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1. JOHDANTO 

Nykyisin työhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, sillä työntekijöiden 

hyvinvointi heijastuu suoraan koko yrityksen toimintaan ja heidän terveydentilaansa 

myös työajan ulkopuolella. Tärkeä tekijä työhyvinvoinnissa on työskentely-ympäristö, 

jonka olennainen komponentti on työpisteen melutaso. Tutkimuksissa on todettu pitkä-

kestoisella melulla olevan negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden fysiologiaan ja henki-

seen suorituskykyyn. [1] Työpisteen melu voi olla joko ympäristöstä kantautuvaa, esi-

merkiksi äänekkäässä avokonttorissa, tai työskentelystä itsestään aiheutuvaa, kuten työ-

koneiden tapauksessa. 

Moottorikäyttöisten työkoneiden synnyttämä melu on usein voimakasta ja työntekijä on 

koneen välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi melu muodostaa terveysriskin erityi-

sesti tällaisten koneiden kanssa työskenteleville henkilöille. Ohjaamosta käsin hallitta-

vien koneiden tapauksessa kuljettaja altistuu melulle välttämättä, sillä hän ei voi poistua 

paikalta esimerkiksi meluisan työvaiheen ajaksi. 

Tässä työssä tutkitaan melutasoa Usewood Forest Master -pienmetsäkoneen ohjaamossa. 

Kyseisellä metsäkoneella on kiinteä ohjaamo, eli kuljettajan on oltava läsnä koneen teh-

dessä töitä. Melutaso ohjaamossa nykyisellään on subjektiivisesti arvioituna korkea ja 

työskentely ilman kuulonsuojausta on epämiellyttävää. Melun äänenpainetasoa pienmet-

säkoneessa ei ole aiemmin määritetty, joten sen selvittäminen on tarpeellista esimerkiksi 

työturvallisuuden ja mukavuuden takia. 

Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa mittaus pienmetsäkoneen ohjaamon ISO-

standardin mukaisen melutason selvittämiseksi ja tutkia koneen eri käyttötilanteiden vai-

kutusta melutasoon. Mittaustulosten ja kirjallisuuden perusteella selvitetään lopuksi mah-

dollisia tapoja vaimentaa ohjaamoon tulevaa melua. Kandidaatintyön rajallisen laajuuden 

vuoksi koneen ohjaamon melunvaimennus jätetään työssä ratkaisuehdotusten selvittämi-

sen tasolle. 
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2. ÄÄNI JA MELU 

Ääni on ilman tai muun väliaineen aaltoliikettä, joka pystytään havaitsemaan kuuloaisti-

muksena. Äänenpaine p on absoluuttinen suure, joka kuvaa ääniaallon aiheuttamaa väli-

aineen paineen vaihtelua Pascaleina. Ääniteho kuvaa äänilähteen ympäristöönsä säteile-

mää tehoa watteina. Äänitehon ja sen läpäisemän pinta-alan avulla pystytään määrittä-

mään Äänen intensiteetti I, jonka yksikkö on W/m2. [2] 

Äänenvoimakkuutta kuvataan usein suhteellisella äänenpainetason suureella (tunnus Lp 

tai SPL, yksikkö desibeli SPL, dB SPL), joka on äänenpaineen ja määritellyn vertailupai-

neen pref tehollisarvojen suhde logaritmisesti esitettynä  

   𝐿𝑝 = 10 × log10
𝑝2

𝑝𝑟𝑒𝑓
2 = 20 × log10

𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
.    (1) 

Vertailupaineena käytetään yleisesti arvoa 20 μPa, sillä tämä vastaa ihmisen keskimää-

räistä kuulokynnystä [3]. Tämä äänenpaine tuottaa 0 dB SPL äänenpainetason [4].  

Koska ääniaallon energia leviää avaruudellisesti, sen intensiteetti tietyllä etäisyydellä x 

pienenee ideaalisessa, heijastuksettomassa ympäristössä eli nk. vapaakentässä käänteisen 

neliön lain mukaisesti [5] 

      𝐼 =
1

𝑥2
.     (2) 

Tällaisessa ideaalisessa ympäristössä äänen intensiteettitaso (tunnus LI, yksikkö dB SIL) 

ja äänenpainetaso ovat yhtä suuria. Vertailutaso Iref intensiteetille on pikowatti neliömet-

rille (10-12 W/m2), joka vastaa vertailupaineen 20 μPa suuruista äänenpainetta tuottaen 0 

dB SIL intensiteettitason kaavan 

     𝐿𝐼 = 10 × log10
𝐼

𝐼𝑟𝑒𝑓
    (3) 

mukaisesti [6]. Käänteisen neliön lain mukainen intensiteetin väheneminen vapaaken-

tässä näkyy intensiteetti- ja äänenpainetasossa käytännössä siten, että etäisyyden kaksin-

kertaistaminen pienentää desibeliarvoa kuudella. 

