmäammunnan äänet häiritsevät oleskelua ja keskustelua ulkona sekä ikkunoiden 

aukipitämistä. Ampumaradan ääniä pitää melualueella (70dB ja 65dB) erittäin häiritsevänä 12 

106 
 



%, ja sen ulkopuolella 11 % vastaajista. Melua erittäin häiritsevänä pitävien osuus kuitenkin 

vaihtelee melualueen sisällä ja 70dB-alueella melua erittäin häiritsevänä pitävien osuus on 22 

% vastaajista. 

  

Sveitsissä tehdyssä sotilastoiminnan ampumamelun arvioinnissa esitetään, että 

sotilastoiminnan ampumamelun raja-arvo (LAE 1 year, tai Leq 12h) olisi hyvä laittaa tasolle, 

jossa erittäin häiritsevänä pitävien osuus on noin 15–25 % väestöstä (Boegli, Wunderli. 

Brink, 2008). Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, ettei toistaiseksi ole olemassa riittävästi 

tutkimustietoa, jotta voitaisiin luotettavasti sanoa, minkä dB-arvon kohdalla kuvatun laajuista 

häiriötä koetaan. Nyt käsillä olevan tutkimuksen perusteella lähelle näitä arvoja päästään 

70dB-alueella.   

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että melualueiden asukkaat kokevat 

ampumamelun monin eri tavoin. Kaikki 70dB-alueella asuvat eivät koe melua lainkaan niin 

häiritsevänä kuin naapurinsa. Määrällisen tutkimuksen piirissä on puhuttu koettuun häiriöön 

vaikuttavista yksilökohtaisista ja kokemuksellisista tekijöistä. Koetun häiriön pilkkominen 

erilaisilla tekijöillä selitettäviin palasiin on yritys ottaa haltuun kokemusten moneutta. 

Tutkimuksissa avatut näkökulmat kertovat siitä, että ääniympäristön arvioiminen ja 

arvottaminen on kulttuurisesti värittynyttä. Esimerkiksi suhde äänenlähteeseen ja se kuinka 

tärkeänä ja hyödyllisenä ääntä pidetään, ovat merkittäviä häiriökokemusten synnyssä. Näin 

ollen äänen aiheuttaman häiriön ja äänen voimakkuuden suhde ei ole yksiselitteinen 

ampumaratojen melualueella.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella ampumaratojen melualueella koettuun meluhäiriöön 

vaikuttavista tekijöistä voidaan todeta, että koetun häiriön määrällä ja ajankohdalla ei 

välttämättä ole yhteyttä siihen kuinka paljon aikaa vastaajat arvioivat viettävänsä kotona eri 

ajankohtina. Kotona vietetyn ajan määrä ei myöskään ole yhteydessä sen kanssa kuinka usein 

ampumaradan äänten arvioidaan häiritsevän. Tulos viittaa siihen, että kokemus 

asuinympäristön meluisuudesta tai meluttomuudesta muodostuu kokonaisvaltaisesti, myös 

muistilla ja muistot merkitsevät kenties enemmän kuin varsinainen melualtistus.  

 

Kaikki ihmiset eivät reagoi ääniin yhtä herkästi. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

suomalaisista itseään meluherkkinä pitää keskimäärin 38 % (Heinonen-Guzejev, 2009). 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ampumaratojen melualueilla ja 

niiden ympäristön asukkaat olisivat poikkeuksellisen melua sietäviä. Meluherkkien osuus on 

keskimäärin vain noin  13 %. Aihetta olisi kuitenkin hyvä tutkia lisää laajemmalle 

melualueen ympäristöön ulottuvan aineiston perusteella. Tulosten perusteella itsearvioitu 
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meluherkkyys kuitenkin ennakoi hyvin koettua meluhäiriötä, sillä ampumamelua erittäin 

häiritsevänä pitävät ovat keskimäärin muita meluherkempiä.  

 

Ampumaradan äänten aiheuttamaan koettuun häiriöön vaikuttavia tekijöitä voidaan testata 

lähes loputtomasti erilaisten selitysmallien avulla. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat 

siihen, että asennetekijät liittyvät jo siihen, miten voimakkaana ääni koetaan. Koettu äänen 

voimakkuus selittää yksinään lähes kaiken koetun meluhäiriön. Tutkimuksessa testatuista 

asennetekijöistä voimakkain selittäjä koetulle häiriölle oli melun vaikutus omaan kiinteistöön. 

Koettu kielteinen vaikutus omaan kiinteistöön selittäisi koetusta häiriöstä melko merkittävän 

osan, yksinään noin kolmanneksen. Sen sijaan vastaajan itse arvioitu meluherkkyys selittäisi 

vain alle 10 %. Melun epäsuorat vaikutukset voivat olla jopa merkittävämmässä asemassa 

kuin kuulijan henkilökohtaiset meluherkkyysominaisuudet silloin kun käsitys melun 

häiritsevyydestä muodostuu.  

10.3 Ampumamelu ja raja tilassa 

Jaettu kaupunkimielikuva on tarpeen, jotta yksilöt voivat sujuvasti jakaa saman tilan (Lynch, 

1960, s. 46). Näyttää siltä, että ampumaradan ympäristöjen asukkaiden äänten perusteella 

asukkaille muodostuva tilamielikuva voi erota melualueen määrittelyssä äänen akustisen 

voimakkuuden perusteella tilaan vedettävistä rajoista. Jos yhteistä jaettua tilamielikuvaa ei 

ole, ei tilan jakaminenkaan suju ongelmitta. Se, että melualueen rajat eivät vastaa asukkaiden 

melukokemuksia selittänee ampumaratoja ympäröiviä melukonflikteja.  

 

Asukkaiden näkökulmasta ampumaradan äänet eivät rajaa maantieteellistä tilaa jyrkästi, vaan 

ampumaradan äänet toimivat lähinnä maamerkkinä ja tunnisteena. Ampumaradan äänten 

perusteella muodostuva tilanhahmotus on siis liukuva, ei selkeä rajaamisen kriteeri. 

Ampumaradan melualueen kaltaista selkeää tilarajausta ei ole johdettavissa kartalle suoraan 

melualueen asukkaiden kokemuksellisesta ääniympäristöstä. Yhteiskunnallisen sääntelyn 

näkökulmasta ampumaradan äänten perusteella muodostetaan kuitenkin mahdollisimman 

yksiselitteisiä rajauksia.   

 

Sen lisäksi että ampumaradan äänten perusteella muodostuva kokemuksellinen tilarajaus on 

maantieteellisesti liukuva, raja liukuu myös ajallisesti, sillä radan äänten aiheuttama koettu 

melu on ajoittaista. Ampumaradan äänet eivät siis myöskään rajaa jotain paikkaa ajallisesti 

aina meluisaksi, vaikka melu voi olla esiintyessään todella voimakasta ja epämiellyttävää.  

 

Ampumaradan äänten perusteella muodostuva raja tilaan on mitä moninaisin myös, kun sitä 

tarkastellaan äänten aiheuttaman koetun häiriön näkökulmasta. Melualue ei ole 
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homogeeninen, vaan sen sisältä erottuu 70dB alue, jolla häiriötä koetaan enemmän, mutta 

jolla myös vaihtelu häiriökokemuksissa on muita alueita suurempaa. Asukkaat eivät suhtaudu 

meluun yhdenmukaisesti edes siellä, missä melu on voimakkainta. Tässä tutkimuksessa on 

tarkasteltu myös tekijöitä, jotka voisivat selittää näitä erilaisia häiriökokemuksia. Jäljelle jää 

kuitenkin moneuden hallinnan ongelma: melua koetaan ja arvioidaan monesta näkökulmasta 

ja tutkittu ilmiö näyttää erilaiselta riippuen siitä, kenen näkökulmasta ja missä tarkoituksessa 

sitä tarkastellaan.  

 

On mahdollista, että osa melualueiden määrittelyn ja melukiistojen ongelmista kiteytyy 

paikallisten ja ulkopuolisten erilaiseen paikkasuhteeseen. Paikalliset elävät paikkaa – 

ampumaradan melualuetta – päivittäin. Ulkopuoliset puolestaan tarkastelevat sitä etäisyyden 

päästä. Heillä ei ole paikkaan voimakasta henkilökohtaista sidettä. Se, miten paikalliset 

arvioivat ja arvottavat asuinympäristöään ei välttämättä avaudu näille ulkopuoliselle 

esimerkiksi määriteltäessä melualueita desibelien perusteella. Näin ulkopuolisen tekemä arvio 

alueen ääniympäristöstä voi paikallisten näkökulmasta olla "väärin mitattu" ja tilaa on rajattu 

väärästä kohdasta.  

 

Koska ulkopuolisten tulkinnat melualueen ääniympäristöstä perustuvat erilaiseen 

paikkasuhteeseen kuin paikallisten, myös niihin perustuva ympäristön arvottaminen voi olla 

erilaista. Yksi melualueen asukkaiden huolista näyttää olevan, että ulkopuoliset eivät huomaa 

arvostaa alueen ääniympäristössä niitä piirteitä, jotka asukkaille ovat tärkeitä, vaan melu 

terminä leimaa asukkaiden ääniympäristön ja elinympäristön pilaantuneeksi, mahdollisesti 

jopa meluslummiksi. Näin melualueen asukkaiden ääniympäristö ja melu problematisoituvat, 

kun niitä joudutaan käsittelemään me – muut rajapinnassa, esimerkiksi tehtäessä 

melumittauksia, myytäessä melualueella sijaitsevia asuntoja, sovellettaessa 

melulainsäädäntöön liittyviä maankäyttöä ja rakentamista koskevia rajoituksia jne.  

 

11 Tutkimuksen tarkastelua 
Tutkimuksen onnistuminen ja valitun lähestymistavan toimivuus 

Tämä tutkimus on sikäli onnistunut, että kerätyn aineiston perusteella on löydetty vastauksia 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tämän tutkimuksen vahvuus on, että samasta ilmiöstä on 

ollut mahdollista hankkia sekä määrällistä että laadullista tietoa. Sekä kysely että haastattelu 

ovat antaneet samansuuntaista ja toisiaan täydentävää tietoa tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Tässä osiossa pohditaan esimerkiksi sitä, johtuuko tulosten samansuuntaisuus siitä, että 

tutkimus on tehty portaittain niin, että laadullisen aineiston perusteella saatu ymmärrys 
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tutkittavasta ilmiöstä on suunnannut määrällisen aineiston keruuta. Metodologisesti valittu 

lähestymistapa on kenties poikkeuksellinen, mutta se on seurausta tutkimusasetelman 

ongelmalähtöisyydestä, sekä siitä, ettei ampumaratojen melualueiden elettyjä ääniympäristöjä 

ole aiemmin tutkittu. 

 

Aiemmissa äänimaisematutkimuksissa on aineiston keräämiseen hyödynnetty haastatteluja, 

äänimaisemakävelyjä, nauhoituksia ja havainnointia (esim. (Järviluoma & Wagstaff, 2002)). 

Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston anti äänimaisemakokemusten tutkimisessa on ollut 

ensiarvoisen tärkeää. Menetelmänä haastattelu on toiminut äänimaisemakokemuksia 

käsittelevän aineiston keräämiseen hyvin. Ongelmalliseksi haastattelujen teossa osoittautui se, 

ettei haastateltavien ollut helppo puhua asuinpaikkansa ääniympäristöstä, mikäli siinä ei heitä 

mikään erityisesti häirinnyt. Päivittäinen ääniympäristö näyttäytyi haastateltaville niin 

itsestään selvänä, että sen kuvaaminen ja analysointi sanoin oli heille outoa. 

 

Äänimaisemakokemuksia koskevien kysymysten operationalisointi kyselylomakkeelle 

toimiviksi ja ymmärrettäviksi kysymyksiksi osoittautui tutkimuksen kuluessa erityisen 

haasteelliseksi, koska kiinnostuksen kohteena on nimenomaan se, miten vastaaja 

ääniympäristöään hahmottaa. Äänimaisemaa päädyttiin tutkimaan haastattelujen avulla, sillä 

erityisesti lomakekyselyssä valmiit vaihtoehdot ja etukäteen mietityt tarkat kysymykset mitä 

todennäköisimmin ohjailisivat vastaajaa niin paljon, että se vaikuttaisi olennaisesti tuloksiin. 

Kyselylomakkeella äänimaisemakokemuksia lienee mahdollista tavoittaa lähinnä avointen 

kysymysten avulla. Haasteena olisi löytää riittävä määrä aktiivisia vastaajia, jotka todella 

kirjoittavat paperille kokemuksistaan. Näin vastaajat valikoituvat myös liikaa avoimia 

kysymyksiä käyttämällä.  

 

Asukaskyselyn etuna on, että saatua numeerista tietoa on mahdollista verrata ja suhteuttaa. 

Tiedetään, kuinka paljon ampumamelu häiritsee asteikolla 1-10. Mikäli kyselytutkimus 

toistetaan muussa ympäristössä, on myös eri alueilla koettua häiriötä mahdollista verrata.  

Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin on tietyissä rajoissa myös mahdollista. Vaikka 

haastattelujen ja asukaskyselyn avulla saadut tulokset ampumaradan äänten aiheuttamasta 

häiriöstä ovat samansuuntaisia, uuden tiedon saaminen koettuun häiriöön vaikuttavista 

tekijöistä haastattelujen avulla on helpompaa kuin asukaskyselyn avulla, sillä asukaskyselyssä 

tutkijan on etukäteen tiedettävä mitä on etsimässä. 

 

Tutkimuksessa tehtyjen määrällisten tarkastelujen rooli on ollut kahtalainen. Yhtäältä 

määrälliset tulokset ovat täydentäneet haastattelujen perusteella muodostettua kuvaa 

ampumaradan äänten asemasta melualueen asukkaiden äänimaisemakokemuksissa. Toisaalta 
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määrällinen aineisto ja ampumaradan äänten aiheuttaman häiriön tarkastelu on luonut 

laadullisille havainnoille kontekstin ja mahdollistanut tutkimuksen tulosten kytkemisen 

melualueiden määrittelystä akustiikan ja melualan ammattilaisten piirissä käytävään 

keskusteluun. Vaikka tutkimuksen uutuusarvo ja vahvuus on nimenomaan laadullisen 

näkökulman esiin nostaminen ampumaradan melualueista käytävään keskusteluun, 

määrällisten tulosten avulla on mahdollista suhteuttaa tehtyjä havaintoja jo olemassa olevaan 

melutietoon.  

 

Tutkimuksen luotettavuus 

Reliabiliteetti ja validiteetti ovat perinteisiä tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyviä 

käsitteitä. Niiden avulla on arvioitu sekä laadullista että määrällistä tutkimusta. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että mittaustulokset eivät ole sattumanvaraisia, vaan ne ovat 

toistettavissa.  Validiuden käsitteellä puolestaan kartoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, eli sitä 

että tutkimuksen mittareilla tai menetelmillä on mitattu juuri sitä, mitä oli aiottukin mitata. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997, 213–214) 

 

Tässä tutkimuksessa mahdollisimman hyvää reliabiliteettia on tavoiteltu sillä, että aineisto on 

pyritty kuvaamaan mahdollisimman loogisesti ja järjestelmällisesti. Lisäksi käytetyt 

menetelmät, analyysi ja päätelmien perusteet on purettu auki siten, että ne olisivat kaikkien 

tutkimusraporttia lukevien havaittavissa. Laadulliseen tutkimukseen liittyy myös ajallisen 

reliabilitettin ongelma: tutkimuksen kohde ei välttämättä pysy muuttumattomana, vaan 

tutkittava ilmiö saattaa muuttua jo tutkimusprosessin aikana.  

 

Aineiston ja menetelmien tarkka kuvaus liittyy myös tutkimuksen objektiivisuuteen. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan oman subjektiivisuuden tunnistamisesta (Eskola ja 

Suoranta, 1998, 17–18). Yleensä toimintamme ja päätöstemme takana olevia asenteita tai 

arvoja ei tunnisteta tai mietitä. Tieteellisessä tutkimuksessa tällaisten taustaoletusten tulee 

olla tiedostettuja ja perusteltuja. Menetelmien, aineistojen ja tulkintateorioiden tarkalla 

kuvaamisella on tässä tutkimuksessa pyritty myös tuomaan tehdyt valinnat esiin, jotta 

tutkimusprosessi olisi mahdollisimman läpinäkyvä. 

 

Tutkimusta on syytä tarkastella myös validiteetin näkökulmasta. Validiuden käsite pitää 

sisällään ulkoisen ja sisäisen validiteettin. Sisäisesti validissa tutkimuksessa käytetyt 

teoreettiset käsitteet ja määritteet ovat loogisessa ja ristiriidattomassa suhteessa toisiinsa. 

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen aineistosta tehtyjen tulkintojen ja päätelmien 

sekä aineiston välistä yhdenpitävyyttä. Tutkimus on ulkoisesti validi silloin, kun tehdyt 
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päätelmät perustuvat täsmällisesti käytössä empiiriseen aineistoon. (Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara 1997,) 

 

Tässä tutkimuksessa ampumaradan asukkaiden elettyä ääniympäristöä on pyritty mittaamaan 

erilaisin mittarein. Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sen hyvyyttä mitata 

juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Yksittäisen mittarin hyvä validiteetti onkin 

välttämätöntä tutkimuksen kokonaisvaliditeetin kannalta (Yhteiskunnallinen tietoarkisto, 

Tampere, 2010).  