Ihmisen kuuloaistin ala- ja kipurajojen välillä äänenpaineessa on yli kolmemiljoonaker-

tainen ero (20 μPa – 63,2 Pa) ja intensiteetissä kymmenbiljoonakertainen ero (10-12 W/m2 

- 10 W/m2) [4]. Näin suurten vaihteluvälien hahmottaminen ja eri arvojen suurusluokan 

vertailu kävisi haastavaksi, joten logaritminen desibeliasteikko (0 – 130 dB SPL) on koe-

tun äänekkyyden kuvaamisessa selkeämpi kuin absoluuttinen paine- tai intensiteettiarvo. 
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Koetussa äänekkyydessä tavallisesti kuultava ero vastaa noin kolmen desibelin äänenpai-

netason muutosta. Tämä vastaa 1,41-kertaista äänenpainetta ja kaksinkertaista intensiteet-

tiä ja tehoa. Kymmen desibelin äänenpainetason muutos kuulostaa noin kaksi kertaa ko-

vemmalta, mutta tähän vaaditaan noin kolminkertainen äänenpaine ja kymmenkertainen 

äänen intensiteetti ja teho [7]. 

Pelkkä desibelilukema ilman mittausetäisyyttä ei kerro esimerkiksi tietyn laitteen ympä-

ristöönsä tuottamasta äänenpainetasosta mitään. Mitattaessa tietyn pisteen, esimerkiksi 

ajoneuvon kuljettajan kokemaa äänenpainetasoa, pelkkä desibelilukema kuitenkin riittää 

määrittämään äänenpainetason. Määritellyssä pisteessä etäisyydet ympäristön eri ääniläh-

teistä ovat vakiot ja vertailukelpoisuus säilyy. 

Äänenvoimakkuuden lisäksi äänen taajuus vaikuttaa siihen, miten äänekkäänä se havai-

taan. Koettua äänekkyyttä kuvataan äänekkyystasolla LN, jonka yksikkö on foni. Kuvan 

1. vakioäänekkyyskäyrästöön on piirretty koettuja äänekkyystasoja taajuuden ja äänen-

painetason funktiona. 

Kuva 1.  Vakioäänekkyyskäyrästö [8] 
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Käyrästöstä huomataan, että ihmisen kuuloaisti on herkimmillään noin neljän kilohertsin 

taajuuksille ja matalat taajuudet koetaan niiden todellista äänenpainetasoa vähemmän ää-

nekkäiksi. Korkeammilla äänenpainetasoilla äänekkyyskäyrät kuitenkin suoristuvat eri-

tyisesti matalien taajuuksien osalta.  

Mitattaessa äänenpainetasoja halutaan usein määrittää äänekkyyttä ihmisen kannalta, jo-

ten mittaustuloksia painotetaan, eli tiettyjen taajuuksien mittaustulosta vaimennetaan ja 

korostetaan siten, että lopullinen mittaustulos vastaa vakioäänekkyyskäyrää. Yleisimmin 

käytetyt ovat A-, C- ja Z-painotukset. A-painotus tuottaa vasteen, jonka muoto seuraa 

ihmiskorvan vastetta matalilla äänenvoimakkuuksilla. C-painotus mukailee korvan vas-

tetta noin sadan fonin äänekkyydellä ja Z-painotuksessa suodattimia ei käytetä kuuloalu-

eella ollenkaan (vaste 10 Hz-20 kHz ±1.5 dB). Käytetty painotus ilmoitetaan saaduissa 

mittaustuloksissa, esimerkiksi LA = x dB, dBA tai dB(A) [9]. 

Melulla tarkoitetaan häiritseväksi koettua ja mahdollisesti haitallista ääntä. Sen koettu 

häiritsevyys riippuu merkittävästi äänenpaineesta, sen luonteesta, ympäristöstä ja koki-

jasta. Melun häiritsevyys on siis subjektiivista, mutta äänenpainetasolle voidaan määri-

tellä terveydelle haitalliset ja välittömästi vaaralliset rajat. Taulukossa 1 esitellään keski-

määräisiä äänenpainetason arvoja yleisille äänilähteille ja fyysisiä raja-arvoja ihmisen 

kuuloaistille. 

Taulukko 1. Äänenpainetason arvoja [4] 

Äänilähde / raja-arvo Koettu äänenpainetaso  

(dB SPL) 

kipuraja 130 

kovaääninen rock-konsertti 120 

kova huuto lähietäisyydeltä 100 

kuulovauriolle altistava raja  85 

vilkas katu 80 

keskustelussa puheen äänenvoimakkuus 60 

kuiskaus  30 

 

Merkittävä tekijä kuulovaurion syntymisessä on melulle altistuttu aika. Taulukossa 2 on 

esitetty jatkuvalle melulle altistumisaikojen turvallisuusrajat äänenpainetason mukaan. 

Näiden rajojen ylittyessä melu voi aiheuttaa kuulovaurion. 
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Taulukko 2. Melutasojen turvallisuusrajat [10] 

Jatkuva äänenpainetaso  

(dB(A)) 

Altistumisaika 

85 8 tuntia 

88 4 tuntia 

94 1 tunti 

100 15 min 

106 4 min 

112 1 min 

115 ei lainkaan. 

 

Erittäin kovat äänet voivat aiheuttaa kuulovaurion välittömästi, mutta jo yli 85 dB äänen-

painetason saavuttava melu voi pidemmän ajan kuluessa vahingoittaa kuuloa. Kuulovau-

rio on pysyvä haitta, sillä korvan solut eivät uusiudu [10]. 

2.1 Melunvaimennus 

Vaimennuksen tarkoituksena on vähentää käyttäjän kokemaa melua. Vaimentavan raken-

teen kykyä heikentää ääniaaltoja kuvataan etenemisvaimennuksella (TL, transmission 

loss), joka on äänilähteen ja vastaanottavan puolen äänenpainetasojen erotus:  

𝑇𝐿 = 𝑆𝑃𝐿𝑙äℎ𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 − 𝑆𝑃𝐿𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖.    (4) 

Etenemisvaimennus on myös taajuuden funktio, sillä useimmat seinämät vaimentavat eri 

taajuuksia vaihtelevalla voimakkuudella. Suuren etenemisvaimennuksen rakenteilla on 

siis kyky eristää ääntä tehokkaasti. [11] 

Suoraviivaisin tapa meluntorjunnassa on vähentää lähteen tuottamaa melua, esimerkiksi 

vaimentamalla polttomoottorin imu- ja pakoääniä tehokkaammin. Toinen yksinkertainen 

keino on kasvattaa etäisyyttä melunlähteeseen. Kuten mainittu, avoimessa ympäristössä 

äänen intensiteetti pienenee käänteisen neliön lain mukaisesti etäisyyden kasvaessa.  

Jos lähteen tuottamaan meluun tai sen sijaintiin ei voida vaikuttaa, tulee etenemisvaimen-

nusta suurentaa eli heikentää melun siirtymistä kuuntelijalle. Ääni voi siirtyä ilmateitse, 

rakenteita pitkin tai näiden kahden yhdistelmänä. Rakenteiden värähtely voi aiheutua nii-

hin johtuvasta mekaanisesta värähtelystä, esimerkiksi koneista ja askeleista, tai äänen ai-

heuttamasta resonanssista kalvomaisissa rakenteissa. Kummassakin tapauksessa raken-

teita pitkin kulkeva värähtely saa vastaanottavan tilan rakenteet resonoimaan, jolloin ne 

tuottavat ääntä. [11] 
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Ilmateitse kulkeutuva ääni pysähtyy ilmatien katkaiseviin rakenteisiin, kuten seiniin. Osa 

ääniaallosta heijastuu takaisin ja osa absorboituu seinään absorptiokertoimen α mukai-

sesti, joka on materiaalin absorboiman ja siihen kohdistuneen äänitehon suhde. Ab-

sorptiokertoimen arvo voi vaihdella taajuuden mukaan merkittävästi, esimerkiksi ikkuna-

lasin absorptiokerroin 125 Hz:n taajuudella on 0,35, mutta 4 kHz taajuudella se on vain 

0,04. [12]  

Heijastuksen osalta etenemisvaimennus on hyvin korkea, sillä ääni ei siirry seinämän läpi, 

mutta absorboitu ääni siirtää energiaansa seinämään. Tämä energia saa rakenteen väräh-

telemään, jolloin sen ominaisuudet määrittävät kuinka suuri osa energiasta häviää mate-

riaalin sisään lämpönä ja kuinka suuri osa säteilee eteenpäin tuottaen matalamman ete-

nemisvaimennuksen. Mitä massiivisempi rakenne on, sitä vähemmän ääniaallot pystyvät 

vaikuttamaan siihen ja sitä vähemmän se värähtelee siirtäen ääntä eteenpäin. [11] 

Seinämän massa on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat etenemisvaimen-

nukseen. Resonoimattoman, eli akustisesti löysän seinämän etenemisvaimennus voidaan 

approksimoida kaavalla 

𝑇𝐿 = 20 log(𝑓𝑚) − 47,     (5)   

jossa f on äänen taajuus hertseinä ja m seinämän massa pinta-alaa kohden (kg/m2).  Yh-

tälöstä nähdään, että ideaalisen seinämän massan tai äänen taajuuden kaksinkertaistami-

nen lisäävät etenemisvastusta 6 dB. Matalilla taajuuksilla vakiomassaisen seinämän ete-

nemisvaimennus on siis huomattavasti pienempi kuin korkeilla taajuuksilla, minkä takia 

esimerkiksi musiikin basso kantautuu asunnoissa pisimmälle ja äänekkäimmin.  

Tavalliset seinämämateriaalit (esimerkiksi kipsi-, metalli- ja puulevyt sekä kivirakenteet) 

eivät kuitenkaan ole täysin velttoja, vaan niillä on massan lisäksi myös jäykkyys ja vai-

mennuskerroin. Jäykkyys kuvaa materiaalin kykyä vastustaa muodonmuutosta ja vaimen-

nuskerroin materiaalin sisäistä kitkaa, eli kuinka tehokkaasti se pystyy vaimentamaan vä-

rähtelyään. [11] 

Jäykkyyden vuoksi tavallisissa seinämissä esiintyy resonanssitaajuuksia. Rakenteen 

muoto, massa ja materiaaliominaisuudet määrittävät sille ominaisen taajuuden, jolla ra-

kenne värähtelee helpoiten. Mikäli materiaalin vaimennuskerroin on matala, se alkaa vä-

rähdellä resonanssitaajuudellaan helposti. Värähdellessään seinämä tuottaa ääniaaltoja 

myös vaimennettavalle puolelle, jolloin etenemisvastus on matala ja materiaali on akus-

tisesti ”läpinäkyvä” resonanssin taajuusalueella. Vastaavasti suuremman vaimennusker-

toimen materiaalit pysäyttävät värähtelynsä tehokkaammin, minkä vuoksi niillä ei esiinny 

yhtä selvää etenemisvaimennuksen laskua resonanssin alueella. Esimerkiksi löysillä ras-

kasmatoilla on erittäin pieni jäykkyys ja suuri vaimennuskerroin, jolloin niillä käytän-

nössä ei ole resonanssitaajuutta kuuloalueella ja ne vaimentavat niihin kohdistunutta vä-

rähtelyä erittäin tehokkaasti. Raskasmattojen lisääminen rakenteisiin vaimentaa ilma-

teitse välittyvää melua tehokkaasti. [11] 
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Ilmateitse siirtyvän melun vaimennuksessa seinämän tiiveys on tärkeää, sillä jokaisen 

reiän ja raon etenemisvaimennus on käytännössä nolla. Tämän takia näennäisesti korkean 

etenemisvaimennuksen seinän todellinen äänieristys voi heikentyä merkittävästi jo pien-

ten aukkojen takia. Esimerkiksi 45 desibelin etenemisvaimennuksen omaavan seinän 

pinta-alasta tuhannesosan ollessa avoinna (⌀ 3,6 cm reikä 1 m2 seinässä), laskee koko 

rakenteen etenemisvaimennus 30 desibeliin.  