 

Validi mittari on tulos onnistuneesta operationalisoinnista (Yhteiskunnallinen tietoarkisto, 

Tampere, 2010).  Tässä tutkimuksessa aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjen käsitteiden 

analyysilla, haastatteluissa saadun tiedon hyödyntämisellä ja on pyritty vahvistamaan 

operationalisoinnin uskottavuutta, sillä tutkittavat ilmiöt olisi ollut mahdollista käytännössä 

operationalisoida hyvinkin erilaisiksi mittareiksi. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu samoja 

asioita monesta näkökulmasta, joten käytettyjen mittarien toimivuutta on ollut mahdollista 

tarkastella jo tutkimusprosessin aikana. Tavoitteena on ollut, että lukija voi prosessia seuraten 

itse arvioida mittarien pätevyyttä ja vakuuttua siitä. Muutamassa tapauksessa samaa asiaa on 

mitattu useammalla mittarilla, joiden yhdenpitävyyttä on ollut mahdollista testata.  

 

Operationalisoinnissa käsitteiden määrittely osoittautui haasteelliseksi, sillä monet 

melututkimuksessa käytettyjen käsitteiden nimet merkitsevät arkikielessä ja 

melututkimuksessa eri asioita. Esimerkiksi häiritsevyys on arkikielessä koettua häiriötä, kun 

se melututkimuksen piirissä tarkoittaa kuinka paljon tietty ääni vaikeuttaa jostain tietystä 

toiminnosta suoriutumista (ks. luku 2.2). Tässä tutkimuksessa kysymykset pyrittiin 

operationalisoimaan arkikielellä, turhaa abstraktiutta välttäen.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa validius voidaan ymmärtää pikemminkin uskottavuudeksi ja 

vakuuttavuudeksi. Kyse on siitä kuinka hyvin tutkijan tuottamat päätelmät vastaavat 

tutkittavien elämää todellisuutta ja kuinka hyvin päätelmät on tehty ymmärrettäviksi myös 

muille. Tutkimuksella ei voida koskaan tuottaa täydellistä kuvausta tutkittavasta ilmiöstä, 

eikä tutkimus voi koskaan tuottaa täydellistä ymmärrystä asioista. (Eskola ja Suoranta 2000, 

219–222) 

 

Haastattelututkimuksen ulkoinen validiteetti tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että 

haastateltavat ovat kertoneet totuudenmukaisesti käsityksistään tutkittavasta ilmiöstä. Tämä ei 

välttämättä tarkoita, että informantit tarkoituksenmukaisesti johtaisivat tutkijaa harhaan, vaan 

sitä, että kielenkäyttö ja puhetavat voivat olla tilannesidonnaisia. (Saaranen-Kauppinen ja 
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Puusniekka, 2006) Tässä tutkimuksessa olen pohtinut ulkoista validiutta haastattelujen 

kohdalla. Ei ole itsestään selvää, että haastateltavat osaisivat tai rohkenisivat pukea sanoiksi 

joskus hyvin henkilökohtaisiakin kokemuksia asuinpaikkansa ääniympäristöstä. Luotan 

kuitenkin siihen, että haastateltavat ovat kertoneet ääniympäristöstään parhaan kykynsä 

mukaan.  

 

Systemaattinen virhe haastattelujen ja asukaskyselyn tuloksiin saattaa tulla oman asuinpaikan 

ääniympäristön kaunistelusta: omaa asuinpaikkaa ei välttämättä haluta kuvata ulkopuoliselle 

kovin negatiivisessa valossa. Siksi omia melukokemuksia on joissain tapauksissa saatettu 

vähätellä sekä haastatteluissa että kyselytutkimuksessa. Tätä virheen mahdollisuutta 

todennäköisesti kuitenkin tasapainottaa aineistossa vastakkainen näkemys, jonka edustajat 

kertovat kokemansa meluhäiriön ovat jopa todellista suurempaa, jotta heidän kärsimänsä 

meluhaitat vihdoin tunnistettaisiin ja ne saisivat niille kuuluvan painoarvon. Tutkimuksen 

päätelmät perustuvat siis aineistolle, joka kuvaa elettyä ääniympäristöä sellaisena kuin 

asukkaat ovat siitä halunneet kertoa.  

 

Kahden erilaisen aineiston keruumenetelmän käytön (haastattelu ja kysely) voidaan ajatella 

parantavan tutkimuksen ulkoista validiutta, sillä informanteille on tarjottu kahta erilaista 

tilannetta kertoa kokemuksistaan. Kyselylomakkeella esimerkiksi haastateltavan ujous ei 

pääse vaikuttamaan vastauksiin, kun taas haastattelussa suulas vastaaja pääsee kertomaan 

kokemuksistaan lomakkeen täyttöä tarkemmin.  

 

Tässä tutkimuksessa haastatteluja ei ole yritettykään analysoida neutraaleina faktoina tai 

kuvauksina todellisuudesta. Pikemminkin ne nähdään haastateltavien ja kyselyn vastaajien 

tapoina ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja kokea se. Analyysi ja sitä seuraavat tutkimustulokset 

vaativat tutkijalta tulkintaa ja päättelyä siitä, mitä hänen mielestään tutkittavasta ilmiöstä 

voidaan aineiston perusteella kertoa. Pyrkimyksenä on ollut, että myös haastateltavien ääni 

kuuluisi tutkimuksen raportissa mahdollisimman hyvin. 

 

Aineiston saturaatiolla eli kyllääntymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa aineisto alkaa toistaa 

itseään antamatta tutkimusongelmaan nähden mitään lisäinformaatiota. (Eskola ja Suoranta, 

1998) Tässä tutkimuksessa oli selkeitä kyllääntymisen piirteitä haastatteluaineistossa, joissa 

samat teemat alkoivat toistua jo 10 haastattelun jälkeen.  Tilastoaineistossa 70dB-alue 

puolestaan erottui muista dB-luokka-alueista järjestelmällisesti lähes kaikissa tarkasteluissa.  

 

Kun tutkitaan ihmisten henkilökohtaisia elinympäristöjä, tutkimuksen eettisyys on tärkeää 

koko tutkimuksen ajan. Ennen kuin haastateltavat tekivät päätöksensä osallistua 
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tutkimukseen, heille kerrottiin tutkijan eettiset velvollisuudet ja sitoumukset tutkimuksen 

osalta. Haastateltaville kerrottiin myös, että haastattelut olisi hyvä nauhoittaa, ja että nauhat 

ovat vain tutkijan ulottuvilla, eivätkä edes tutkimuksen ohjaajat tiedä, ketä on haastateltu. 

Kaikki haastatellut henkilöt suostuivat nauhoitukseen. Tutkimusraportissa ja aineiston 

käsittelyssä henkilöiden nimet on muutettu koodeiksi. Myös asukaskyselyn toteutuksessa 

vastaajien yksityisyyden suoja otettiin huomioon. Raportoinnista ei pysty tunnistamaan 

yksittäistä vastaajaa, vaikka lähes kaikki vastaajat merkitsivät vastauslomakkeeseen myös 

osoitetietonsa, jotta vastausten paikantaminen eri melutasovyöhykkeille oli mahdollista 

varmentaa. Tämä vastaajien nimettömyys osaltaan parantaa osaltaan tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä anonyymisti myös arkoja asioita uskalletaan kommentoida.  

 

Tulosten yleistettävyyden pohdintaa 

Tässä tutkimuksessa itse tutkimuksen tulokset kertovat myös tulosten yleistettävyydestä. 

Samankaltaisia äänimaisemakokemuksia löytyy todennäköisimmin sellaisten ampumaratojen 

melualueilta, joiden äänimaisema on tutkittujen ampumaratojen tavoin hi-fi -painotteinen. 

Lo-fi painotteisella asuinalueella kokemukset ampumamelusta voivat poiketa tämän 

tutkimuksen tuloksista. Ampumamelun kokemusten tutkiminen lo-fi -painotteisella 

asuinalueella olisi antoisa jatkotutkimuksen aihe.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset, erityisesti Parolassa ja Räiskylässä koetun meluhäiriön määrien 

vertailu, antavat viitteitä siitä, että myös ampumaratojen ja ympäröivän asutuksen välinen 

melukonfliktihistoria voi vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka häiritsevänä ampumamelu 

koetaan. Sellaisten ampumaratojen ympäristössä, jossa on huomattavia melukonflikteja, 

saatetaan ampumamelu kokea huomattavasti häiritsevämpänä kuin tässä tutkimuksessa 

tarkasteltujen ratojen ympäristössä.   

 

Tässä tutkimuksessa käytetty määrällinen aineisto ei ole niin laaja, että tutkimuksessa 

esitettyjä lukuarvoja voisi suoraan yleistää koskemaan kaikkia Suomen ampumaratoja. 

Esitetyt lukuarvot ja kuvaajat kuitenkin antavat suuntaa siihen, millaisia ilmiöitä 

ampumaratojen melualueella asumiseen liittyy, millaisia ilmiöitä myös muiden 

ampumaratojen ympäristössä voi olla ja mitä ampumaratojen melualueiden asukkaiden 

melukokemuksia pohdittaessa kannattaa ottaa huomioon. Tutkimuksessa on tarkasteltu 

ohimennen myös ilmiöitä, kuten meluherkkyyttä, joita olisi varmempien tulosten saamiseksi 

hyvä tutkia laajemmalla aineistolla, vaikka kaikkien ampumaratojen ympäristöstä.  
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12 Päätelmiä ja jatkotoimenpiteitä 
Haastatteluaineiston ja asukaskyselyn tulosten perusteella on tässä tutkimuksessa ollut 

mahdollista tehdä samansuuntaisia päätelmiä. Tutkittujen ampumaratojen melualueilla 

ampumaradan äänten koetaan häiritsevän keskimäärin vain vähän. Häiriökokemukset eivät 

kuitenkaan ole samanlaisia koko melualueella. 70dB-alueella häiriötä koetaan enemmän kuin 

muualla melualueella tai juuri melualueen ulkopuolella. Ampumamelun koetaan häiritsevän 

erityisesti ulkona. Sisätiloissa häiriötä koetaan yhtä vähän koko melualueella.   

 

Sen lisäksi, että ampumaradan äänet ajoittain häiritsevät melualueen asukkaita, ne ovat 

olennainen osa alueen äänimaisemaa. Ampumaradan äänet ovat alueelle tyypillinen ääni, 

alueellinen erityispiirre, joka erottaa kyseisen alueen muista. Oman asuinalueen 

ääniympäristön rajoja ei kuitenkaan hahmoteta ainoastaan ampumaradan äänten perusteella, 

vaan molemmilla tutkituilla alueilla taustakohinan alku asuinalueelta poistuttaessa. 

Hiljaisuuden alku asuinalueelle tultaessa on melualueella sijaitsevan asuinalueen tyypillisen 

äänimaiseman raja.  

 

Tutkittujen ampumaratojenmelualueiden asukkaat arvostavat asuinalueensa äänimaisemassa 

erityisesti laukausten välillä kuuluvaa luonnon hiljaisuutta. Lähtökohtaisesti meluisaksi 

määritelty alue on asukkaiden kokemuksen perusteella enimmäkseen hiljainen. Tästä 

lähtökulmasta katsoen alueen määrittäminen lähtökohtaisesti liian meluisaksi asumiselle 

(melualue) vaikuttaa epäloogiselta. Tarkastelun lähtökohtien erilaisuus selittänee myös monia 

melukonflikteja. Kokemuksellisuuden ottaminen mukaan melualueiden ja ampumaratojen 

meluvaikutusten arviointiin voisi tulevaisuudessa ehkäistä melukonfliktien syntymistä 

ampumaratojen ympäristöön, ja auttaa selvittämään jo syntyneitä melukonflikteja.  

 

Meluongelmia voi tässä saatujen tulosten perusteella lievittää tarjoamalla melualueen 

asukkaille ja ulkopuolisille keinoja oman ääniympäristön hallintaan. Esimerkiksi merkittävien 

melutapahtumien vuosittaisista määristä ja kestoista tiedottaminen voi olla keinona tehokas. 

Ampumaradan ääniä on helpompi sietää, jos tietää, ja voi kertoa myös ulkopuolisille, 

montako kertaa vuodessa varusmiesten ryhmäammuntaa keskimäärin on ja kauanko se 

keskimäärin kestää. Näin myös ne, jotka eivät melualueella asu, voivat arvioida radan 

aiheuttaman häiriön todellista määrää esimerkiksi harkitessaan muuttoa melualueelle. 

 

Melualueiden määrittelyn ja sitä kautta meluongelmien ennakoinnin näkökulmasta on 

olennaista huomioida, millaisia tilamielikuvia erilaisten äänten perusteella muodostuu. 

Ampumaradan äänten perusteella tilaan muodostuva raja on liukuva kun taas melualueen 

hallinnollinen rajaus dB -tasojen perusteella muodostaa tilaan yksiselitteisen rajan. 
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Tulosten perusteella näyttää siltä, että jonkun alueen määrittyminen kokemusperusteisesti 

meluisaksi tapahtuu ääniympäristökokonaisuuden perusteella, ja ampumaradan äänet voivat 

olla osa tätä kokonaisuutta.  Asuinpaikan ääniympäristön laatua arvioidaan 

kokemusperusteisesti akselilla, jonka ääripäät ovat hiljainen luonto ja meluisa kohiseva 

kaupunki. Ympäristöä pilaavaksi meluksi koetaan esimerkiksi jatkuva kohina ja äänten 

puuroutuminen.  

 

Ainoastaan ampumaradan äänet eivät välttämättä yksinään riitä leimaamaan nykyisiä 

ampumaratojen melualueita kokemusperäisesti meluisiksi alueiksi, jos äänimaisemaan jää 

edelleen riittävästi kompensoivaa hiljaisuutta. Tässä tutkittujen ampumaratojen melualueiden 

asukkaat eivät koe asuvansa yksiselitteisen meluisassa, melun pilaamassa ympäristössä, vaan 

hiljaisessa ympäristössä, jossa melua on ajoittain. Hyvä melun hallinnan keino myös muualla 

kuin ampumaratojen ympäristössä voisi olla hiljaisten ajankohtien takaaminen ympäristön 

asukkaille.  

 

Näyttää siltä, että alueen määrittyminen meluisaksi yhden ajoittain toistuvan äänen, ei 

kokonaisympäristömelun perusteella, muodostuu ongelmalliseksi paikallisten asukkaiden 

näkökulmasta silloin, kun ihmiset, joilla on erilainen paikkasuhde arvioitavaan ympäristöön 

arvioivat ja arvottavat ääniympäristöä. Se, mikä ulkopuolisen näkökulmasta on objektiivisesti 

mitattua ampumamelua, on paikalliselle yksi paikan käsikirjoitukseen kuuluva asia. Se ei 

yksinään yksiselitteisesti leimaa ympäristöä pilaantuneeksi.  

 

Pohdittavaksi jäävät esimerkiksi kysymykset siitä, kenen kokemusten perusteella tilaan 

voidaan vetää rajoja ja kenen näkökulmasta ääniympäristöä on oikeutettua arvottaa ja 

arvioida.  Kyse on pohjimmiltaan siitä, kenen näkökulmasta kutakin ääniympäristöä on 

oikeutettua arvottaa ja arvioida.  

 

Tutkimuksen tuloksista ei löydy selkeitä perusteita melualueiden laajentamiseen nykyisestä 

(65dB). Pikemminkin aineisto viittaa siihen, että melualueen reuna-alueita (65 - noin 70dB) 

olisi mahdollista tulkita joustavasti, sillä vasta 70dB-alueella koetun häiriön määrä on 

selkeästi suurempi kuin melualueen ulkopuolella. Nämä ampumaratatoiminnan melualueet on 

määritetty enimmäistason mukaan (AImax) mukaan ja laskentamallin 5 dB yliennustaminen 

on huomioitu. Mahdollisuutta melualueen rajojen joustavaan tulkintaan puoltaa myös se, ettei 

ampumamelu tulosten perusteella häiritse sisätiloissa.  
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Ampumamelun aiheuttamaan koettuun häiriöön liittyy ampumaradan äänten voimakkuuden 

lisäksi monia muitakin asioita. Äänen muut ominaisuudet, kuten melutapahtumien äkillisyys 

ja yllättävyys ovat tärkeitä, mutta niiden ohella myös melun välilliset vaikutukset esimerkiksi 

melulainsäädännön soveltamisen kautta voivat olla merkittävinä tekijöinä melukonfliktien 

synnyssä. Yksiselitteisen sääntelyn tavoitteena on kohdella kaikkia yhdenvertaisesti. Samalla 

ongelmaksi tulee, ettei sääntely sinällään tunnista kokemuksellisuutta ja säädösten 

soveltajalle on jätetty vain rajalliset mahdollisuudet ottaa kokemuksellisuus huomioon.   

 

Tämän tutkimuksen perusteella ampumamelun kokemuksellisuuden huomioonottamista 

käytännössä voidaan toteuttaa esimerkiksi haastatteluin tai asukaskyselyn avulla sellaisilla 

melualueilla, joissa on jo asutusta. Haastattelujen etuna on mahdollisuus ymmärtää alueen 

äänimaiseman dynamiikkaa. Asukaskysely puolestaan auttaa suhteuttamaan 

häiriökokemuksia antamalla vastauksia kysymykseen "Kuinka paljon?". Ihannetilanteessa 

ampumaradan melualueella olisi hyvä toteuttaa sekä rajattu määrä haastatteluja että kysely 

kaikille melualueen ja sen välittömän ympäristön talouksille. Asukaskyselyssä olisi hyvä 

saada tiedot ainakin koetusta meluhäiriöstä asteikolla 1-10, sekä meluherkkien kansalaisten ja 

melua erittäin häiritsevänä pitävien osuudesta eri dB-luokka-alueilla.  

 

Tämä tutkimuksen tulokset valottavat ampumaratojen melualueiden äänimaisemien 

dynamiikkaa asukkaiden näkökulmasta. Samalla kun tulokset antavat vastauksia niihin 

kysymyksiin, joihin vastauksia on tutkimuksen alussa lähdetty etsimään, ne herättävät lisää 

kysymyksiä. Ampumaratojen melualueilla on vielä paljon tutkittavaa. Selkeä 

jatkotutkimusaihe on esimerkiksi se, millaisen ampumamelutason alueella melun kokee 

erittäin häiritseväksi 15–25 % asukkaista. Lisäksi käsillä olevaa tutkimusta vastaava tutkimus 

olisi mielekästä toteuttaa myös lo-fi -tyyppisessä äänimaisemassa, sillä erilaisessa 

äänimaisemassa kokemukset ampumamelusta oletettavasti poikkeavat tämän tutkimuksen 

tuloksista.  
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  Liite 1 

HAASTATTELURUNKO 

Asuminen 

1. Kauanko olette asunut täällä? 

2.  Miten päädyitte asumaan tänne? 

3. Mistä pidätte täällä asumisessa (asunnossa, asuinalueessa)?  

Mistä ette pidä? 

Äänimaiseman pääpiirteet 

4. Miltä täällä asuminen kuulostaa? eli, kun sulkee silmät ja kuuntelee, mistä tietää olevansa täällä?  

 

Miten kuvailisitte tämän asuinalueen äänimaisemaa/tunnelmaa kolmella tai neljällä sanalla? 

 

5. Luetelkaa n. 10 ääntä joita täällä kuulee sisätiloissa ja/tai ulkona: 

Sisällä    Ulkona 

_____________________________  ________________________ 

_____________________________  ________________________ 

_____________________________  ________________________ 

_____________________________  ________________________ 

_____________________________  ________________________ 

 

 

6. Minkälaisia asioita nämä äänet tuovat mieleenne? 

Omia kokemuksia tai muistoja? 

Tapahtumia? 

Tunteita? 

Mitkä mainitsemistanne äänistä muita ääniä miellyttävämpiä tai epämiellyttävämpiä? 

Sisällä    Ulkona 

 

 

7. Keskeytyvätkö askareet jonkun äänen kuuluessa? 

Sisällä   Ulkona 

 

8. Ovatko jotkut äänet häiritsevämpiä kuin toiset, esimerkiksi mitkä?  

Missä tilanteissa?  

Minkä takia?  

Miten toimitte?  
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Äänimaisema ja erilaiset melutasot 

9.  Millaisia/mitä ovat voimakkaimmat äänet, joita täällä kuulee? 

Miten usein niitä kuulee? 

Missä tilanteissa? 

 Ulkona   Sisällä 

 

10. Millä tavoin, tai miltä osin sanat melu tai meluisuus voisivat mielestänne kuvata asuinpaikkanne 

ääniympäristöä?  

Ulkona   Sisällä 

Ampumarata ja ääniympäristö 

Millainen rooli ampumaradalla teidän mielestänne on asuinalueen ääniympäristössä? 

 

11. Kuvailkaa sieltä kantautuvia ääniä lyhyesti 

__________________________ 

__________________________ 

 

12. Millaisissa tilanteissa huomaatte nämä äänet? 

 

13. Mitä nämä äänet tuovat mieleenne? 

Omia kokemuksia tai muistoja? 

Tapahtumia? 

Tunteita? 

 

14. Aiheuttavatko radalta kantautuvat äänet teille haittoja? Minkälaisia?  

Mitä olette haitalle tehneet?  

Tulisiko haittaa jotenkin lieventää? 

Tulisiko muiden tehdä jotain haitan lieventämiseksi? Millä keinoilla?  

 

a. Mitä ajattelette maanpuolustuksesta yleensä? 

Yhteenveto 

15. Mitä tämän asuinalueen ääniä ottaisitte mukaan autiolle saarelle, tai jos muuttaisitte pois? 

16. Jos palataan alussa esitettyyn kysymykseen siitä, miltä täällä kuulostaa kun laittaa silmät kiinni ja 

katsotaan tätä karttaa… missä alkaa kuulostaa siltä, ettei ole enää täällä?  

Taustatiedot 

17. Nimi   Syntymävuosi  Sukupuoli 
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Hyvä vastaanottaja 

Parolan  ampumaradan  ympäristössä  on  käynnissä  asuinalueiden 
ääniympäristöjä  käsittelevä  tutkimus.  Tavoitteena  on  selvittää  millaisia 
kokemuksia  Parolan  seudulla  asuvilla  ihmisillä  on  oman  asuinalueensa 
ääniympäristöstä, millainen on  ampumaradan  äänten  rooli  ympäristössä  ja 
miten  ampumaradalta  kuuluvat  äänet  mahdollisesti  vaikuttavat  ihmisten 
elinoloihin ja viihtyvyyteen alueella. 

Asukaskyselyn  tavoitteena  on  saada  asukkaiden  arviointeihin  perustuvaa 
kokemusperäistä  tietoa  ampumaratojen  ympäristön  asukkaiden 
ääniympäristöistä.  Antamanne  tieto  on  arvokasta,  sillä  alueen  asukkaana 
tunnette asian parhaiten. Kysely on  jatkoa alueella  touko–kesäkuussa 2009 
tehdyille satunnaisesti valittujen asukkaiden haastatteluille.  

Pyydämme  postittamaan  vastauksenne  viimeistään  perjantaina 
14.12.2009  oheisessa  palautuskuoressa,  jonka  postimaksu  on 
maksettu puolestanne. Myös haastattelun antaneet voivat vastata 
tähän kyselyyn. 

Tämä asukaskysely on jaettu käsin Parolan/Räiskylän ampumaradan seudulla 
sijaitseviin  talouksiin.  Toivon  teidän  vastaavan  kyselyyn,  vaikka  teistä 
itsestänne  saattaisi  vaikuttaa  siltä,  että  asuinalueenne  äänet  ylipäätään  tai 
erityisesti  ampumaradan  äänet  olisivat  vähäpätöisiä.    Jokainen  vastaus  on 
tärkeä mahdollisimman luotettavien tulosten saamiseksi. 

Tutkimus  on  osa  Tampereen  yliopistolla  Yhdyskuntatieteiden  laitoksella 
tehtävää  opinnäytettä  (pro  gradu  ‐tutkielma)  ja  sen  toteuttamista  tukevat 
Ramboll  Finland  Oy  ja  Puolustusvoimat.  Valmistuttuaan  opinnäytetyö  on 
saatavilla Tampereen yliopiston kirjastossa. 

Kyselyn  tuloksia  ja  kyselylomakkeella  kerättyjä  osoite‐  ja  muita  tietoja 
hyödynnetään ainoastaan tämän akateemisen opinnäytetyön tekoon. Niitä ei 
luovuteta  kenellekään.  Vastaukset  käsitellään  luottamuksellisesti  ja 
nimettöminä.  Tutkimustuloksista  ei  pysty  tunnistamaan  yksittäistä 
vastaajaa.  

Kiitos osallistumisestanne! 

Lisätietoja antaa 
 
Seela Sinisalo B.Sc. (Eng) 
Tampereen yliopisto  
Yhdyskuntatieteiden laitos  
aluetiede (opiskelija) 
puh. 040 5955 924 
seela.sinisalo@uta.fi  
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Asukaskysely 
 
Vastatkaa rastittamalla valitsemanne vastausvaihtoehdon edessä oleva ruutu  tai kirjoittamalla viivalle. 
 
 
 

 

1. Sukupuolenne 2. Ikäryhmänne 3. Tämänhetkinen 
elämäntilanteenne? 

1  Mies  1  18-30 v 1  Yksin asuva 
2  Nainen  2  31-50 v 2  Pariskunta 

 3  51-65 v 3  Lapsiperhe 
 4  yli 65 vuotta 4  Muu 
4. Asumismuoto alueella 

1  Vakituinen asukas 
2  Loma-asukas 

5. Osoitteenne (katuosoite) _________________________________________________  
 Osoitetietoa käytetään eri alueilla asuvien vastaajaryhmien vertailuun.   
 Tutkimuksen tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäistä vastaajaa. 
 
 

6. Kuinka kauan olette oleskellut, asunut tai lomaillut alueella? (mikäli vaihtoehtoja on kohdallanne useita, 
merkitkää pidempi aika) 

1   Alle vuoden 2   1-5 vuotta 3   5-15 vuotta 4   15-20 vuotta 5   20 vuotta tai yli 
 
 
7. Tunnetteko ampumaharrastuksia ja toimintaa ampumaradoilla? Valitkaa teitä parhaiten kuvaava 

vaihtoehto (tarvittaessa voitte valita myös useita vaihtoehtoja) 
 
1  En tunne lainkaan, eikä toiminta kiinnosta minua 
2  En tunne lainkaan, mutta toiminta kiinnosta minua 
3  En tunne tarkemmin, mutta tiedän suunnilleen millainen ampumarata on ja mitä siellä tapahtuu 
4  Perhepiirissäni harrastetaan ammuntaa tai metsästystä  
5  Perheenjäsen työskentelee puolustusvoimissa 
6  Olen suorittanut asevelvollisuuden ja ampumaradat ja ammunta ovat siksi tuttuja minulle 
7  Harrastan ammuntaa tai metsästystä 
8  Työskentelen tai olen työskennellyt puolustusvoimissa 
9  Käytän läheistä ampumarataa 

 
 
8. Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, milloin ja kuinka paljon aikaa yleensä vietätte 

kotona? Mikäli olette loma-asukas, vastatkaa ajatellen sitä aikaa vuodesta, kun vietätte aikaa 
seudulla 
 

 En lainkaan    Lähes aina 

Arkipäivisin (klo 7-16) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Arki-iltaisin (klo 16-22) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Viikonloppuisin päivällä 
(klo 7-16) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Viikonloppuisin illalla  
(klo 16-22) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Yleensä 
(kokonaisnäkemys) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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9. Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, kuinka paljon äänet ampumaradalta häiritsevät, 
ärsyttävät tai haittaavat teitä kotona ollessanne? 
 

 Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon Erittäin paljon 

Arkipäivisin (klo 7-16) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Arki-iltaisin (klo 16-22) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Viikonloppuisin päivällä 
(klo 7-16) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Viikonloppuisin illalla  
(klo 16-22) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ulkona (esim. 
pihamaalla) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Sisätiloissa 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Varusmiesammunta  
(suuri joukko ampujia 
yhtä aikaa) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Harrastusammunta 
(yksittäisten ampujien 
laukaukset) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Yleensä 
(kokonaisnäkemys) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
 
 

10. Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, kuinka usein erilaiset ampumaradalta kuuluvat äänet 
häiritsevät, ärsyttävät tai haittaavat teitä kotona ollessanne?  
 

 Päivit- 
täin 

Viikoit- 
tain 

Kuukau- 
sittain 

Vuosit- 
tain 

Ei 
koskaan 

Varusmiesammunta  
(suuri joukko ampujia yhtä aikaa)  4  3  2  1  0  

Harrastusammunta 
(yksittäisten ampujien laukaukset)  4  3  2  1  0  

Yleensä (kokonaisnäkemys) 4  3  2  1  0  
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11. Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, mitä toimia ampumaradalta kuuluvat äänet häiritsevät 
tai haittaavat kotona ollessanne?  
 

 Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon Erittäin paljon 

Keskustelu ulkona 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Keskustelu sisätiloissa 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

TV katselu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Radion ym. kuuntelu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Nukkuminen 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Rentoutuminen 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Lukeminen, opiskelu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ikkunoiden 
aukipitäminen 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Pihalla tai parvekkeella 
oleskelu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ulkoilu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Muu, mikä? 
__________________ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
 

12. Kun ajattelette ampumaradalta kuuluvia ääniä, mikä ampumaradalta kuuluvien äänten 
ominaisuuksissa haittaavat, häiritsevät tai ärsyttävät? 

  
 Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon Erittäin paljon 

Äänten sävy 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Äänten yllättävyys, 
äkillisyys tai 
hätkähdyttävyys 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Äänten suuri 
voimakkuus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ajankohta 
(vuorokaudenaika, 
viikonpäivä), jolloin 
äänet kuuluvat 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Äänten herättämä huoli 
tai uhka 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Muu, mikä? 
__________________ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
 

 
13. Jos ampumaradan äänistä aiheutuu mielestänne haitallisia vaikutuksia, niin miten niitä voisi vähentää 

tai lievittää?  
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14. Asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka meluherkkä arvioitte olevanne? (eli kuinka paljon erilaiset 
äänet ylipäätään häiritsevät teitä) 
 

Eivät lainkaan, 
en ole lainkaan 

meluherkkä 

Hieman,  
olen hieman 
meluherkkä 

Kohtalaisesti,  
olen kohtalaisen 

meluherkkä 

Paljon,  
olen hyvin 

meluherkkä 

Erittäin paljon,  
olen poikkeuksellisen 

meluherkkä 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
 
15. Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, kuinka paljon ja kuinka usein eri lähteistä kuuluvat 

äänet, ärsyttävät tai haittaavat teitä kotona ollessanne? 
 

 Häiritsee Kuinka usein häiriö toistuu  

Ei 
lainkaan 

Hie-
man

Kohta-
laisesti Paljon Erittäin 

paljon
Päivit-

täin 
Viikot-

tain 
Kuukau-

sittain 
Vuosit-

tain 
Ei kos-
kaan 

Paikallisen liikenteen äänet 
(autot, mopot jne. paikallisilla 
teillä) 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Ohikulkuliikenteen äänet (esim. 
moottoritie) 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Rautatien tai kaupallisen 
lentoliikenteen aiheuttamat 
äänet 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Naapurien puhe ja ihmisten 
äänet 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Teknisten laitteiden äänet, 
esim. ruohonleikkurit, 
moottorisahat jne. 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Oman perheen äänet 0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Puolustusvoimien muun 
toiminnan äänet (tankit raskaat 
aseet, jne.) 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Kotieläinten ja lemmikkien 
äänet 

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Luonnon äänet  0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Varusmiesammunta  
(suuri joukko ampujia yhtä 
aikaa)  

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Harrastusammunta 
(yksittäisten ampujien 
laukaukset)  

0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

Muut äänet, mitkä? 

_______________________ 
0  1  2  3  4  4  3  2  1  0  

 
 

16. Kertokaa muutamalla lauseella mikä on teidän mielestänne asuinympäristönne merkittävin ääni tai 
piirre? Mitä se teille merkitsee? 
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17. Miten arvioitte seuraavien asioiden merkitystä ja nykytilaa asuinympäristössänne? 

 Asian tärkeys Ampumaradan vaikutus 

Tärkeä Melko 
tärkeä 

Ei 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

Erittäin 
kieltei-

nen 

Kieltei-
nen 

Vaikea 
sanoa 

Myön- 

teinen 

Erittäin 
myön-
teinen 

Luonnonläheisyys 3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Ympäristön rauhallisuus  3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Asuinviihtyvyys 
sisätiloissa 

3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Asumisviihtyisyys piha-
alueilla 

3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Ääniympäristö 3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Ulkoilu tai retkeily  3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Työllisyys 
paikkakunnalla 

3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Naapuruussuhteet 3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Kiinteistöjen arvo 3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Kiinteistöjen 
käyttömahdollisuudet  3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Ympäristön hiljaisuus 3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Maanpuolustus ja 
sotilaskoulutus 

3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

Muu, mikä? 

___________________ 
3  2  1  0  -2  -1  0  1  2  

 
18. Kuinka suhtaudutte maanpuolustukseen, puolustusvoimien toimintaan, metsästykseen ja 

ampumaurheiluun?  
 Täysin 

erimieltä    
Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Sotilaskoulutukseen kuuluvat ampuma-
harjoitukset ovat tärkeä osa maanpuolustusta 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  0  

Suhtaudun kielteisesti aseelliseen 
maanpuolustukseen 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  0  

Ampumaharjoituksilla saavutettavat hyödyt 
ovat suuremmat, kuin niistä aiheutuvan melun 
asuinympäristössäni aiheuttama häiriö 

1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  0  

Metsästys on hyvä ja hyödyllinen harrastus 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  0  

Ampumaurheilu on hyvä ja hyödyllinen 
harrastus 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  0  

Ampuma- tai metsästysharrastuksista aiheu- 
tuva hyöty on suurempi kuin ampumamelun 
asuinympäristössäni aiheuttama haitta 

1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  0  

 
19. Mitä muuta haluatte kommentoida asuinympäristönne ääniin tai tähän kyselyyn liittyen? 

   
 

   

KIITOS VASTAUKSESTANNE! 