Rakenteita pitkin kulkeutuva melu on yleensä helpointa vaimentaa erottamalla sen lähde 

muusta rakenteesta käyttäen joustavia kiinnikkeitä, sillä värähtelyn lähde on usein sel-

västi määriteltävissä oleva komponentti, kuten koneen toimilaite tai moottori. Tällä tavoin 

pystytään vähentämään värähtelyn aiheuttamia ongelmia jo niiden alkupisteessä. Jos vä-

rähtelyn alkuperä ei ole selkeä komponentti tai sitä ei voi eristää, tulee rakenteeseen tehdä 

joustava katko tai erottaa värähtelevä osa kokonaan omaksi rakenteekseen. 

Tiheitä rakennemateriaaleja pitkin värähtely voi kulkeutua pitkiä matkoja ennen kuin se 

saavuttaa pinnan, josta se säteilee häiritseväksi meluksi. Esimerkiksi teräksessä ääni kul-

keutuu noin 20 kertaa kauemmaksi kuin ilmassa. [11] Voimakkaasti värähtelevät koneet, 

kuten polttomoottorit, tuottavat suurienergistä mekaanista värähtelyä, joka voi kuulua 

erittäin äänekkäänä meluna rakenteista säteillessään.  

2.2 Melu pienmetsäkoneessa 

Työn kohteena olevan pienmetsäkoneen (kuvassa 2) ohjaamon sisämelu koostuu kol-

mesta komponentista, joista kaksi on lähtöisin ohjaamon ulkopuolelta ja yksi syntyy oh-

jaamossa. Melu voi johtua ohjaamoon ulkopuolelta ilmateitse, esimerkiksi tiivisteiden 

väleistä. Toinen komponentti on ulkoisen melun ja värähtelyn johtuminen rakenteita pit-

kin ohjaamon pintoihin saaden ne värähtelemään ja tuottamaan melua. Kolmas sisämelun 

komponentti ovat sisällä syntyvät kitinät ja räminät eri materiaaleissa [13]. 

Kuva 2. Usewood Forest Master -pienmetsäkone 
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Kaikkia melunlähteitä ohjaamon sisällä syntyviä ääniä lukuun ottamatta yhdistää ohjaa-

mon rakenteen suodattava vaikutus. Rakenteelliset osat johtavat eri värähtelytaajuuksia 

eri tavalla ja myös sekoittavat eri lähteistä tulevia melunlähteitä toisiinsa. Esimerkiksi 

elastomeeripuslat kahden komponentin välissä eristävät tehokkaammin korkeita kuin ma-

talia taajuuksia. Ohjaamon sisälle rakenteen suodattamaan meluun vaikuttaa lopuksi oh-

jaamon akustiikka. [13].  

Merkittävä tekijä ohjaamon sisäisessä akustiikassa ovat heijastuksista johtuvat seisovat 

aallot. Ääniaalto, jonka aallonpituus tai sen monikerta sopii seinien väliin, voi heijastua 

seinästä toiseen synnyttäen seisovan aallon näiden väliin. Konstruktiivisen interferenssin 

johdosta tällaisessa aallossa on kohtia, ns. kupuja, joissa aallon amplitudi eli äänen voi-

makkuus suurenee. Kupujen väleissä on ns. solmuja, joissa destruktiivinen interferenssi 

pienentää aallon amplitudia. Mikäli ohjaamon sisällä kuljettajan pään sijainti osuu tällai-

sen seisovan aallon kupukohtaan, kyseisen sijainnin äänenpainetaso voi olla huomatta-

vasti korkeampi kuin keskimääräinen ohjaamossa vallitseva äänenpainetaso. Vastaavasti 

jos kuljettaja pystyy liikkumaan ohjaamossa ja melutaso mitataan vain yhdestä sijain-

nista, voidaan solmukohdasta saada todelliseen tilanteeseen nähden liian matala äänen-

painetaso. Seisovien aaltojen syntymistä edesauttavat ääntä hyvin heijastavat toisiinsa 

nähden samansuuntaiset seinät. [13] 

Pienmetsäkoneessa oletettavasti merkittävin melunlähde on sen voimanlähteenä toimiva 

nelisylinterinen dieselmoottori. Koneen voimansiirto on täysin hydraulinen ja työskente-

lykierroksilla hydraulipumppua käyttävä dieselmoottori käy 2500 kierrosta minuutissa. 

Moottori sijaitsee tilankäytöllisistä syistä suoraan ohjaamon taka- ja alapuolella, joten se 

on lähellä koneen kuljettajaa. 
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3. KOEJÄRJESTELY 

Melumittaus toteutettiin käyttäen Brüel & Kjær Type 2250 Light -äänenpainetasomitta-

ria, joka kykenee IEC 61672-1 -standardin mukaiseen ensimmäisen luokan mittaustark-

kuuteen. ISO 11200 -standardin avulla valittiin melumittaukseen sopivin mittaustapa. 

Ohjaajan paikka ohjaamossa on tarkasti määritelty, koska rajallisten tilan vuoksi kuljet-

tajalle on yksi kiinteä istumapaikka. Lisäksi kyseessä on sisäpuolisen melun mittaus ja 

äänilähde ei ole tarkasti määriteltävissä, jolloin melumittaus suositellaan suoritettavaksi 

standardin ISO 11201 mukaisesti.  

Mittaus tulee suorittaa standardin ISO 11201 mukaan mahdollisimman ideaalissa puoli-

äärettömässä tilassa kovalla alustalla käyttäen A-painotusta. Tilaksi valikoitui tyhjä, as-

falttipäällysteinen parkkipaikka, jonka mitat ovat noin 85 x 160 metriä, jossa voidaan 

suuren koon ja avoimuuden vuoksi päästä ensimmäisen luokan tarkkuuteen. Parkkipai-

kalla kasvaa muutamia puita, mutta niiden heijastavuus voidaan olettaa merkityksettö-

mäksi suuren etäisyyden ja pienen tiheyden johdosta. Aluetta ympäröivät toimistoraken-

nukset, jotka olivat korkeudeltaan neljästä kuuteen kerrosta. Rakennusten etäisyys mit-

tauspisteeseen täyttää ISO 11201:n vaatimukset ensimmäisen luokan mittaukselta. 

Standardin mukaan melutaso määritetään n. 20 senttimetrin etäisyydeltä kuljettajan 

päästä vasemmalta ja oikealta puolelta. Korkeamman mittaustuloksen saavuttavan puolen 

äänenpainetasosta lasketaan standardin mukainen melutaso. 

Ensimmäisen tarkkuusluokan mittauksessa saadut mittaustulokset tulee normalisoida val-

litsevan ilmanpaineen ja lämpötilan suhteen kaavan 

𝐿𝑝𝐴,0 = 𝐿𝑝𝐴 − 20 log
𝑝𝑎𝑚𝑏

𝑝𝑎𝑚𝑏,0
𝑑𝐵 + 20 log

𝛩

𝛩0
𝑑𝐵    (6) 

mukaisesti, jossa LpA on mitattu ja LpA,0 korjattu äänenpainetaso (dB SPL), pamb vallitseva 

ilmanpaine (Pa), Θ vallitseva lämpötila (K), pamb,0 referenssipaine 1,01325*105 Pa ja Θ0 

referenssilämpötila 296 K. 

Taustamelu otetaan huomioon määrittämällä korjauskerroin K1A seuraavasti: 

𝐾1𝐴 = −10 log(1 − 10−0,1∆𝐿𝐴) 𝑑𝐵,    (7) 

jossa ΔLA on mittauspisteen A-painotettujen äänenpainetasojen ero metsäkoneen ollessa 

sammutettuna ja käynnissä. Mikäli ΔLA > 15 dB, voidaan olettaa, että K1A = 0. Todellinen 

A-painotettu jatkuva melutaso LpA saadaan korjattua mitatusta äänenpainetasosta L’pA 

seuraavasti: 

𝐿𝑝𝐴 = 𝐿′𝑝𝐴 − 𝐾1𝐴.      (8) 
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Brüel & Kjær Type 2250 Light on integroiva melumittari, eli se kykenee laskemaan pai-

notetun ekvivalenttiäänitason (LAeq) määritetylle aikavälille. Tätä käytetään kaavoissa 

A-painotetun äänenpainetason arvona. Standardin ISO 11201 mukaan mittausajan tulee 

olla vähintään kymmenen sekuntia. Mittausajaksi valittiin 15 sekuntia.  

Mittauksessa pyritään saamaan selville suurin realistinen melutaso, jonka koneen käyttäjä 

kokee. Suurinta melutasoa etsitään moottorin eri kierrosnopeuksilta tyhjäkäynniltä työ-

kierrosnopeudelle sekä erilaisista hydraulisten toimilaitteiden käyttötilanteista. Mikäli jo-

kin toiminto aiheuttaa voimakkaita yksittäisiä ääniä, nk. transientteja, 2250 Light kykenee 

mittaamaan ne C-painotettuna huippuarvona LCpeak. Tuloksina mittauksesta ilmoitetaan 

ohjaamon jatkuva äänenpainetaso LpA sekä mahdollisten transienttien äänenpainetasot 

LCpeak. 
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4. TULOKSET 

Mittaus suoritettiin 29.7.2017 klo 22-23.10. Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen mukaan 

lämpötila oli 17ºC ja ilmanpaine 100,8 kPa [14]. Ilma oli mittaushetkellä tyyni ja sateeton, 

joten tuuli ja sade eivät häirinneet tuloksia. Mittaus aloitettiin kirjaamalla ylös lämpötila 

ja ilmanpaine, jonka jälkeen mitattiin taustamelu standardin mukaisesti kuljettajan pään 

vasemmalta ja oikealta puolelta. Taustamelutaso mitattiin lisäksi myös ohjaamon kes-

keltä, kuljettajan kasvojen edestä kuvan 3 mukaisesti. 