 
 

 

 

 

     LIITE 3 
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YMPÄRISTÖN HÄIRITSEVIEN ÄÄNTEN VERTAILU
Yksisuuntainen varianssianalyysi

Paikallisen liikenteen äänet Paikallisen liikenteen äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,77 0,95 0,84 Keskiarvo 0,65 1,00 0,79 0,84
Keskihajont 0,76 0,99 0,86 Keskihajont 0,70 0,94 0,85 0,86
Lkm 100 63 163 Lkm 40 67 56 163
Luottamusv 0,62 0,70 0,71 Luottamusv 0,42 0,77 0,56 0,71
95 % 0,92 1,20 0,97 95 % 0,88 1,23 1,01 0,97
F = 1,75  vap. asteet: 1 ja 161 F = 2,28  vap. asteet: 2 ja 160
p = 0,18829   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,10538   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Ohikulkuliikenteen äänet Ohikulkuliikenteen äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,78 0,28 0,59 Keskiarvo 0,10 1,09 0,34 0,59
Keskihajont 1,18 0,66 1,04 Keskihajont 0,31 1,31 0,72 1,04
Lkm 100 61 161 Lkm 39 66 56 161
Luottamusv 0,55 0,11 0,43 Luottamusv 0,00 0,77 0,14 0,43
95 % 1,01 0,45 0,75 95 % 0,20 1,42 0,53 0,75
F = 9,26  vap. asteet: 1 ja 159 F = 16,14  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,00274   Tilastollisesti merkitsevä p = 0   Tilastollisesti erittäin merkitsevä

Rautatie ja kaupallinen lentoliikenne Rautatie ja kaupallinen lentoliikenne
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,38 0,46 0,41 Keskiarvo 0,18 0,50 0,46 0,41
Keskihajont 0,66 0,67 0,66 Keskihajont 0,45 0,73 0,69 0,66
Lkm 101 61 162 Lkm 40 66 56 162
Luottamusv 0,25 0,29 0,30 Luottamusv 0,03 0,32 0,28 0,30
95 % 0,51 0,63 0,51 95 % 0,32 0,68 0,65 0,51
F = 0,59  vap. asteet: 1 ja 160 F = 3,39  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,44413   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,03619   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Naapurien puhe ja ihmisten äänet Naapurien puhe ja ihmisten äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,23 0,17 0,20 Keskiarvo 0,38 0,17 0,13 0,20
Keskihajont 0,55 0,46 0,51 Keskihajont 0,63 0,54 0,34 0,51
Lkm 101 60 161 Lkm 40 66 55 161
Luottamusv 0,12 0,05 0,12 Luottamusv 0,17 0,03 0,04 0,12
95 % 0,34 0,29 0,29 95 % 0,58 0,30 0,22 0,29
F = 0,53  vap. asteet: 1 ja 159 F = 3,08  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,46768   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,04869   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Teknisten laitteiden äänet Teknisten laitteiden äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,77 0,54 0,69 Keskiarvo 0,90 0,68 0,54 0,69
Keskihajont 0,87 0,72 0,82 Keskihajont 0,87 0,90 0,66 0,82
Lkm 101 61 162 Lkm 40 66 56 162
Luottamusv 0,60 0,35 0,56 Luottamusv 0,62 0,46 0,36 0,56
95 % 0,94 0,73 0,81 95 % 1,18 0,90 0,71 0,81
F = 3,04  vap. asteet: 1 ja 160 F = 2,33  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,08291   Tilastollisesti oireellinen p = 0,10094   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Oman perheen äänet Oman perheen äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,33 0,22 0,29 Keskiarvo 0,38 0,21 0,31 0,29
Keskihajont 0,72 0,45 0,64 Keskihajont 0,74 0,51 0,69 0,64
Lkm 101 60 161 Lkm 40 66 55 161
Luottamusv 0,18 0,10 0,19 Luottamusv 0,14 0,09 0,12 0,19
95 % 0,47 0,34 0,39 95 % 0,61 0,34 0,50 0,39
F = 1,13  vap. asteet: 1 ja 159 F = 0,87  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,29028   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,42099   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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PVn uun toiminnan äänet PVn uun toiminnan äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 1,19 0,33 0,86 Keskiarvo 1,05 0,88 0,71 0,86
Keskihajont 1,25 0,68 1,14 Keskihajont 1,15 1,16 1,12 1,14
Lkm 101 61 162 Lkm 40 66 56 162
Luottamusv 0,94 0,15 0,69 Luottamusv 0,68 0,59 0,41 0,69
95 % 1,44 0,50 1,04 95 % 1,42 1,17 1,02 1,04
F = 24,62  vap. asteet: 1 ja 160 F = 1,01  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0   Tilastollisesti erittäin merkitsevä p = 0,36566   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Kotieläinten ja lemmikkien äänet Kotieläinten ja lemmikkien äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,38 0,54 0,44 Keskiarvo 0,63 0,40 0,36 0,44
Keskihajont 0,72 0,74 0,73 Keskihajont 0,84 0,72 0,64 0,73
Lkm 102 61 163 Lkm 40 67 56 163
Luottamusv 0,24 0,35 0,33 Luottamusv 0,35 0,23 0,18 0,33
95 % 0,52 0,73 0,55 95 % 0,90 0,58 0,53 0,55
F = 1,81  vap. asteet: 1 ja 161 F = 1,75  vap. asteet: 2 ja 160
p = 0,17988   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,17715   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Luonnon äänet Luonnon äänet
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,01 0,11 0,05 Keskiarvo 0,00 0,05 0,09 0,05
Keskihajont 0,10 0,49 0,31 Keskihajont 0,00 0,27 0,44 0,31
Lkm 101 61 162 Lkm 40 66 56 162
Luottamusv ‐0,01 ‐0,01 0,00 Luottamusv 0,00 ‐0,02 ‐0,03 0,00
95 % 0,03 0,24 0,10 95 % 0,00 0,11 0,21 0,10
F = 4,41  vap. asteet: 1 ja 160 F = 0,97  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,0374   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,38205   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Varusmiesten ryhmäammunta Varusmiesten ryhmäammunta
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,89 1,05 0,95 Keskiarvo 1,40 0,77 0,84 0,95
Keskihajont 1,09 1,23 1,14 Keskihajont 1,24 1,08 1,07 1,14
Lkm 101 61 162 Lkm 40 66 56 162
Luottamusv 0,68 0,73 0,77 Luottamusv 1,00 0,51 0,55 0,77
95 % 1,11 1,37 1,13 95 % 1,80 1,04 1,13 1,13
F = 0,73  vap. asteet: 1 ja 160 F = 4,34  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,39453   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,01456   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Yksittäin ammutut laukaukset Yksittäin ammutut laukaukset
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata Ryhmittelymuuttuja: dB alue

Parola Räiskylä Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 0,47 0,77 0,58 Keskiarvo 0,85 0,50 0,47 0,58
Keskihajont 0,87 1,12 0,98 Keskihajont 1,11 0,90 0,94 0,98
Lkm 101 61 162 Lkm 41 66 55 162
Luottamusv 0,29 0,48 0,43 Luottamusv 0,50 0,28 0,22 0,43
95 % 0,64 1,06 0,73 95 % 1,21 0,72 0,73 0,73
F = 3,78  vap. asteet: 1 ja 160 F = 2,2  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,05364   Tilastollisesti oireellinen p = 0,11456   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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YMPÄRISTÖMELUN KOKONAISTARKASTELUT (summamuuttujat)
Varianssianalyysi

Kokonaismelu
Kokonaismelu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Keskiarvojen erot t‐testit

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB 70dB 65 dB 60 dB
Keskiarvo 6,59 6,20 5,06 5,92 70dB 0,3928 1,5321 70dB 0,4409 1,83256
Keskihajon 3,70 4,78 4,12 4,34 65 dB 1,1393 65 dB 1,36471
Lkm 39 66 52 157 60 dB 60 dB
Luottamusv 5,38 5,01 3,90 5,23
95 % 7,80 7,38 6,22 6,60
F = 1,64  vap. asteet: 2 ja 154
p = 0,19694   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Ympäristömelu ilman ampumarataa
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Keskiarvojen erot t‐testit

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB 70dB 65 dB 60 dB
Keskiarvo 4,31 4,92 3,77 4,39 70dB ‐0,617 0,5341 70dB ‐0,8852 0,89285
Keskihajon 2,68 3,83 2,95 3,31 65 dB 1,1507 65 dB 1,80097
Lkm 39 66 53 158 60 dB 60 dB
Luottamusv 3,43 3,98 2,95 3,87
95 % 5,19 5,87 4,59 4,91
F = 1,81  vap. asteet: 2 ja 155
p = 0,16642   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Ampumamelu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Keskiarvojen erot t‐testit

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB 70dB 65 dB 60 dB
Keskiarvo 2,23 1,27 1,31 1,52 70dB 0,9523 0,9159 70dB 2,417 2,21961
Keskihajon 2,20 1,81 1,81 1,95 65 dB ‐0,036 65 dB ‐0,1099
Lkm 40 66 55 161 60 dB 60 dB
Luottamusv 1,51 0,82 0,81 1,22
95 % 2,94 1,72 1,80 1,83
F = 3,59  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,02982   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Liikenteen melu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Keskiarvojen erot t‐testit

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB 70dB 65 dB 60 dB
Keskiarvo 0,74 2,06 1,15 1,43 70dB ‐1,317 ‐0,402 70dB ‐4,297 ‐1,8207
Keskihajon 0,85 1,80 1,18 1,51 65 dB 0,9152 65 dB 3,24126
Lkm 39 66 55 160 60 dB 60 dB
Luottamusv 0,46 1,62 0,82 1,19
95 % 1,02 2,51 1,47 1,66
F = 12,34  vap. asteet: 2 ja 157
p = 0,00001   Tilastollisesti erittäin merkitsevä

Ympäristö ilman ampumarataa ja liikennettä
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Keskiarvojen erot t‐testit

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB 70dB 65 dB 60 dB
Keskiarvo 3,50 2,86 2,61 2,94 70dB 0,6364 0,8889 70dB 1,2072 1,76724
Keskihajon 2,51 2,70 2,33 2,54 65 dB 0,2525 65 dB 0,54134
Lkm 40 66 54 160 60 dB 60 dB
Luottamusv 2,69 2,19 1,97 2,54
95 % 4,31 3,53 3,25 3,34
F = 1,46  vap. asteet: 2 ja 157
p = 0,23519   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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AMPUMAMELUN AIHEUTTAMA HÄIRIÖ
Yksisuuntainen varianssianalyysi
RÄISKYLÄ PAROLA KOKO AINEISTO

Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16 Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16 Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,71 1,50 2,14 2,35 Keskiarvo 2,52 2,06 2,33 2,24 Keskiarvo 2,93 1,94 2,21 2,28
Keskihajonta 2,70 0,85 2,03 2,13 Keskihajonta 2,08 1,73 2,08 1,90 Keskihajonta 2,35 1,59 2,03 1,99
Lkm 14 14 35 63 Lkm 27 51 21 99 Lkm 41 65 56 162
Luottamusväl 2,10 0,99 1,43 1,81 Luottamusväl 1,68 1,57 1,36 1,86 Luottamusväl 2,18 1,54 1,66 1,97
95 % 5,33 2,01 2,85 2,89 95 % 3,36 2,55 3,30 2,62 95 % 3,68 2,34 2,76 2,59
F = 4,62  vap. asteet: 2 ja 60 F = 0,54  vap. asteet: 2 ja 96 F = 3,26  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,01361   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,58186   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,04116   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22) Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22) Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22)
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,17 1,64 2,14 2,43 Keskiarvo 2,11 2,02 1,90 2,02 Keskiarvo 2,74 1,94 2,05 2,18
Keskihajonta 2,52 1,39 1,75 2,03 Keskihajonta 1,80 1,66 2,05 1,76 Keskihajonta 2,23 1,60 1,85 1,87
Lkm 12 14 35 61 Lkm 27 51 20 98 Lkm 39 65 55 159
Luottamusväl 2,50 0,81 1,53 1,90 Luottamusväl 1,38 1,55 0,92 1,66 Luottamusväl 2,01 1,54 1,55 1,88
95 % 5,84 2,48 2,75 2,95 95 % 2,84 2,49 2,88 2,38 95 % 3,48 2,34 2,56 2,47
F = 6,95  vap. asteet: 2 ja 58 F = 0,08  vap. asteet: 2 ja 95 F = 2,47  vap. asteet: 2 ja 156
p = 0,00196   Tilastollisesti merkitsevä p = 0,92254   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,08782   Tilastollisesti oireellinen

Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16) Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16) Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16)
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,71 2,07 2,27 2,79 Keskiarvo 2,85 2,04 1,90 2,24 Keskiarvo 3,49 2,05 2,13 2,45
Keskihajonta 2,95 2,53 2,20 2,64 Keskihajonta 2,48 1,99 1,77 2,11 Keskihajonta 2,76 2,10 2,04 2,34
Lkm 14 14 33 61 Lkm 27 50 20 97 Lkm 41 64 53 158
Luottamusväl 2,95 0,56 1,48 2,11 Luottamusväl 1,85 1,47 1,05 1,81 Luottamusväl 2,61 1,52 1,56 2,08
95 % 6,48 3,58 3,06 3,47 95 % 3,85 2,61 2,75 2,66 95 % 4,37 2,57 2,70 2,82
F = 5,62  vap. asteet: 2 ja 58 F = 1,64  vap. asteet: 2 ja 94 F = 5,82  vap. asteet: 2 ja 155
p = 0,00587   Tilastollisesti merkitsevä p = 0,1994   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,00364   Tilastollisesti merkitsevä

Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22) Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22) Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22)
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,92 1,50 2,00 2,47 Keskiarvo 2,04 2,10 1,80 2,02 Keskiarvo 2,92 1,97 1,93 2,19
Keskihajonta 2,97 1,34 1,98 2,41 Keskihajonta 2,07 2,21 2,07 2,12 Keskihajonta 2,70 2,05 2,00 2,24
Lkm 12 14 34 60 Lkm 27 50 20 97 Lkm 39 64 54 157
Luottamusväl 2,95 0,69 1,30 1,84 Luottamusväl 1,20 1,47 0,81 1,59 Luottamusväl 2,04 1,45 1,38 1,84
95 % 6,89 2,31 2,70 3,09 95 % 2,87 2,73 2,79 2,45 95 % 3,81 2,49 2,48 2,55
F = 10,53  vap. asteet: 2 ja 57 F = 0,14  vap. asteet: 2 ja 94 F = 2,84  vap. asteet: 2 ja 154
p = 0,00013   Tilastollisesti erittäin merkitsevä p = 0,86831   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,0613   Tilastollisesti oireellinen

Häiriön määrä ulkona Häiriön määrä ulkona Häiriön määrä ulkona
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,93 1,93 2,86 3,11 Keskiarvo 3,19 2,62 2,71 2,80 Keskiarvo 3,78 2,47 2,80 2,92
Keskihajonta 3,08 2,40 2,25 2,66 Keskihajonta 2,69 2,23 2,24 2,35 Keskihajonta 2,91 2,27 2,23 2,47
Lkm 14 14 35 63 Lkm 27 50 21 98 Lkm 41 64 56 161
Luottamusväl 3,09 0,49 2,07 2,44 Luottamusväl 2,10 1,98 1,67 2,32 Luottamusväl 2,85 1,90 2,20 2,53
95 % 6,77 3,37 3,64 3,79 95 % 4,27 3,26 3,76 3,27 95 % 4,71 3,04 3,41 3,31
F = 5,52  vap. asteet: 2 ja 60 F = 0,52  vap. asteet: 2 ja 95 F = 3,73  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,00631   Tilastollisesti merkitsevä p = 0,59868   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,0262   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Häiriön määrä sisätiloissa Häiriön määrä sisätiloissa Häiriön määrä sisätiloissa
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,23 1,79 1,74 2,07 Keskiarvo 1,85 1,66 2,14 1,82 Keskiarvo 2,30 1,69 1,89 1,91
Keskihajonta 2,20 2,15 1,64 1,96 Keskihajonta 1,32 1,65 2,57 1,80 Keskihajonta 1,76 1,75 2,03 1,86
Lkm 13 14 34 61 Lkm 27 50 21 98 Lkm 40 64 55 159
Luottamusväl 1,84 0,49 1,15 1,56 Luottamusväl 1,32 1,19 0,94 1,45 Luottamusväl 1,73 1,25 1,34 1,62
95 % 4,62 3,08 2,32 2,57 95 % 2,38 2,13 3,34 2,18 95 % 2,87 2,13 2,45 2,20
F = 3,14  vap. asteet: 2 ja 58 F = 0,53  vap. asteet: 2 ja 95 F = 1,35  vap. asteet: 2 ja 156
p = 0,05065   Tilastollisesti oireellinen p = 0,58831   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,26341   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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Häiriön määrä varusmiesten ryhmäammunta Häiriön määrä varusmiesten ryhmäammunta Häiriön määrä varusmiesten ryhmäammunta
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,57 2,36 3,20 3,32 Keskiarvo 3,81 2,58 2,71 2,95 Keskiarvo 4,07 2,53 3,02 3,09
Keskihajonta 2,98 2,41 2,63 2,73 Keskihajonta 3,00 2,13 2,33 2,47 Keskihajonta 2,98 2,17 2,51 2,57
Lkm 14 14 35 63 Lkm 27 50 21 98 Lkm 41 64 56 161
Luottamusväl 2,79 0,92 2,28 2,62 Luottamusväl 2,61 1,97 1,63 2,45 Luottamusväl 3,12 1,98 2,34 2,69
95 % 6,36 3,80 4,12 4,01 95 % 5,02 3,19 3,80 3,45 95 % 5,02 3,08 3,70 3,49
F = 2,49  vap. asteet: 2 ja 60 F = 2,37  vap. asteet: 2 ja 95 F = 4,73  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,09127   Tilastollisesti oireellinen p = 0,09869   Tilastollisesti oireellinen p = 0,01008   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Häiriön määrä yksittäin ammutut laukaukset Häiriön määrä yksittäin ammutut laukaukset Häiriön määrä yksittäin ammutut laukaukset
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,00 2,00 2,09 2,50 Keskiarvo 2,26 2,08 1,65 2,04 Keskiarvo 2,85 2,06 1,93 2,22
Keskihajonta 2,69 2,42 2,05 2,39 Keskihajonta 2,31 1,72 1,87 1,93 Keskihajonta 2,56 1,88 1,98 2,12
Lkm 14 14 34 62 Lkm 27 50 20 97 Lkm 41 64 54 159
Luottamusväl 2,39 0,55 1,36 1,89 Luottamusväl 1,33 1,58 0,75 1,65 Luottamusväl 2,04 1,59 1,38 1,89
95 % 5,61 3,45 2,81 3,11 95 % 3,19 2,58 2,55 2,43 95 % 3,67 2,53 2,47 2,55
F = 3,9  vap. asteet: 2 ja 59 F = 0,59  vap. asteet: 2 ja 94 F = 2,57  vap. asteet: 2 ja 156
p = 0,02577   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,55574   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,08007   Tilastollisesti oireellinen