Kuva 3. Taustamelutason mittaus ohjaamossa 

Taustamelumittaukset ovat esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Taustamelumittaukset 

Mittaus Äänenpainetaso (LAeq) 

1 - vasen 35,2 dB 

2 - oikea 35 dB 

3 - keskellä 31,5 dB 

Taustamelumittauksen jälkeen moottorin kierrosluku nostettiin työskentelykierroksille 

2500:aan kierrokseen minuutissa, joilla suoritettiin kolme mittausparia vasemmalta ja oi-

kealta. Yksi mittauspari otettiin koneen seistessä paikallaan ja kaksi mittausparia liikutet-

taessa konetta. Saadut mittaustulokset ovat esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Melutaso työkierroksilla 

Mittaus Äänenpainetaso va-

semmalla (LAeq) 

Äänenpainetaso oi-

kealla (LAeq) 

1 - paikallaan 79,5 dB 79,3 dB 

2 - liikkeessä 84,1 dB 82,5 dB 

2 - liikkeessä 83,1 dB 82,9 dB 

Konetta voidaan operoida myös matalammilla kierrosnopeuksilla. Melutaso mitattiin tyh-

jäkäyntikierroksilla työkierroksia vastaavasti. Taulukossa 5 ovat esitettynä tyhjäkäynti-

mittauksen tulokset. 

Taulukko 5. Melutaso tyhjäkäynnillä 

Mittaus Äänenpainetaso vasem-

malla (LAeq) 

Äänenpainetaso oikealla 

(LAeq) 

1 - paikallaan 78,8 dB 78,3 dB 

2 - liikkeessä 78,1 dB 78,2 dB 

2 - liikkeessä 78,1 dB 79,0 dB 

Lisäksi kirjattiin ylös mahdolliset transientit ja niiden epäillyt aiheuttajat. Merkittäviksi 

transienteiksi valittiin yli 110 dB LCpeak-ekvivalenttitason tapahtumat. Taulukkoon 6 on 

kirjattuna tämän tason ylittäneet transientit. 

Taulukko 6. Merkittävät transientit 

Mittaus Äänenpainetason huippu-

arvo (LCpeak) 

Oletettu lähde 

Työkierroksilla 2. mittaus, 

vasen puoli 

113,4 dB Koneen hydrauliikan ääni 

nopeassa jarrutuksessa 

Työkierroksilla 3. mittaus, 

vasen puoli 

115,2 dB Runko-ohjauksen kolahdus 

 

Ensimmäisellä kerralla mittauksia suoritettaessa äänenpainetasomittarilla keskiarvoistet-

tiin virheellisesti useita melumittauksia samaan ekvivalenttiarvoon. Virhe kuitenkin huo-

mattiin, laitteen asetukset korjattiin ja virheelliset mittaukset suoritettiin uudelleen. Mit-

taus suoritettiin ohjaamon ovet suljettuna siten, että koneen kuljettaja piti mittalaitetta 

kädessään standardin määrittelemällä kohdalla. 
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5. TULOSTEN KÄSITTELY 

Ensimmäisen tarkkuusluokan mittaustulokset tulee normalisoida ympäristön olosuhtei-

den ja taustamelun suhteen kaavojen 6, 7 ja 8 mukaisesti, menetelmät ovat selostettu tar-

kemmin kappaleessa kolme. Tässä tapauksessa taustamelun ja koneen aiheuttaman me-

lutason erotus on kaikissa tapauksissa yli 15 desibeliä, jolloin taustamelun kompensointia 

ei tarvitse suorittaa, ts. voidaan todeta, että korjauskerroin K1A = 0. 

Lämpötilan ja ilmanpaineen mukaan suoritettava kompensointi tehtiin käyttäen mittaus-

ajankohdan arvoja 17 °C (290,15 K) ja 100,8 kPa (1,008 *105 Pa). Kaavan 6 mitatusta 

äänenpainetasosta LpA vähennettävä korjaustekijä on vakio eri mittausten välillä, sillä se 

riippuu vain lämpötilasta ja ilmanpaineesta. Lasketaan korjaustekijän arvo 

20 log
100800 𝑃𝑎

101325 𝑃𝑎
𝑑𝐵 + 20 log

290,15 𝐾

296 𝐾
𝑑𝐵 = 0,12826 dB 

Vähentämällä tämä mittaustuloksista, saadaan todellinen normalisoitu äänenpainetaso 

selville. Samalla voidaan huomata, että olosuhteiden ollessa hyvin lähellä referenssiolo-

suhteita, korjauskertoimen arvo jää hyvin pieneksi. Taulukossa 7 esitetään täten normali-

soidut mittaustulokset. 

Taulukko 7. Normalisoidut mittaustulokset 

Taustamelun mittaus Äänenpainetaso (LAeq) 

1 - vasen 35,07 

2 - oikea 34,87 

3 - keskellä 31,37 

Mittaus työkierroksilla Äänenpainetaso vasemmalla 

(LAeq) 

Äänenpainetaso oikealla 

(LAeq) 

1 - paikallaan 79,37 79,17 

2 - liikkeessä 83,97 82,37 

2 - liikkeessä 82,97 82,77 

Mittaus tyhjäkäynnillä 

1 - paikallaan 78,67 78,17 

2 - liikkeessä 77,97 78,07 

2 - liikkeessä 77,97 78,87 

 

Odotusten mukaisesti korkein melutaso toteutuu työkierroksilla koneen liikkuessa. Ko-

neen standardinmukainen A-painotettu ekvivalenttiäänenpainetaso LpA meluisamman, 

vasemman puolen mukaan määritettynä on 83,5 dB. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ohjaamon melutason mittaustulokset olivat johdonmukaisia ja toistettujen mittausten tu-

lokset olivat yhden desibelin sisällä toisistaan, joten voidaan olettaa, että itse mittauksessa 

ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Mittausolosuhteet olivat optimaaliset, sillä tuuli ja 

sade eivät tuottaneet ylimääräistä vaihtelevaa taustamelua. 