Häiriön määrä kokonaisnäkemys Häiriön määrä kokonaisnäkemys Häiriön määrä kokonaisnäkemys
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,07 1,33 2,43 2,59 Keskiarvo 2,89 2,29 2,16 2,43 Keskiarvo 3,29 2,11 2,33 2,49
Keskihajonta 2,67 0,89 2,21 2,30 Keskihajonta 2,41 1,94 2,06 2,10 Keskihajonta 2,53 1,83 2,15 2,18
Lkm 14 12 35 61 Lkm 27 52 19 98 Lkm 41 64 54 159
Luottamusväl 2,47 0,74 1,66 1,99 Luottamusväl 1,92 1,74 1,14 2,01 Luottamusväl 2,48 1,65 1,74 2,15
95 % 5,67 1,92 3,20 3,19 95 % 3,86 2,83 3,18 2,85 95 % 4,10 2,57 2,92 2,83
F = 5,47  vap. asteet: 2 ja 58 F = 0,92  vap. asteet: 2 ja 95 F = 4,06  vap. asteet: 2 ja 156
p = 0,00666   Tilastollisesti merkitsevä p = 0,40196   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,01906   Tilastollisesti melkein merkitsevä
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MITÄ TOIMIA AMPUMAMELU HÄIRITSEE
Yksisuuntainen varianssianalyysi
RÄISKYLÄ PAROLA KOKO AINEISTO

Keskustelu ulkona Keskustelu ulkona Keskustelu ulkona
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,21 1,57 1,64 2,19 Keskiarvo 2,33 1,71 1,62 1,86 Keskiarvo 2,98 1,68 1,63 1,99
Keskihajonta 2,69 1,16 1,22 1,94 Keskihajonta 2,40 1,47 1,75 1,83 Keskihajonta 2,63 1,40 1,42 1,88
Lkm 14 14 36 64 Lkm 27 51 21 99 Lkm 41 65 57 163
Luottamusväli 2,60 0,88 1,22 1,70 Luottamusväli 1,37 1,29 0,80 1,49 Luottamusväli 2,13 1,33 1,25 1,70
95 % 5,83 2,27 2,06 2,68 95 % 3,30 2,12 2,43 2,23 95 % 3,82 2,03 2,01 2,28
F = 13,69  vap. asteet: 2 ja 61 F = 1,27  vap. asteet: 2 ja 96 F = 8,29  vap. asteet: 2 ja 160
p = 0,00001   Tilastollisesti erittäin merkitsevä p = 0,28446   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,00038   Tilastollisesti erittäin merkitsevä

Keskustelu sisätiloissa Keskustelu sisätiloissa Keskustelu sisätiloissa
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 2,07 1,43 1,14 1,41 Keskiarvo 1,41 1,36 1,43 1,39 Keskiarvo 1,63 1,37 1,25 1,40
Keskihajonta 1,73 1,09 0,55 1,09 Keskihajonta 0,89 1,16 1,54 1,17 Keskihajonta 1,26 1,14 1,03 1,14
Lkm 14 14 35 63 Lkm 27 53 21 101 Lkm 41 67 56 164
Luottamusväli 1,03 0,78 0,95 1,14 Luottamusväli 1,05 1,04 0,71 1,15 Luottamusväli 1,23 1,09 0,97 1,22
95 % 3,11 2,08 1,33 1,69 95 % 1,77 1,68 2,14 1,62 95 % 2,04 1,65 1,53 1,57
F = 4  vap. asteet: 2 ja 60 F = 0,03  vap. asteet: 2 ja 98 F = 1,38  vap. asteet: 2 ja 161
p = 0,02333   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,96834   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,25515   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

TVn katselu TVn katselu TVn katselu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 2,00 1,43 1,17 1,40 Keskiarvo 1,37 1,37 1,38 1,37 Keskiarvo 1,58 1,38 1,25 1,38
Keskihajonta 1,87 1,09 0,51 1,09 Keskihajonta 0,74 1,03 1,53 1,08 Keskihajonta 1,24 1,03 1,01 1,08
Lkm 13 14 35 62 Lkm 27 52 21 100 Lkm 40 66 56 162
Luottamusväli 0,82 0,78 0,99 1,12 Luottamusväli 1,07 1,08 0,67 1,15 Luottamusväli 1,17 1,12 0,98 1,21
95 % 3,18 2,08 1,35 1,68 95 % 1,67 1,65 2,10 1,59 95 % 1,98 1,63 1,52 1,55
F = 2,9  vap. asteet: 2 ja 59 F = 0  vap. asteet: 2 ja 97 F = 1,06  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,06311   Tilastollisesti oireellinen p = 0,99847   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,35053   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Radion ym. Kuuntelu Radion ym. Kuuntelu Radion ym. Kuuntelu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 2,15 1,43 1,17 1,44 Keskiarvo 1,30 1,31 1,38 1,32 Keskiarvo 1,58 1,34 1,25 1,37
Keskihajonta 2,27 1,09 0,51 1,25 Keskihajonta 0,67 0,95 1,53 1,03 Keskihajonta 1,43 0,97 1,01 1,12
Lkm 13 14 35 62 Lkm 27 51 21 99 Lkm 40 65 56 161
Luottamusväli 0,73 0,78 0,99 1,12 Luottamusväli 1,03 1,04 0,67 1,12 Luottamusväli 1,11 1,10 0,98 1,19
95 % 3,58 2,08 1,35 1,76 95 % 1,57 1,58 2,10 1,53 95 % 2,04 1,58 1,52 1,54
F = 3,14  vap. asteet: 2 ja 59 F = 0,04  vap. asteet: 2 ja 96 F = 1,02  vap. asteet: 2 ja 158
p = 0,05082   Tilastollisesti oireellinen p = 0,95731   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,36171   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Nukkuminen Nukkuminen Nukkuminen
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,67 1,71 1,72 2,10 Keskiarvo 2,04 1,69 1,62 1,77 Keskiarvo 2,54 1,70 1,68 1,90
Keskihajonta 3,47 1,86 1,89 2,36 Keskihajonta 1,63 1,54 1,75 1,60 Keskihajonta 2,43 1,60 1,82 1,93
Lkm 12 14 36 62 Lkm 27 52 21 100 Lkm 39 66 57 162
Luottamusväli 1,36 0,60 1,07 1,49 Luottamusväli 1,38 1,26 0,80 1,45 Luottamusväli 1,74 1,30 1,20 1,60
95 % 5,97 2,83 2,37 2,70 95 % 2,69 2,13 2,43 2,09 95 % 3,34 2,09 2,17 2,19
F = 3,57  vap. asteet: 2 ja 59 F = 0,53  vap. asteet: 2 ja 97 F = 2,94  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,03428   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,59314   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,05597   Tilastollisesti oireellinen

Rentoutuminen Rentoutuminen Rentoutuminen
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,62 1,79 1,88 2,23 Keskiarvo 2,33 1,77 2,10 1,99 Keskiarvo 2,75 1,78 1,96 2,08
Keskihajonta 3,52 2,08 2,09 2,52 Keskihajonta 2,22 1,74 2,53 2,05 Keskihajonta 2,73 1,80 2,24 2,23
Lkm 13 14 34 61 Lkm 27 53 21 101 Lkm 40 67 55 162
Luottamusväli 1,40 0,54 1,14 1,58 Luottamusväli 1,44 1,29 0,92 1,58 Luottamusväli 1,86 1,33 1,35 1,73
95 % 5,83 3,03 2,62 2,88 95 % 3,23 2,26 3,27 2,40 95 % 3,64 2,22 2,58 2,43
F = 2,64  vap. asteet: 2 ja 58 F = 0,7  vap. asteet: 2 ja 98 F = 2,55  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,07959   Tilastollisesti oireellinen p = 0,49927   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,08157   Tilastollisesti oireellinen
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Lukeminen, opiskelu Lukeminen, opiskelu Lukeminen, opiskelu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 2,92 1,71 1,51 1,85 Keskiarvo 1,93 1,58 1,90 1,74 Keskiarvo 2,25 1,61 1,66 1,78
Keskihajonta 2,99 1,86 1,67 2,09 Keskihajonta 1,66 1,55 2,39 1,77 Keskihajonta 2,19 1,61 1,96 1,89
Lkm 13 14 35 62 Lkm 27 52 21 100 Lkm 40 66 56 162
Luottamusväli 1,05 0,60 0,93 1,32 Luottamusväli 1,26 1,14 0,79 1,39 Luottamusväli 1,54 1,21 1,13 1,49
95 % 4,80 2,83 2,10 2,39 95 % 2,60 2,01 3,02 2,09 95 % 2,96 2,00 2,19 2,08
F = 2,29  vap. asteet: 2 ja 59 F = 0,45  vap. asteet: 2 ja 97 F = 1,63  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,10979   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,63644   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,19847   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Ikkunoiden aukipitäminen Ikkunoiden aukipitäminen Ikkunoiden aukipitäminen
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,85 2,07 1,86 2,32 Keskiarvo 2,56 1,85 2,05 2,08 Keskiarvo 2,98 1,89 1,93 2,17
Keskihajonta 2,85 2,56 1,83 2,35 Keskihajonta 2,41 1,75 2,52 2,12 Keskihajonta 2,60 1,93 2,10 2,20
Lkm 13 14 35 62 Lkm 27 52 21 100 Lkm 40 66 56 162
Luottamusväli 2,05 0,54 1,22 1,72 Luottamusväli 1,59 1,35 0,87 1,66 Luottamusväli 2,13 1,42 1,36 1,83
95 % 5,64 3,60 2,50 2,92 95 % 3,53 2,34 3,22 2,50 95 % 3,82 2,37 2,50 2,52
F = 3,84  vap. asteet: 2 ja 59 F = 1  vap. asteet: 2 ja 97 F = 3,64  vap. asteet: 2 ja 159
p = 0,02707   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,37102   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,02842   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Pihalla tai parvekkeella oleskelu Pihalla tai parvekkeella oleskelu Pihalla tai parvekkeella oleskelu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 4,29 2,14 2,14 2,61 Keskiarvo 2,74 2,08 2,29 2,30 Keskiarvo 3,27 2,09 2,19 2,42
Keskihajonta 2,97 2,57 1,84 2,42 Keskihajonta 2,70 2,00 2,47 2,30 Keskihajonta 2,86 2,11 2,07 2,34
Lkm 14 14 36 64 Lkm 27 53 21 101 Lkm 41 67 57 165
Luottamusväli 2,50 0,60 1,51 2,00 Luottamusväli 1,65 1,52 1,13 1,84 Luottamusväli 2,36 1,57 1,64 2,06
95 % 6,07 3,68 2,77 3,22 95 % 3,83 2,63 3,44 2,75 95 % 4,18 2,61 2,75 2,78
F = 4,82  vap. asteet: 2 ja 61 F = 0,75  vap. asteet: 2 ja 98 F = 3,74  vap. asteet: 2 ja 162
p = 0,01142   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,47622   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,02576   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Ulkoilu Ulkoilu Ulkoilu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,54 1,86 1,89 2,22 Keskiarvo 2,78 1,77 2,38 2,17 Keskiarvo 3,03 1,79 2,07 2,19
Keskihajonta 2,79 2,32 1,70 2,17 Keskihajonta 2,34 1,87 2,54 2,18 Keskihajonta 2,49 1,96 2,04 2,17
Lkm 13 14 36 63 Lkm 27 52 21 100 Lkm 40 66 57 163
Luottamusväli 1,79 0,47 1,30 1,67 Luottamusväli 1,83 1,24 1,20 1,74 Luottamusväli 2,22 1,30 1,52 1,85
95 % 5,29 3,24 2,47 2,77 95 % 3,72 2,30 3,57 2,60 95 % 3,83 2,27 2,62 2,53
F = 3,22  vap. asteet: 2 ja 60 F = 2,07  vap. asteet: 2 ja 97 F = 4,35  vap. asteet: 2 ja 160
p = 0,04696   Tilastollisesti melkein merkitsevä p = 0,13148   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,01443   Tilastollisesti melkein merkitsevä

Muu Muu Muu
Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht 70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,25 3,25 2,36 2,68 Keskiarvo 2,00 2,29 2,86 2,34 Keskiarvo 2,45 2,44 2,52 2,47
Keskihajonta 2,22 4,50 2,82 2,95 Keskihajonta 2,65 2,35 3,34 2,55 Keskihajonta 2,46 2,69 2,93 2,69
Lkm 4 4 14 22 Lkm 7 21 7 35 Lkm 11 25 21 57
Luottamusväli ‐0,82 ‐5,02 0,67 1,34 Luottamusväli ‐0,64 1,19 ‐0,48 1,45 Luottamusväli 0,72 1,31 1,16 1,75
95 % 7,32 11,52 4,05 4,02 95 % 4,64 3,38 6,19 3,23 95 % 4,19 3,57 3,89 3,19
F = 0,22  vap. asteet: 2 ja 19 F = 0,2  vap. asteet: 2 ja 32 F = 0,01  vap. asteet: 2 ja 54
p = 0,80789   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,81954   Tilastollisesti ei‐merkitsevä p = 0,99436   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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AMPUMAMELUN ERITTÄIN HÄIRITSEVÄNÄ KOKEVIEN OSUUS
Ristiintaulukointi

abs. frekvenssit
Rivimuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus Rivimuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus
Sarakemuuttuja: Ampumarata Sarakemuuttuja: Ampumarata Odotetut frekvenssit

% Parola Räiskylä Yht. Parola Räiskylä Yht. Parola Räiskylä Yht.
Muut 91 84 88 Muut 90 53 143 87,4 55,6 143
Erittäin häiritsevänä kokevat 9 16 12 Erittäin häiritsevänä kokevat 9 10 19 11,6 7,4 19
Yht. 100 100 100 Yht. 99 63 162 99 63 162
N 99 63 162

Viittä pienempien odotettujen fr:n lkm = 0 (0%)
Kontingenssikerroin = 0,102
Khiin neliö = 1,71   Vap. ast. = 1
P‐arvo = 0,1909   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

abs. frekvenssit
Rivimuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus Rivimuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Odotetut frekvenssit

% 70dB 65 dB  60 dB Yht. 70dB 65 db 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Muut 78 94 89 88 Muut 32 61 50 143 36,2 57,4 49,4 143
Erittäin häiritsevänä kokevat 22 6 11 12 Erittäin häiritsevänä kokevat 9 4 6 19 4,8 7,6 6,6 19
Yht. 100 100 100 100 Yht. 41 65 56 162 41 65 56 162
N 41 65 56 162

Viittä pienempien odotettujen fr:n lkm = 1 (16,7%)
Kontingenssikerroin = 0,191
Khiin neliö = 6,15   Vap. ast. = 2
P‐arvo = 0,0463   Tilastollisesti melkein merkitsevä

abs. frekvenssit
Rivimuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus Rivimuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus
Sarakemuuttuja: melualue ja ulkopuoli Sarakemuuttuja: melualue ja ulkopuoli Odotetut frekvenssit
% Melualue Ulkopuoli Yht. Melualue Ulkopuoli Yht.  Melualue Ulkopuoli Yht.
Muut 88 89 88 Muut 93 50 143 93,6 49,4 143
Erittäin häiritsevänä kokevat 12 11 12 Erittäin häiritsevänä kokevat 13 6 19 12,4 6,6 19
Yht. 100 100 100 Yht. 106 56 162 106 56 162
N 106 56 162

Viittä pienempien odotettujen fr:n lkm = 0 (0%)
Kontingenssikerroin = 0,023
Khiin neliö = 0,09   Vap. ast. = 1
P‐arvo = 0,7706   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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MELUHERKKYYS
Ristiintaulukointi

abs. frekvenssit
Rivimuuttuja: Meluherkkyys Rivimuuttuja: Meluherkkyys
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Odotetut frekvenssit
% 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Ei meluherkät 83 88 90 87 Ei meluherkät 34 57 53 144 35,8 56,7 51,5 144
Meluherkät 17 12 10 13 Meluherkät 7 8 6 21 5,2 8,3 7,5 21
Yht. 100 100 100 100 Yht. 41 65 59 165 41 65 59 165
N 41 65 59 165

Viittä pienempien odotettujen fr:n lkm = 0 (0%)
Kontingenssikerroin = 0,08
Khiin neliö = 1,05   Vap. ast. = 2
P‐arvo = 0,5901   Tilastollisesti ei‐merkitsevä Pairwise, Meluherkkyys

Keskiarvojen erot t‐testit
70dB 65 dB 60 dB 70dB 65 dB 60 dB

Varianssianalyysi 70dB 0,288931 0,6878876 70dB 0,731321 1,759374
Meluherkkyys 65 dB 0,398957 65 dB 1,123839
Ryhmittelymuuttuja: Ampumarata 60 dB 60 dB