Merkittävin puute mittauksessa oletettavasti oli se, että ohjaamon melutasoa ei pystytty 

mittaamaan koneen tehdessä todellista metsänhoitotyötä, vaan toimilaitteita käytettiin il-

man kuormaa. Todellisuudessa kaadettavien puiden käsittely harvesteripäässä aiheuttaa 

oletettavasti ylimääräistä värinää ja melua koneen ohjaamoon, eli todellinen käytön ai-

kainen melutaso voi olla nyt määritettyä melutasoa korkeampi. Mittauksen herkkyyttä 

yksittäisille äänille olisi voitu parantaa ottamalla useampia mittauksia samasta tilanteesta 

ja käyttämällä pidempää mittausaikaa. 

Kokonaisuudessaan mittaus voidaan todeta onnistuneeksi. Jatkuva A-painotettu melutaso 

83,5 dB ohjaamon sisällä ei ylitä 85 desibelin rajaa, jonka jälkeen kuulovaurio on mah-

dollinen kahdeksan tunnin aikana, mutta se on lähellä tätä arvoa. Lisäksi koneesta kuuluu 

merkittävästi tätä kovaäänisempiä transientteja, joten käytön aikainen kuulosuojaus on 

suositeltavaa. Myös subjektiivisesti arvioituna mukavuussyistä pidemmässä työskente-

lyssä kuulosuojaus on tarpeen. 
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7. MELUNTORJUNTA 

Ohjaamon melutason vähentäminen vaatisi joko melunlähteen äänitehon laskemista tai 

etenemisvastuksen lisäämistä moottoritilan ja ohjaamon välillä. Itse moottorin tuottaman 

melun vaimentaminen on haastavaa, sillä valmiin, alihankitun moottorin rakenteen muut-

taminen hiljaisemmaksi vaatisi monimutkaisia koneteknisiä muutoksia. Koneen rajallis-

ten mittojen takia myöskään etäisyyden kasvattaminen ohjaamon ja moottoritilan välillä 

ei ole mahdollista. Järkevimmäksi ratkaisuksi jää täten moottoritilan ja ohjaamon ää-

nieristäminen sekä niiden välisten värähtelyjen johtumisen vaimentaminen.  

Tällä hetkellä metsäkoneen moottori on eristetty koneen rungosta kumityynyjen päälle ja 

moottoritilan sisäpuoli on vuorattu ääniaaltoja absorboivalla materiaalilla. Ohjaamon si-

säpinta-alasta lattia ja penkin ympäristö ovat äänieristämätöntä, maalattua teräslevyä. Sei-

nät ja ovet ovat lähes kokonaan ikkunapinta-alaa. Ovien ikkunat ovat suoraa polykarbo-

naattilevyä, jotka vaikuttavat subjektiivisesti arvioituna värähtelevän koneen moottorin 

aiheuttamasta liikkeestä merkittävästi. 

Koneen ohjaamoa ei ole eristetty koneen rungosta elastomeeripuslilla, sillä se on kiinteä 

osa koneen rakennetta. Tämän vuoksi kaikki runkoon moottorista ja hydraulisista toimi-

laitteista johtuva värinä siirtyy tehokkaasti ohjaamoon, jossa se voi resonoida ohjaamon 

rakenteista meluksi. Kompaktin rakenteen vuoksi kuljettajan istuin on osittain moottori-

tilan päällä ja moottoritilalla on tästä johtuen yhteinen seinä ohjaamon kanssa. Ohjaamon 

erottaminen rungosta olisi vaimennuksen kannalta erittäin toimiva ratkaisu, mutta tässä 

tapauksessa se vaatisi muutoksia koneen rungon suunnitteluun saakka. 

Meluntorjunnan kannalta tärkeää olisi saada erotettua moottorin värähtely nykyistä te-

hokkaammin koneen rungosta. Tällä hetkellä moottorin käydessä koko kone värisee huo-

mattavasti, ja ohjaamon pinnat resonoivat moottorin värinän mukana. Eristystä rungon ja 

moottorin välillä olisi mahdollista parantaa käyttämällä pehmeämpiä ja paksumpia moot-

torin elastomeerikiinnikkeitä, sillä niiden vaimennus on tehokkaampaa ja ulottuu mata-

lammalle taajuusalueelle. Myös hydraulipumpun kiinnitys runkoon on vaimennuksen 

kannalta tärkeä kohde, sillä kampiakselin värähtelyt johtuvat suoraan pumppuun ja pum-

pusta täten koneen runkoon. Toimilaitteiden runkoäänien erottaminen ohjaamosta on 

haastavaa ilman suuria rakenteellisia muutoksia, sillä kaikkia toimilaitteita, kuten puo-

mia, ei ole mahdollista kiinnittää runkoon joustavasti.  