Parola Räiskylä Yht
Keskiarvo 3,17 2,75 3,01 Bonferroni‐korjatut p‐arvot
Keskihajonta 1,93 2,02 1,97 70dB 65 dB 60 dB
Lkm 100 65 165 70dB 1 0,2449045
Luottamusväli 2,79 2,25 2,70 65 dB 0,7898637
95 % 3,55 3,26 3,31 60 dB
F = 1,77  vap. asteet: 1 ja 163
p = 0,1852   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Meluherkkyys
Ryhmittelymuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht
Keskiarvo 3,37 3,08 2,68 3,01
Keskihajonta 1,92 2,02 1,92 1,97
Lkm 41 65 59 165
Luottamusväli 2,75 2,57 2,17 2,70
95 % 3,98 3,58 3,18 3,31
F = 1,56  vap. asteet: 2 ja 162
p = 0,21365   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Meluherkkyys
Ryhmittelymuuttuja: Asumisaika alueella

0‐5 v 5‐15 v yli 15 v Yht
Keskiarvo 3,74 3,50 2,82 3,14
Keskihajonta 2,21 2,06 1,74 1,93
Lkm 19 24 62 105
Luottamusväli 2,64 2,61 2,38 2,77
95 % 4,83 4,39 3,27 3,52
F = 2,22  vap. asteet: 2 ja 102
p = 0,11403   Tilastollisesti ei‐merkitsevä
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Meluherkkyys
Ryhmittelymuuttuja: Ikäryhmä

18‐30 v 31‐50 v 51‐65 v yli 65 v Yht
Keskiarvo 5,00 3,85 2,83 2,60 #
Keskihajonta 1,90 2,28 1,71 1,76 #
Lkm 6 27 52 20 #
Luottamusväli 2,82 2,93 2,35 1,76 #
95 % 7,18 4,77 3,31 3,44 #
F = 4,21  vap. asteet: 3 ja 101
p = 0,00749   Tilastollisesti merkitsevä

Meluherkkyys
Ryhmittelymuuttuja: Asumisaika alueella

0‐5 v 5‐15 v yli 15 v Yht
Keskiarvo 3,74 3,50 2,82 3,14
Keskihajonta 2,21 2,06 1,74 1,93
Lkm 19 24 62 105
Luottamusväli 2,64 2,61 2,38 2,77
95 % 4,83 4,39 3,27 3,52
F = 2,22  vap. asteet: 2 ja 102
p = 0,11403   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Meluherkkyys
Ryhmittelymuuttuja: Sukupuoli

Mies Nainen Yht
Keskiarvo 3,00 3,42 3,19
Keskihajonta 1,82 2,16 1,99
Lkm 57 48 105
Luottamusväli 2,51 2,78 2,80
95 % 3,49 4,05 3,58
F = 1,15  vap. asteet: 1 ja 103
p = 0,28635   Tilastollisesti ei‐merkitsevä

Varianssianalyysi
Meluherkkyys
Ryhmittelymuuttuja: Ampumamelun häiritsevyyskokemus

Muut Erittäin häiritsevänä kokevat Yht
Keskiarvo 2,80 4,79 #
Keskihajonta 1,87 1,96 #
Lkm 140 19 #
F = 18,65  vap. asteet: 1 ja 157
p = 0,00003   Tilastollisesti erittäin merkitsevä
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Kaksisuuntainen varianssianalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Ampumamelu matriisi 260310.xlsx
KOETUN HÄIRIÖN MÄÄRÄ ERI AIKAOINA 
Kaksisuuntainen varianssianalyysi
ERI AIKOINA
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16 Riippuva muuttuja: Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16 Riippuva muuttuja: Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,52 2,06 2,33 2,24 Parola 2,08 1,73 2,08 1,90 Parola 27 51 21 99
Räiskylä 3,71 1,50 2,14 2,35 Räiskylä 2,70 0,85 2,03 2,13 Räiskylä 14 14 35 63
Yht. 2,93 1,94 2,21 2,28 Yht. 2,35 1,59 2,03 1,99 Yht. 41 65 56 162

Häiriön määrä arkipäivisin klo 7‐16

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 42,06448 8,412896 2,213644 0,055598123 Tilastollisesti oireellinen
Ampumarata 1 0,723027 0,723027 0,190247 0,66331058 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 36,5697 18,28485 4,811203 0,009368632 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 16,91831 8,459155 2,225816 0,11135443 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 592,8738 3,800473
Yhteensä 161 634,9383
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,066

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22) Riippuva muuttuja: Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22) Riippuva muuttuja: Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22)
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,11 2,02 1,90 2,02 Parola 1,80 1,66 2,05 1,76 Parola 27 51 20 98
Räiskylä 4,17 1,64 2,14 2,43 Räiskylä 2,52 1,39 1,75 2,03 Räiskylä 12 14 35 61
Yht. 2,74 1,94 2,05 2,18 Yht. 2,23 1,60 1,85 1,87 Yht. 39 65 55 159

Häiriön määrä arki‐iltaisin (klo 16‐22)

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 54,45546 10,89109 3,328588 0,006984098 Tilastollisesti merkitsevä
Ampumarata 1 12,7347 12,7347 3,89204 0,050305745 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 36,61954 18,30977 5,59592 0,004502513 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 29,38789 14,69395 4,490836 0,012707796 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Virhe 153 500,6137 3,271985
Yhteensä 158 555,0692
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,098

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16) Riippuva muuttuja: Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16 Riippuva muuttuja: Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16)
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,85 2,04 1,90 2,24 Parola 2,48 1,99 1,77 2,11 Parola 27 50 20 97
Räiskylä 4,71 2,07 2,27 2,79 Räiskylä 2,95 2,53 2,20 2,64 Räiskylä 14 14 33 61
Yht. 3,49 2,05 2,13 2,45 Yht. 2,76 2,10 2,04 2,34 Yht. 41 64 53 158

Häiriön määrä viikonloppuisin päivällä (klo 7‐16)

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 93,63636 18,72727 3,728487 0,003268197 Tilastollisesti merkitsevä
Ampumarata 1 18,33505 18,33505 3,650397 0,057926297 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 77,46349 38,73175 7,711257 0,00064316 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 18,66681 9,333403 1,858224 0,15942902 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 152 763,4586 5,022754
Yhteensä 157 857,0949
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,109

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22) Riippuva muuttuja: Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22) Riippuva muuttuja: Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22)
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,04 2,10 1,80 2,02 Parola 2,07 2,21 2,07 2,12 Parola 27 50 20 97
Räiskylä 4,92 1,50 2,00 2,47 Räiskylä 2,97 1,34 1,98 2,41 Räiskylä 12 14 34 60
Yht. 2,92 1,97 1,93 2,19 Yht. 2,70 2,05 2,00 2,24 Yht. 39 64 54 157

Häiriön määrä viikonloppuisin illalla (klo 16‐22)

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 101,1879 20,23758 4,486809 0,000768597 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ampumarata 1 21,11379 21,11379 4,681072 0,032059058 Tilastollisesti melkein merkitsevä
dB alue 2 64,95398 32,47699 7,20037 0,001026728 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 60,91856 30,45928 6,75303 0,001547021 Tilastollisesti merkitsevä
Virhe 151 681,0796 4,510461
Yhteensä 156 782,2675
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,129

11



Liite 3.6 12/26

KOETUN HÄIRIÖN MÄÄRÄ SISÄTILOISSA JA ULKONA
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä ulkona Riippuva muuttuja: Häiriön määrä ulkona Riippuva muuttuja: Häiriön määrä ulkona
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 3,19 2,62 2,71 2,80 Parola 2,69 2,23 2,24 2,35 Parola 27 50 21 98
Räiskylä 4,93 1,93 2,86 3,11 Räiskylä 3,08 2,40 2,25 2,66 Räiskylä 14 14 35 63
Yht. 3,78 2,47 2,80 2,92 Yht. 2,91 2,27 2,23 2,47 Yht. 41 64 56 161

Häiriön määrä ulkona

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 77,66767 15,53353 2,668452 0,02412538 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 5,170814 5,170814 0,888276 0,347402141 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 66,52296 33,26148 5,713874 0,004023942 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 30,27768 15,13884 2,600648 0,077420941 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 155 902,2826 5,821178
Yhteensä 160 979,9503
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,079

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä sisätiloissa Riippuva muuttuja: Häiriön määrä sisätiloissa Riippuva muuttuja: Häiriön määrä sisätiloissa
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,85 1,66 2,14 1,82 Parola 1,32 1,65 2,57 1,80 Parola 27 50 21 98
Räiskylä 3,23 1,79 1,74 2,07 Räiskylä 2,20 2,15 1,64 1,96 Räiskylä 13 14 34 61
Yht. 2,30 1,69 1,89 1,91 Yht. 1,76 1,75 2,03 1,86 Yht. 40 64 55 159

Häiriön määrä sisätiloissa

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 28,28598 5,657195 1,669397 0,1452277 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 4,261602 4,261602 1,257567 0,26385764 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 13,73267 6,866337 2,026205 0,135312155 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 16,96548 8,482741 2,503194 0,085126372 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 153 518,4813 3,388767
Yhteensä 158 546,7673
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,052

KOETUN HÄIRIÖN MÄÄRÄ, RYHMÄAMMUNTA JA YKSITTÄIN AMMUTUT LAUKAUKSET
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, ryhmäammunta Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, ryhmäammunta Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, ryhmäammunta
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 3,81 2,58 2,71 2,95 Parola 3,00 2,13 2,33 2,47 Parola 27 50 21 98
Räiskylä 4,57 2,36 3,20 3,32 Räiskylä 2,98 2,41 2,63 2,73 Räiskylä 14 14 35 63
Yht. 4,07 2,53 3,02 3,09 Yht. 2,98 2,17 2,51 2,57 Yht. 41 64 56 161

Häiriön määrä ryhmäammunta

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 68,81984 13,76397 2,153262 0,062040886 Tilastollisesti oireellinen
Ampumarata 1 3,764501 3,764501 0,588926 0,443994687 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 62,37866 31,18933 4,879321 0,008794017 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 5,339097 2,669548 0,417629 0,659335713 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 155 990,7826 6,392146
Yhteensä 160 1059,602
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,065

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, yksittäin ammutut laukaukset Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, yksittäin ammutut laukaukset  Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, yksittäin ammutut laukaukset 
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,26 2,08 1,65 2,04 Parola 2,31 1,72 1,87 1,93 Parola 27 50 20 97
Räiskylä 4,00 2,00 2,09 2,50 Räiskylä 2,69 2,42 2,05 2,39 Räiskylä 14 14 34 62
Yht. 2,85 2,06 1,93 2,22 Yht. 2,56 1,88 1,98 2,12 Yht. 41 64 54 159

Häiriön määrä yksittäin ammutut laukaukset

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 53,14512 10,62902 2,463439 0,03531977 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 15,77374 15,77374 3,655807 0,057730912 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 37,64478 18,82239 4,362377 0,014349761 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 17,35109 8,675543 2,01069 0,13737378 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 153 660,1505 4,314709
Yhteensä 158 713,2956
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,075
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KOKONAISNÄKEMYS KOETUN HÄIRIÖN MÄÄRÄSTÄ
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, kokonaisnäkemys Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, kokonaisnäkemys Riippuva muuttuja: Häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,89 2,29 2,16 2,43 Parola 2,41 1,94 2,06 2,10 Parola 27 52 19 98
Räiskylä 4,07 1,33 2,43 2,59 Räiskylä 2,67 0,89 2,21 2,30 Räiskylä 14 12 35 61
Yht. 3,29 2,11 2,33 2,49 Yht. 2,53 1,83 2,15 2,18 Yht. 41 64 54 159

Häiriön määrä kokonaisnäkemys

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 59,70312 11,94062 2,655274 0,024774859 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 0,848953 0,848953 0,188784 0,664538524 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 56,04807 28,02403 6,231793 0,002493887 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 21,91467 10,95733 2,436617 0,090799867 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 153 688,0327 4,496946
Yhteensä 158 747,7358
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,08

MITÄ TOIMIA AMPUMAMELU HÄIRITSEE
Kaksisuntainen varianssianalyysi
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Keskustelu ulkona Riippuva muuttuja: Keskustelu ulkona Riippuva muuttuja: Keskustelu ulkona
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,33 1,71 1,62 1,86 Parola 2,40 1,47 1,75 1,83 Parola 27 51 21 99
Räiskylä 4,21 1,57 1,64 2,19 Räiskylä 2,69 1,16 1,22 1,94 Räiskylä 14 14 36 64
Yht. 2,98 1,68 1,63 1,99 Yht. 2,63 1,40 1,42 1,88 Yht. 41 65 57 163

Keskustelu ulkona

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 86,34357 17,26871 5,605892 8,79541E‐05 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ampumarata 1 11,34947 11,34947 3,684345 0,056727724 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 71,90522 35,95261 11,67119 1,86426E‐05 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 25,05042 12,52521 4,066022 0,018959345 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Virhe 157 483,6319 3,080458
Yhteensä 162 569,9755
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,151

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Keskustelu sisätiloissa Riippuva muuttuja: Keskustelu sisätiloissa Riippuva muuttuja: Keskustelu sisätiloissa
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,41 1,36 1,43 1,39 Parola 0,89 1,16 1,54 1,17 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 2,07 1,43 1,14 1,41 Räiskylä 1,73 1,09 0,55 1,09 Räiskylä 14 14 35 63
Yht. 1,63 1,37 1,25 1,40 Yht. 1,26 1,14 1,03 1,14 Yht. 41 67 56 164

Keskustelu sisätiloissa

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 8,744893 1,748979 1,364683 0,240454094 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,731223 0,731223 0,570554 0,451156247 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 4,645691 2,322846 1,812457 0,166588213 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 4,894378 2,447189 1,909478 0,151518663 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 158 202,4929 1,281601
Yhteensä 163 211,2378
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,041

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: TVn katselu Riippuva muuttuja: TVn katselu Riippuva muuttuja: TVn katselu
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,37 1,37 1,38 1,37 Parola 0,74 1,03 1,53 1,08 Parola 27 52 21 100
Räiskylä 2,00 1,43 1,17 1,40 Räiskylä 1,87 1,09 0,51 1,09 Räiskylä 13 14 35 62
Yht. 1,58 1,38 1,25 1,38 Yht. 1,24 1,03 1,01 1,08 Yht. 40 66 56 162

TVn katselu

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 6,565235 1,313047 1,127288 0,348190094 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,831779 0,831779 0,714105 0,399370216 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 3,573308 1,786654 1,533892 0,218888884 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 3,73287 1,866435 1,602387 0,20467083 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 181,7064 1,164784
Yhteensä 161 188,2716
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,035
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Radion ym. Kuuntelu Riippuva muuttuja: Radion ym. Kuuntelu Riippuva muuttuja: Radion ym. Kuuntelu
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,30 1,31 1,38 1,32 Parola 0,67 0,95 1,53 1,03 Parola 27 51 21 99
Räiskylä 2,15 1,43 1,17 1,44 Räiskylä 2,27 1,09 0,51 1,25 Räiskylä 13 14 35 62
Yht. 1,58 1,34 1,25 1,37 Yht. 1,43 0,97 1,01 1,12 Yht. 40 65 56 161

Radion ym. Kuuntelu

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 9,724172 1,944834 1,589464 0,166165304 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 2,069703 2,069703 1,691516 0,195319231 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 4,449544 2,224772 1,81825 0,165710682 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 6,066025 3,033012 2,478804 0,087119677 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 155 189,6547 1,223579
Yhteensä 160 199,3789
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,049

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Nukkuminen Riippuva muuttuja: Nukkuminen Riippuva muuttuja: Nukkuminen
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,04 1,69 1,62 1,77 Parola 1,63 1,54 1,75 1,60 Parola 27 52 21 100
Räiskylä 3,67 1,71 1,72 2,10 Räiskylä 3,47 1,86 1,89 2,36 Räiskylä 12 14 36 62
Yht. 2,54 1,70 1,68 1,90 Yht. 2,43 1,60 1,82 1,93 Yht. 39 66 57 162

Nukkuminen

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 43,47775 8,69555 2,449724 0,036130284 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 10,75061 10,75061 3,028679 0,083763958 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 33,71424 16,85712 4,749013 0,009934454 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 15,16952 7,584759 2,13679 0,121431769 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 553,7383 3,549604
Yhteensä 161 597,216
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,073

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Rentoutuminen Riippuva muuttuja: Rentoutuminen Riippuva muuttuja: Rentoutuminen
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,33 1,77 2,10 1,99 Parola 2,22 1,74 2,53 2,05 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 3,62 1,79 1,88 2,23 Räiskylä 3,52 2,08 2,09 2,52 Räiskylä 13 14 34 61
Yht. 2,75 1,78 1,96 2,08 Yht. 2,73 1,80 2,24 2,23 Yht. 40 67 55 162

Rentoutuminen

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 39,90077 7,980154 1,633612 0,154189194 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 4,156602 4,156602 0,850895 0,357714545 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 31,14656 15,57328 3,187996 0,043921527 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 12,74947 6,374736 1,304968 0,274087681 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 762,056 4,884974
Yhteensä 161 801,9568
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,05

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Lukeminen, opiskelu Riippuva muuttuja: Lukeminen, opiskelu Riippuva muuttuja: Lukeminen, opiskelu
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,93 1,58 1,90 1,74 Parola 1,66 1,55 2,39 1,77 Parola 27 52 21 100
Räiskylä 2,92 1,71 1,51 1,85 Räiskylä 2,99 1,86 1,67 2,09 Räiskylä 13 14 35 62
Yht. 2,25 1,61 1,66 1,78 Yht. 2,19 1,61 1,96 1,89 Yht. 40 66 56 162