Moottorista kantautuvaa ääntä voitaisiin vaimentaa myös kiinnittämällä huomiota enem-

män moottoritilan ja ohjaamon välisen seinän ominaisuuksiin. Tällä hetkellä moottoriti-

lan puolella on äänieristettä, mutta teräslevy on ohuena rakenteena altis värinälle. Moot-

toritilan äänieristeen alle teräslevyyn kiinnitettävä raskasmatto todennäköisesti vähentäisi 

ohjaamon vastaisten seinien värähtelyä ja täten ohjaamon melutasoa. 
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Ohjaamon muotoilussa käytetään oletettavasti valmistusteknisistä syistä paljon suoria, ta-

saisia pintoja. Ne ovat yksinkertaisia valmistaa, mutta akustisesti haastavia, sillä esimer-

kiksi suoran peltilevyn jäykkyys on suhteellisen matala johtaen matalaan resonanssitaa-

juuteen. Prässäämällä peltiin muotoja, kuten taitoksia tai kaaria, sen jäykkyys kasvaa huo-

mattavasti nostaen resonanssitaajuutta korkeammalle. Samoin esimerkiksi kaarevan 

muovi-ikkunan resonanssit ovat huomattavasti helpommin hallittavissa kuin vastaavan 

suoran kappaleen värähtelyt. Resonanssitaajuutensa kohdalla levyrakenteen etenemis-

vaimennus on hyvin matala, joten rakenteiden tulisi olla suunniteltu siten, etteivät niiden 

resonanssitaajuudet sijaitse moottorin tuottaman melun ja värähtelyn taajuusalueella. 

Ovien ikkunoiden värähtely moottorin värinästä vaikuttaa oletettavasti myös ohjaamon 

melutasoon. Ohut ja iso polykarbonaatti-ikkuna on herkkä sekä rakenteen värähtelyille 

että ulkoa kantautuvalle melulle. Mikäli materiaalivahvuutta kasvatettaisiin, käytettäisiin 

raskaampaa materiaalia (esimerkiksi lasia) tai ikkunaa tuettaisiin pienentäen sen värähte-

levää pinta-alaa, ikkunoiden etenemisvaimennus paranisi ja niiden värähtelystä syntyvä 

melu vähenisi.  

Sekä ikkunoiden että ohjaamon levyrakenteiden massa vaikuttaa niiden etenemisvaimen-

nukseen kaavan 5 mukaisesti, jos melun taajuus ei ole lähellä rakenteen resonanssitaa-

juutta. Ovien ja ikkunoiden tiivisteiden pitävyys on myös kriittistä melun kannalta, sillä 

kuten aiemmin on todettu, ilmarakojen etenemisvaimennus on hyvin pieni. Moottoriti-

lasta ulkokautta ohjaamoon siirtyvään meluun pystyttäisiin vaikuttamaan ohjaamon ete-

nemisvaimennuksen lisäksi parantamalla moottorin kotelointia ja pakoputken äänen-

vaimenninta. 
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8. YHTEENVETO 

Työssä selvitettiin pienmetsäkoneen ohjaamon melumittaukseen soveltuva ISO-standardi 

ja suunniteltiin sekä toteutettiin standardinmukainen mittaus. ISO 11201:n mukainen me-

lutaso ohjaamossa on 83,5 dB(A). Yksittäiset transientit eri koneen käyttötilanteissa kui-

tenkin ulottuvat yli 110 dB äänenpainetasoihin, joten kuulosuojauksen käyttäminen ko-

netta ajettaessa on suositeltavaa. Melu vaikuttaa kuulon lisäksi myös henkiseen suoritus-

kykyyn. 

Melumittaus onnistui teknisesti hyvin, mutta valitettavasti mittausta ei päästy toteutta-

maan ympäristöön, jossa koneella olisi tehty todellista hakkuutyötä. Tuloksena kuitenkin 

voidaan todeta, että jo pelkästään koneen omasta liikkumisesta ja toimilaitteista johtuvien 

äänien äänenpainetaso on nykyisellään niin korkea, että kuulonsuojausta on kannattavaa 

käyttää pidempään työskennellessä. Tarvittaessa mittaus voidaan myös toteuttaa helposti 

valmiin suunnitelman mukaan tulevaisuudessa, koneen toimiessa todellisessa ympäris-

tössään. 

Äänenvoimakkuudesta ja äänestä puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon, missä yksi-

kössä mittaustuloksia esitetään. Kuten teoriaosuudesta käy ilmi, äänenvoimakkuutta on 

mahdollista esittää ainakin neljällä eri tavalla, joiden suuruusluokat vaihtelevat erittäin 

paljon. Useimmiten käytetyllä logaritmisella äänenpainetason dB-asteikollakin on useita 

eri käyttötarkoituksia ja painotuksia, jotka vaikuttavat melun todelliseen koettuun äänek-

kyyteen. Kokonaisuudessaan melutason mittaaminen luotettavasti vaatii perustason ym-

märrystä äänen teoriasta. 

Myös meluntorjunta on tarkkuutta vaativa ala, jossa täytyy keskittyä kokonaisuuksiin ja 

tehdä paljon taustatyötä, ennen kuin pystytään tekemään konkreettisia vaimennustoimia. 

Koneiden suunnittelussa olisi alusta lähtien hyvä kiinnittää huomiota vaimennusominai-

suuksiin, sillä jälkikäteen eristäminen ei välttämättä ole aina mahdollista, kuten työn pien-

metsäkoneen ohjaamon tapauksessa. Runkoäänet kantautuvat kiinteään ohjaamoon te-

hokkaasti ja niiden vaimentaminen vaatisi todennäköisesti epäkäytännöllisen suuren 

määrän äänieristeitä ohjaamon sisäpinnoille. 
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LIITE A: MITTAUSPÖYTÄKIRJA 

 