Lukeminen, opiskelu

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 22,56151 4,512302 1,268604 0,280207051 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 1,971411 1,971411 0,554249 0,457699476 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 14,3561 7,178052 2,018063 0,136324432 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 10,13205 5,066026 1,42428 0,243754574 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 554,8768 3,556902
Yhteensä 161 577,4383
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,039
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ikkunoiden aukipitäminen Riippuva muuttuja: Ikkunoiden aukipitäminen Riippuva muuttuja: Ikkunoiden aukipitäminen
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,56 1,85 2,05 2,08 Parola 2,41 1,75 2,52 2,12 Parola 27 52 21 100
Räiskylä 3,85 2,07 1,86 2,32 Räiskylä 2,85 2,56 1,83 2,35 Räiskylä 13 14 35 62
Yht. 2,98 1,89 1,93 2,17 Yht. 2,60 1,93 2,10 2,20 Yht. 40 66 56 162

Ikkunoiden aukipitäminen

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 49,86562 9,973124 2,127469 0,06494906 Tilastollisesti oireellinen
Ampumarata 1 6,25575 6,25575 1,334478 0,249765229 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 39,94427 19,97214 4,260461 0,01577154 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 11,76764 5,883822 1,255138 0,287862593 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 731,2949 4,687788
Yhteensä 161 781,1605
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,064

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Pihalla tai parvekkeella oleskelu Riippuva muuttuja: Pihalla tai parvekkeella oleskelu Riippuva muuttuja: Pihalla tai parvekkeella oleskelu
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,74 2,08 2,29 2,30 Parola 2,70 2,00 2,47 2,30 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 4,29 2,14 2,14 2,61 Räiskylä 2,97 2,57 1,84 2,42 Räiskylä 14 14 36 64
Yht. 3,27 2,09 2,19 2,42 Yht. 2,86 2,11 2,07 2,34 Yht. 41 67 57 165

Pihalla tai parvekkeella oleskelu

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 62,09946 12,41989 2,356389 0,042783501 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 7,834101 7,834101 1,486341 0,224579356 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 48,84712 24,42356 4,63381 0,011049727 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 17,27328 8,636641 1,638605 0,197473615 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 159 838,046 5,27073
Yhteensä 164 900,1455
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,069

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ulkoilu Riippuva muuttuja: Ulkoilu Riippuva muuttuja: Ulkoilu
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,78 1,77 2,38 2,17 Parola 2,34 1,87 2,54 2,18 Parola 27 52 21 100
Räiskylä 3,54 1,86 1,89 2,22 Räiskylä 2,79 2,32 1,70 2,17 Räiskylä 13 14 36 63
Yht. 3,03 1,79 2,07 2,19 Yht. 2,49 1,96 2,04 2,17 Yht. 40 66 57 163

Ulkoilu

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 47,75387 9,550773 2,096136 0,068668423 Tilastollisesti oireellinen
Ampumarata 1 0,453957 0,453957 0,099631 0,752689182 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 37,74837 18,87418 4,142371 0,017631658 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 8,33635 4,168175 0,914801 0,402694115 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 157 715,3504 4,556372
Yhteensä 162 763,1043
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,063

MITKÄ AMPUMARADAN ÄÄNTEN PIIRTEET
Kaksisuuntainen varianssianalyysi
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Äänten sävy Riippuva muuttuja: Äänten sävy Riippuva muuttuja: Äänten sävy
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 2,54 1,88 2,05 2,09 Parola 2,20 1,68 2,25 1,95 Parola 26 52 21 99
Räiskylä 3,86 1,77 1,94 2,33 Räiskylä 2,71 1,79 1,93 2,22 Räiskylä 14 13 36 63
Yht. 3,00 1,86 1,98 2,19 Yht. 2,44 1,69 2,03 2,06 Yht. 40 65 57 162

Äänten sävy

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 51,81197 10,36239 2,571508 0,028854693 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 4,30026 4,30026 1,067143 0,303180364 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 43,47764 21,73882 5,394656 0,005415761 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 13,38874 6,694371 1,66126 0,193199145 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 628,6325 4,029695
Yhteensä 161 680,4444
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,076
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Yllättävyys, äkillisyys Riippuva muuttuja: Yllättävyys, äkillisyys Riippuva muuttuja: Yllättävyys, äkillisyys
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 3,37 2,35 2,48 2,65 Parola 2,56 1,99 2,34 2,25 Parola 27 54 21 102
Räiskylä 4,43 2,14 2,34 2,76 Räiskylä 2,90 2,11 1,97 2,37 Räiskylä 14 14 35 63
Yht. 3,73 2,31 2,39 2,69 Yht. 2,69 2,00 2,09 2,29 Yht. 41 68 56 165

Yllättävyys, äkillisyys

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 70,35859 14,07172 2,836185 0,017556358 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 1,866235 1,866235 0,376144 0,540545169 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 66,01304 33,00652 6,652534 0,001675046 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 10,07783 5,038917 1,015604 0,364491779 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 159 788,8778 4,961495
Yhteensä 164 859,2364
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,082

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Suuri voimakkuus Riippuva muuttuja: Suuri voimakkuus Riippuva muuttuja: Suuri voimakkuus
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 3,37 2,46 2,43 2,70 Parola 2,80 2,38 2,36 2,50 Parola 27 52 21 100
Räiskylä 4,71 2,21 2,61 2,98 Räiskylä 2,84 2,12 2,28 2,52 Räiskylä 14 14 36 64
Yht. 3,83 2,41 2,54 2,81 Yht. 2,85 2,31 2,29 2,51 Yht. 41 66 57 164

Suuri voimakkuus

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 75,00817 15,00163 2,494662 0,033202751 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 5,96076 5,96076 0,991231 0,320954506 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 69,6694 34,8347 5,792756 0,0037252 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 13,41048 6,705238 1,115032 0,330439143 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 158 950,1321 6,013494
Yhteensä 163 1025,14
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,073

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ajankohta Riippuva muuttuja: Ajankohta Riippuva muuttuja: Ajankohta
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 3,00 2,27 2,00 2,42 Parola 2,65 2,25 2,08 2,34 Parola 27 51 20 98
Räiskylä 4,46 2,00 2,23 2,65 Räiskylä 3,41 2,32 2,14 2,62 Räiskylä 13 14 35 62
Yht. 3,48 2,22 2,15 2,51 Yht. 2,95 2,25 2,10 2,45 Yht. 40 65 55 160

Ajankohta

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 70,43469 14,08694 2,460854 0,035457512 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 7,06682 7,06682 1,234506 0,268252992 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 66,07742 33,03871 5,771549 0,00381811 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 15,25751 7,628755 1,332671 0,266757728 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 154 881,5591 5,724409
Yhteensä 159 951,9938
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,074

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Huoli tai uhka Riippuva muuttuja: Huoli tai uhka Riippuva muuttuja: Huoli tai uhka
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,44 1,26 1,95 1,45 Parola 1,69 1,00 2,38 1,57 Parola 25 53 21 99
Räiskylä 1,92 2,14 1,44 1,70 Räiskylä 1,50 2,32 1,08 1,52 Räiskylä 13 14 36 63
Yht. 1,61 1,45 1,63 1,55 Yht. 1,62 1,41 1,68 1,55 Yht. 38 67 57 162

Huoli tai uhka

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 15,16442 3,032884 1,275487 0,277194078 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 2,579659 2,579659 1,084882 0,299209145 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 0,009949 0,004975 0,002092 0,997910174 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 12,4248 6,212402 2,612642 0,07650727 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 156 370,9405 2,377824
Yhteensä 161 386,1049
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,039
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YMPÄRISTÖN MUUT HÄIRITSEVÄT ÄÄNET
Kaksisuuntainen varianssianalyysi
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Paikallisen liikenteen äänet Riippuva muuttuja: Paikallisen liikenteen äänet Riippuva muuttuja: Paikallisen liikenteen äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,63 0,91 0,60 0,77 Parola 0,63 0,79 0,82 0,76 Parola 27 53 20 100
Räiskylä 0,69 1,36 0,89 0,95 Räiskylä 0,85 1,34 0,85 0,99 Räiskylä 13 14 36 63
Yht. 0,65 1,00 0,79 0,84 Yht. 0,70 0,94 0,85 0,86 Yht. 40 67 56 163

Paikallisen liikenteen äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 6,689091 1,337818 1,85605 0,105074331 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 2,286559 2,286559 3,172306 0,076817893 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 5,333863 2,666932 3,700024 0,026876486 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,740766 0,370383 0,513859 0,599172948 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 157 113,1637 0,720788
Yhteensä 162 119,8528
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,056

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ohikulkuliikenteen äänet Riippuva muuttuja: Ohikulkuliikenteen äänet Riippuva muuttuja: Ohikulkuliikenteen äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,12 1,19 0,57 0,78 Parola 0,33 1,33 1,03 1,18 Parola 26 53 21 100
Räiskylä 0,08 0,69 0,20 0,28 Räiskylä 0,28 1,18 0,41 0,66 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 0,10 1,09 0,34 0,59 Yht. 0,31 1,31 0,72 1,04 Yht. 39 66 56 161

Ohikulkuliikenteen äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 33,74188 6,748376 7,514236 2,42531E‐06 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ampumarata 1 2,858062 2,858062 3,182418 0,07637844 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 14,42196 7,210982 8,029342 0,000478565 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 1,046225 0,523113 0,58248 0,559714028 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 155 139,2022 0,898079
Yhteensä 160 172,9441
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,195

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Rautatie ja kaupallinen lentoliikenne Riippuva muuttuja: Rautatie ja kaupallinen lentoliikenne Riippuva muuttuja: Rautatie ja kaupallinen lentoliikenne
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,15 0,49 0,38 0,38 Parola 0,46 0,72 0,67 0,66 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 0,23 0,54 0,51 0,46 Räiskylä 0,44 0,78 0,70 0,67 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 0,18 0,50 0,46 0,41 Yht. 0,45 0,73 0,69 0,66 Yht. 40 66 56 162

Rautatie ja kaupallinen lentoliikenne

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 3,224721 0,644944 1,482054 0,198672944 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,243465 0,243465 0,559472 0,455591936 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 2,222442 1,111221 2,553537 0,081013746 Tilastollisesti oireellinen
Yhdysvaikutus 2 0,043502 0,021751 0,049983 0,951260765 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 67,88639 0,435169
Yhteensä 161 71,11111
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,045

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Naapurien puhe ja ihmisten äänet Riippuva muuttuja: Naapurien puhe ja ihmisten äänet Riippuva muuttuja: Naapurien puhe ja ihmisten äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,41 0,17 0,14 0,23 Parola 0,64 0,55 0,36 0,55 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 0,31 0,15 0,12 0,17 Räiskylä 0,63 0,55 0,33 0,46 Räiskylä 13 13 34 60
Yht. 0,38 0,17 0,13 0,20 Yht. 0,63 0,54 0,34 0,51 Yht. 40 66 55 161

Naapurien puhe ja ihmisten äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 1,683429 0,336686 1,28688 0,27230427 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,069217 0,069217 0,26456 0,607732609 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 1,183941 0,59197 2,262627 0,10746043 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,039957 0,019978 0,076361 0,926515912 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 155 40,5526 0,26163
Yhteensä 160 42,23602
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,04
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Teknisten laitteiden äänet Riippuva muuttuja: Teknisten laitteiden äänet Riippuva muuttuja: Teknisten laitteiden äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,93 0,74 0,67 0,77 Parola 0,83 0,92 0,80 0,87 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 0,85 0,46 0,46 0,54 Räiskylä 0,99 0,78 0,56 0,72 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 0,90 0,68 0,54 0,69 Yht. 0,87 0,90 0,66 0,82 Yht. 40 66 56 162

Teknisten laitteiden äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 4,515248 0,90305 1,349007 0,246662262 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 1,110899 1,110899 1,6595 0,19956614 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 2,455147 1,227574 1,833792 0,163191221 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,184942 0,092471 0,138137 0,871084749 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 104,4292 0,669418
Yhteensä 161 108,9444
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,041

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Oman perheen äänet Riippuva muuttuja: Oman perheen äänet Riippuva muuttuja: Oman perheen äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,44 0,23 0,43 0,33 Parola 0,85 0,54 0,93 0,72 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 0,23 0,15 0,24 0,22 Räiskylä 0,44 0,38 0,50 0,45 Räiskylä 13 13 34 60
Yht. 0,38 0,21 0,31 0,29 Yht. 0,74 0,51 0,69 0,64 Yht. 40 66 55 161

Oman perheen äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 1,646953 0,329391 0,807711 0,545794498 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,801797 0,801797 1,966115 0,162847571 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 0,586539 0,293269 0,719137 0,488770262 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,119455 0,059727 0,146459 0,863878608 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 155 63,21019 0,407808
Yhteensä 160 64,85714
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,025

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: PVn uun toiminnan äänet Riippuva muuttuja: PVn uun toiminnan äänet Riippuva muuttuja: PVn uun toiminnan äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,37 1,02 1,38 1,19 Parola 1,21 1,20 1,40 1,25 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 0,38 0,31 0,31 0,33 Räiskylä 0,65 0,75 0,68 0,68 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 1,05 0,88 0,71 0,86 Yht. 1,15 1,16 1,12 1,14 Yht. 40 66 56 162

PVn uun toiminnan äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 31,39353 6,278705 5,453092 0,000118398 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ampumarata 1 26,70989 26,70989 23,1977 3,41507E‐06 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
dB alue 2 1,108525 0,554263 0,48138 0,618833107 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,772305 0,386152 0,335376 0,715577163 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 179,6188 1,151403
Yhteensä 161 211,0123
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,149

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Kotieläinten ja lemmikkien äänet Riippuva muuttuja: Kotieläinten ja lemmikkien äänet Riippuva muuttuja: Kotieläinten ja lemmikkien äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,59 0,37 0,14 0,38 Parola 0,84 0,73 0,36 0,72 Parola 27 54 21 102
Räiskylä 0,69 0,54 0,49 0,54 Räiskylä 0,85 0,66 0,74 0,74 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 0,63 0,40 0,36 0,44 Yht. 0,84 0,72 0,64 0,73 Yht. 40 67 56 163

Kotieläinten ja lemmikkien äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 3,770922 0,754184 1,436535 0,214045426 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 1,305742 1,305742 2,487116 0,116781952 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 2,267518 1,133759 2,159531 0,11875168 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,353295 0,176647 0,33647 0,714794961 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 157 82,4254 0,525003
Yhteensä 162 86,19632
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,044
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Luonnon äänet Riippuva muuttuja: Luonnon äänet Riippuva muuttuja: Luonnon äänet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,00 0,00 0,05 0,01 Parola 0,00 0,00 0,22 0,10 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 0,00 0,23 0,11 0,11 Räiskylä 0,00 0,60 0,53 0,49 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 0,00 0,05 0,09 0,05 Yht. 0,00 0,27 0,44 0,31 Yht. 40 66 56 162

Luonnon äänet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 0,802008 0,160402 1,690385 0,139987474 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,309392 0,309392 3,260516 0,072882522 Tilastollisesti oireellinen
dB alue 2 0,264297 0,132149 1,392641 0,251450711 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,280775 0,140388 1,479469 0,230896348 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 14,80293 0,094891
Yhteensä 161 15,60494
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,051

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Varusmiesten ryhmäammunta Riippuva muuttuja: Varusmiesten ryhmäammunta Riippuva muuttuja: Varusmiesten ryhmäammunta
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,19 0,77 0,81 0,89 Parola 1,18 1,03 1,08 1,09 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 1,85 0,77 0,86 1,05 Räiskylä 1,28 1,30 1,09 1,23 Räiskylä 13 13 35 61
Yht. 1,40 0,77 0,84 0,95 Yht. 1,24 1,08 1,07 1,14 Yht. 40 66 56 162

Varusmiesammunta

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 14,72404 2,944807 2,357285 0,042807986 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 1,734427 1,734427 1,38839 0,240460038 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 12,97367 6,486836 5,19264 0,006544613 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 2,605094 1,302547 1,042675 0,354923258 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 194,8809 1,249237
Yhteensä 161 209,6049
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,07

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Yksittäin ammutut laukaukset Riippuva muuttuja: Yksittäin ammutut laukaukset Riippuva muuttuja: Yksittäin ammutut laukaukset
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,56 0,47 0,33 0,47 Parola 0,97 0,77 0,97 0,87 Parola 27 53 21 101
Räiskylä 1,43 0,62 0,56 0,77 Räiskylä 1,16 1,33 0,93 1,12 Räiskylä 14 13 34 61
Yht. 0,85 0,50 0,47 0,58 Yht. 1,11 0,90 0,94 0,98 Yht. 41 66 55 162

Harrastusammunta

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 12,02806 2,405612 2,65346 0,024782509 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 5,485643 5,485643 6,050824 0,014984263 Tilastollisesti melkein merkitsevä
dB alue 2 6,902755 3,451378 3,80697 0,024280392 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 3,133673 1,566836 1,728266 0,180932181 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 156 141,4287 0,906594
Yhteensä 161 153,4568
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,078

19
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KOETUN HÄIRIÖN MÄÄRÄ JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,946
Selitysaste 0,895
Korjattu selitysaste 0,881
F‐testisuure 64,081
Vapausasteet 9  ja  68
P‐arvo 0,000 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 0,735778392

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio ‐0,414453418 0,627922 ‐0,66004 0,5114577 0,25572885 0
Äänten sävy 0,236640045 0,090689 2,609354 0,01114612 0,00557306 0,22408608
Yllättävyys, äkillisyys ‐0,013268397 0,09597 ‐0,138255 0,89044732 0,44522366 ‐0,0136858
Suuri voimakkuus 0,456397773 0,087399 5,221991 1,8295E‐06 9,1474E‐07 0,51781259
Ajankohta 0,227245307 0,063237 3,59355 0,00061234 0,00030617 0,26199516
Huoli tai uhka 0,157099914 0,085101 1,84603 0,06924081 0,0346204 0,09530723
Meluherkkyys ‐0,020681598 0,047596 ‐0,434527 0,6652819 0,33264095 ‐0,0192605
Koettu vaikutus kiinteistön arvoon (ka) 0,045293932 0,113334 0,399652 0,69066572 0,34533286 0,02033635
Maanpuolustusmyönteisyys 0,109763104 0,056061 1,957912 0,05434499 0,02717249 0,10571569
Ampumaurheilu‐ ja metsästysmyönteisyys ‐0,071633659 0,039884 ‐1,796067 0,07692597 0,03846299 ‐0,0888811

Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,944
Selitysaste 0,892
Korjattu selitysaste 0,885
F‐testisuure 126,172
Vapausasteet 6  ja  92
P‐arvo 0,000 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 0,700251275

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio 0,122972947 0,175719 0,699827 0,48580148 0,24290074 0
nro 8,71573E‐05 0,001445 0,060302 0,95204555 0,47602278 0,00212894
Äänten sävy 0,239512447 0,076898 3,114661 0,00245558 0,00122779 0,22622572
Yllättävyys, äkillisyys 0,049277844 0,081054 0,607962 0,54471038 0,27235519 0,05257164
Suuri voimakkuus 0,39729729 0,075647 5,251974 9,65E‐07 4,825E‐07 0,4637714
Ajankohta 0,209583762 0,055819 3,754689 0,00030388 0,00015194 0,24624828
Huoli tai uhka 0,045586127 0,069176 0,658986 0,51155063 0,25577532 0,02787231



Liite 3.7 21/26

Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,687
Selitysaste 0,473
Korjattu selitysaste 0,445
F‐testisuure 17,027
Vapausasteet 4  ja  76
P‐arvo 0,000 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 1,599930922

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio 5,258534845 1,03685 5,071644 2,7085E‐06 1,3542E‐06 0
Meluherkkyys 0,174736248 0,098361 1,776476 0,07965649 0,03982825 0,15938347
Koettu vaikutus kiinteistön arvoon (ka) ‐0,784359905 0,215115 ‐3,646234 0,00048489 0,00024245 ‐0,3510405
Maanpuolustusmyönteisyys ‐0,237315138 0,099644 ‐2,381633 0,01973906 0,00986953 ‐0,2330471
Ampumaurheilu‐ ja metsästysmyönteisyys ‐0,162692162 0,080967 ‐2,009357 0,04804996 0,02402498 ‐0,2008902

Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,595
Selitysaste 0,354
Korjattu selitysaste 0,347
F‐testisuure 50,374
Vapausasteet 1  ja  92
P‐arvo 0,000 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 1,831657466

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio 2,745763709 0,189021 14,52623 1,5226E‐25 7,6128E‐26 0
Koettu vaikutus kiinteistön arvoon (ka) ‐1,367262885 0,192641 ‐7,097448 2,5874E‐10 1,2937E‐10 ‐0,5948223

Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,479
Selitysaste 0,229
Korjattu selitysaste 0,222
F‐testisuure 28,887
Vapausasteet 1  ja  97
P‐arvo 0,000 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 1,836420876

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio 6,719411935 0,8147 8,247716 7,9637E‐13 3,9819E‐13 0
Maanpuolustusmyönteisyys ‐0,491336441 0,091418 ‐5,374632 5,2822E‐07 2,6411E‐07 ‐0,4790258
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Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,482
Selitysaste 0,232
Korjattu selitysaste 0,224
F‐testisuure 27,787
Vapausasteet 1  ja  92
P‐arvo 0,000 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 1,905239285

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio 5,172636209 0,528742 9,782918 6,5328E‐16 3,2664E‐16 0
Ampumaurheilu‐ ja metsästysmyönteisyys ‐0,381434088 0,07236 ‐5,271335 8,8999E‐07 4,45E‐07 ‐0,4816326

Regessioanalyysi
Lisenssi: Ramboll Finland Oy
Tiedosto: Ampumamelu matriisi 260410.xlsx
Työarkki: 

Ehto:  dB alue <> 3  

Riippuva muuttuja: Koetun häiriön määrä, kokonaisnäkemys
Yhteiskorr.kerr. 0,279
Selitysaste 0,078
Korjattu selitysaste 0,069
F‐testisuure 8,442
Vapausasteet 1  ja  100
P‐arvo 0,005 Tilastollisesti merkitsevä
Ennusteen keskivirhe 2,134536041

Kerroin Keskivirhe t‐testi
p‐arvo, 2‐
suunt.testi

p‐arvo,1‐
suunt.testi

Standard.
regr.kerr.

Vakio 1,63139515 0,399862 4,079895 9,0695E‐05 4,5348E‐05 0
Meluherkkyys 0,309531368 0,106532 2,905512 0,00451438 0,00225719 0,2790127



Liite 3.8 23/26

p‐arvo N
Äänten suuri koettu voimakkuus 0,93 *** 0,000    157
Yllättävyys, äkillisyys 0,87 *** 0,000    157
Äänten sävy 0,85 *** 0,000    156
Huoli tai uhka 0,57 *** 0,000    156
Koettu vaikutus kiinteistön arvoon ‐0,60 *** 0,000    139
Maanpuolustusmyönteisyys ‐0,55 *** 0,000    148
Ampumaurheilu‐ ja metsästysmyönteisyys ‐0,49 *** 0,000    143
Vastaajan meluherkkyys 0,36 *** 0,000    156
Suhde ampumaratatoimintaan ja toiminnan tuntemus ‐0,07 0,409    158
Kotona vietetty aika (kokonaisnäkemys) 0,03 0,735    155

Cronbachin alpha = 0,8957
standardoiduille muuttujille

Korrelaatiokerroin

Koetun häiriön määrä 
(kokonaisnäkemys)
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AMPUMARADAN VAIKUTUS ASUINYMPÄRISTÖÖN
Kaksisuuntainen varianssianalyysi
KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Luonnonläheisyys Riippuva muuttuja: Luonnonläheisyys Riippuva muuttuja: Luonnonläheisyys
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,13 0,50 0,08 0,22 Parola 1,36 1,36 1,56 1,41 Parola 16 26 12 54
Räiskylä ‐0,50 1,13 0,18 0,24 Räiskylä 1,31 1,36 1,33 1,41 Räiskylä 8 8 17 33
Yht. ‐0,25 0,65 0,14 0,23 Yht. 1,33 1,37 1,41 1,40 Yht. 24 34 29 87

Luonnonläheisyys

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 14,89004 2,978009 1,561162 0,1804382 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,238773 0,238773 0,125172 0,7243996 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 14,86324 7,431619 3,89588 0,0241443 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 2,86836 1,43418 0,75184 0,4746815 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 81 154,5123 1,907559
Yhteensä 86 169,4023
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,088

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ympäristön rauhallisuus Riippuva muuttuja: Ympäristön rauhallisuus Riippuva muuttuja: Ympäristön rauhallisuus
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,07 0,23 0,00 0,10 Parola 1,33 1,33 1,46 1,35 Parola 14 31 15 60
Räiskylä ‐0,92 0,70 ‐0,21 ‐0,20 Räiskylä 1,24 1,49 1,36 1,45 Räiskylä 12 10 19 41
Yht. ‐0,46 0,34 ‐0,12 ‐0,02 Yht. 1,33 1,37 1,39 1,39 Yht. 26 41 34 101

Ympäristön rauhallisuus

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 17,43791 3,487582 1,876929 0,1055708 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,832413 0,832413 0,447984 0,5049004 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 13,10181 6,550906 3,525534 0,0332638 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 6,096318 3,048159 1,640443 0,199227 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 95 176,5225 1,858131
Yhteensä 100 193,9604
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,09

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Asuinviihtyvyys sisätiloissa Riippuva muuttuja: Asuinviihtyvyys sisätiloissa Riippuva muuttuja: Asuinviihtyvyys sisätiloissa
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,44 0,95 0,90 0,83 Parola 1,13 1,20 1,37 1,22 Parola 9 21 10 40
Räiskylä 0,00 1,13 0,67 0,61 Räiskylä 1,41 1,36 1,07 1,29 Räiskylä 8 8 12 28
Yht. 0,24 1,00 0,77 0,74 Yht. 1,25 1,22 1,19 1,24 Yht. 17 29 22 68

Asuinviihtyvyys sisätiloissa

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 7,619024 1,523805 0,988073 0,4323749 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,43101 0,43101 0,279478 0,5989013 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 6,636922 3,318461 2,151774 0,1246163 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 1,006223 0,503112 0,32623 0,7228319 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 62 95,61627 1,542198
Yhteensä 67 103,2353
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,074

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Asuinviihtyvyys piha‐alueilla Riippuva muuttuja: Asuinviihtyvyys piha‐alueilla Riippuva muuttuja: Asuinviihtyvyys piha‐alueilla
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,20 0,32 0,13 0,14 Parola 1,21 1,39 1,46 1,36 Parola 15 28 15 58
Räiskylä ‐1,25 0,78 ‐0,17 ‐0,17 Räiskylä 1,04 1,64 1,25 1,46 Räiskylä 8 9 18 35
Yht. ‐0,57 0,43 ‐0,03 0,02 Yht. 1,24 1,44 1,33 1,40 Yht. 23 37 33 93

Asuinviihtyvyys piha‐alueilla

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 22,16096 4,432192 2,443665 0,0402762 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 1,733421 1,733421 0,955712 0,3309494 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 19,20174 9,600869 5,293388 0,0067279 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 6,75513 3,377565 1,862202 0,1613318 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 87 157,796 1,813747
Yhteensä 92 179,957
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,123
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ääniympäristö Riippuva muuttuja: Ääniympäristö Riippuva muuttuja: Ääniympäristö
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,47 0,00 0,20 ‐0,07 Parola 1,18 1,35 1,37 1,32 Parola 17 35 15 67
Räiskylä ‐1,18 0,78 ‐0,18 ‐0,24 Räiskylä 0,87 1,64 1,33 1,46 Räiskylä 11 9 17 37
Yht. ‐0,75 0,16 0,00 ‐0,13 Yht. 1,11 1,43 1,34 1,37 Yht. 28 44 32 104

Ääniympäristö

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 23,81758 4,763517 2,773801 0,0218668 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 0,231504 0,231504 0,134805 0,714285 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 21,29224 10,64612 6,199248 0,0028972 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 8,620263 4,310131 2,509794 0,0863942 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 98 168,2978 1,717325
Yhteensä 103 192,1154
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,124

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ulkoilu ja retkeily Riippuva muuttuja: Ulkoilu ja retkeily Riippuva muuttuja: Ulkoilu ja retkeily
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,00 0,50 0,15 0,29 Parola 1,15 1,45 1,52 1,39 Parola 13 26 13 52
Räiskylä ‐0,70 1,43 0,20 0,19 Räiskylä 1,25 1,13 1,37 1,47 Räiskylä 10 7 15 32
Yht. ‐0,30 0,70 0,18 0,25 Yht. 1,22 1,42 1,42 1,41 Yht. 23 33 28 84

Ulkoilu ja retkeily

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 21,34341 4,268681 2,305692 0,0522795 Tilastollisesti oireellinen
Ampumarata 1 0,150397 0,150397 0,081236 0,7763756 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 19,54297 9,771484 5,277984 0,0070294 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 7,418005 3,709003 2,003386 0,1415883 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 78 144,4066 1,851367
Yhteensä 83 165,75
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,129

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Työllisyys paikkakunnalla Riippuva muuttuja: Työllisyys paikkakunnalla Riippuva muuttuja: Työllisyys paikkakunnalla
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,23 1,40 1,42 1,37 Parola 1,09 0,69 0,51 0,76 Parola 13 35 12 60
Räiskylä 0,50 1,67 0,92 1,03 Räiskylä 1,31 0,50 1,19 1,13 Räiskylä 8 9 13 30
Yht. 0,95 1,45 1,16 1,26 Yht. 1,20 0,66 0,94 0,91 Yht. 21 44 25 90

Työllisyys paikkakunnalla

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 8,574786 1,714957 2,231791 0,0585234 Tilastollisesti oireellinen
Ampumarata 1 1,827543 1,827543 2,378307 0,1267457 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 5,35865 2,679325 3,486789 0,0349923 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 3,423799 1,7119 2,227812 0,1139472 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 84 64,54744 0,768422
Yhteensä 89 73,12222
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,117

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Naapuruussuhteet Riippuva muuttuja: Naapuruussuhteet Riippuva muuttuja: Naapuruussuhteet
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 0,00 1,57 1,33 1,15 Parola 1,55 0,94 0,52 1,19 Parola 6 14 6 26
Räiskylä 0,33 1,83 1,00 1,05 Räiskylä 1,03 0,41 0,93 1,00 Räiskylä 6 6 8 20
Yht. 0,17 1,65 1,14 1,11 Yht. 1,27 0,81 0,77 1,10 Yht. 12 20 14 46

Naapuruussuhteet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 17,52795 3,50559 3,797158 0,0065854 Tilastollisesti merkitsevä
Ampumarata 1 0,079475 0,079475 0,086085 0,7706951 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 16,60974 8,304868 8,995601 0,0005603 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 0,916187 0,458093 0,496194 0,6123676 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 40 36,92857 0,923214
Yhteensä 45 54,45652
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,322
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KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Kiinteistöjen arvo Riippuva muuttuja: Kiinteistöjen arvo Riippuva muuttuja: Kiinteistöjen arvo
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,24 0,06 0,10 ‐0,01 Parola 0,78 0,96 1,07 0,94 Parola 25 50 20 95
Räiskylä ‐0,75 0,36 0,04 ‐0,08 Räiskylä 1,14 1,69 0,96 1,23 Räiskylä 12 11 28 51
Yht. ‐0,41 0,11 0,06 ‐0,03 Yht. 0,93 1,11 1,00 1,05 Yht. 37 61 48 146

Kiinteistöjen arvo

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 9,889027 1,977805 1,859092 0,105319 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Ampumarata 1 0,228941 0,228941 0,215199 0,643438 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 9,540637 4,770318 4,483992 0,0129315 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 2,828231 1,414115 1,329237 0,2679521 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 140 148,9397 1,063855
Yhteensä 145 158,8288
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,062

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet Riippuva muuttuja: Kiinteistöjen käyttömahd. Riippuva muuttuja: Kiinteistöjen käyttömahd.
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,08 0,29 0,35 0,20 Parola 0,70 0,90 0,81 0,84 Parola 25 48 20 93
Räiskylä ‐0,50 0,73 0,14 0,12 Räiskylä 1,17 1,42 0,85 1,13 Räiskylä 12 11 28 51
Yht. ‐0,22 0,37 0,23 0,17 Yht. 0,89 1,02 0,83 0,95 Yht. 37 59 48 144

Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 11,74267 2,348533 2,77203 0,0203164 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 0,114362 0,114362 0,134985 0,7138774 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 11,25492 5,627461 6,642227 0,0017543 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 3,500148 1,750074 2,065654 0,1305809 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 138 116,9171 0,847225
Yhteensä 143 128,6597
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,091

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Ympäristön hiljaisuus Riippuva muuttuja: Ympäristön hiljaisuus Riippuva muuttuja: Ympäristön hiljaisuus
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola ‐0,47 ‐0,07 ‐0,40 ‐0,25 Parola 1,30 1,51 1,24 1,39 Parola 15 30 15 60
Räiskylä ‐1,20 0,90 ‐0,43 ‐0,29 Räiskylä 1,23 1,37 1,33 1,49 Räiskylä 10 10 21 41
Yht. ‐0,76 0,18 ‐0,42 ‐0,27 Yht. 1,30 1,52 1,27 1,42 Yht. 25 40 36 101

Ympäristön hiljaisuus

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 24,93932 4,987864 2,679481 0,0260696 Tilastollisesti melkein merkitsevä
Ampumarata 1 0,101204 0,101204 0,054367 0,8161281 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
dB alue 2 22,44394 11,22197 6,028444 0,0034061 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 9,938323 4,969161 2,669434 0,0743806 Tilastollisesti oireellinen
Virhe 95 176,8429 1,861504
Yhteensä 100 201,7822
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,124

KESKIARVOT KESKIHAJONNAT FREKVENSSIT
Riippuva muuttuja: Maanpuolustus ja sotilaskoulutus Riippuva muuttuja: Maanpuolustus ja sotilaskoulRiippuva muuttuja: Maanpuolustus ja sotilaskoul.
Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata Rivimuuttuja: Ampumarata
Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue Sarakemuuttuja: dB alue

70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht. 70dB 65 dB 60 dB Yht.
Parola 1,58 1,77 1,40 1,64 Parola 0,51 0,43 0,51 0,48 Parola 19 39 15 73
Räiskylä 0,89 1,67 1,00 1,14 Räiskylä 1,17 0,50 1,00 0,98 Räiskylä 9 9 19 37
Yht. 1,36 1,75 1,18 1,47 Yht. 0,83 0,44 0,83 0,73 Yht. 28 48 34 110

Maanpuolustus ja sotilaskoulutus

Lähde
Vapaus‐
asteet

Neliö‐
summa

Keskine‐
liösumma F‐arvo Tn>F

Malli 5 11,37464 2,274927 5,13845 0,0002979 Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Ampumarata 1 3,388214 3,388214 7,653065 0,0066983 Tilastollisesti merkitsevä
dB alue 2 4,947373 2,473687 5,587394 0,0049317 Tilastollisesti merkitsevä
Yhdysvaikutus 2 1,153271 0,576635 1,302464 0,2761758 Tilastollisesti ei‐merkitsevä
Virhe 104 46,04354 0,442726
Yhteensä 109 57,41818
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö = 0,198
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