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Sain hiljattain hätääntyneen 
puhelinsoiton kaverini äidiltä: 
hän oli alkanut kärsiä 
tinnituksesta eli korvien 
soimisesta. Ensimmäiseksi 
reaktioksi puhelinsoitto toiselle 
samasta vaivasta kärsivälle oli 
ymmärrettävä, vaikka yllätyinkin 
puhelusta. Sopeutuminen 
elämään tinnituksen kanssa vaatii 
aikaa ja joskus myös 
vertaistukea. 

Tinnitus on yllättävän yleistä. 
Kuuloliiton arvion mukaan 
600000 suomalaista kärsii 
tinnituksesta.Yleisimmin 
kuvitellaan, että korvissa vinkuu 
pelkillä paatuneilla, nyt jo 
kaljuuntuvilla vanhan linjan 
rokkareilla. Tosiasiassa tinnitus 
koskee niin vanhoja kuin 
nuoriakin. Siitä kärsivät yhtä 
lailla klassisen ja 
rytmimusiikinkin harrastajat ja 
ammattilaiset. 

Onni Toikka, 18, on Sibelius-
lukion abiturientti, joka on 
harrastanut musiikkia koko 
elämänsä. Hänen instrumenttinsa 
ovat viulu ja sähköbasso. Paitsi, 
että harrastus on tuonut rytmiä 
elämään, Onni on sen kautta 

saanut myös uuden tuttavuuden: 
tinnituksen.  

-Mulla on soinut korvissa 4-5 
vuotta. En muista tarkemmin 
mistä tinnitus alkoi. Luultavasti 
se alkoi pikkuhiljaa, enkä aluksi 
edes huomannut. Myöhemmin 
ehkä jonkun keikan jälkeen olen 
tiedostanut asian. Olen soittanut 
viulua yli kymmenen vuotta, ja 
se on varmasti vaikuttanut 
tinnitukseen. En koskaan käytä 
korvatulppia kun soitan viulua.  

Korvatulppia tarvitsee 
muuallakin kuin 
stadionkeikolla 

Sähköisesti vahvistetun musiikin 
desibelitasot ovat varmasti paljon 
korkeammat kuin akustisten 
instrumenttien. Siitä huolimatta 
tinnitus koskee kummankin 
musiikkilajin harrastajia. 
Esimerkiksi sinfoniaorkesterissa 
soittaminen voi olla tuhoisaa 
kuulolle. Pahimmassa tilanteessa 
lienevät puhallinsoittajien edessä 
istuvat viulistit. 

Yleensä klassista musiikkia ei 
pidetä vaarallisena kuulolle. 
Itsekin viulistina voin siitä 
huolimatta vakuuttaa, että viulun 
vingutus on taatusti pahentanut 
tinnitustani. Ei voi olla hyväksi 
kuulolle, että korvan juuressa 
pauhaa sadan desibelin mekkala. 

-Bändissä soittavia ja keikoilla 
käyviä valistetaan kuulon 
suojaamisesta ehkä enemmän 



kuin klassisen musiikin ystäviä, 
Onni pohtii. 

- En ainakaan itse muista, että 
korvien suojelemisesta olisi 
koskaan puhuttu klassisen 
musiikin piireissä. Siitä pitäisi 
puhua enemmän. 

Keikoille yleensä ymmärretään 
ottaa korvatulpat mukaan, tai 
ainakin niiden ottamatta 
jättäminen on tietoinen valinta. 
Sen sijaan harvemmalla 
baarireissun vakiovarustukseen 
kuuluvat korvatulpat. Se on 
outoa, koska baareissa melutaso 
saattaa helposti olla yhtä 
korkealla kuin millä tahansa 
rock-keikalla. Kuuloliiton 
suosituksen mukaan korvatulppia 
pitäisi ehdottomasti käyttää 
silloin, kun keskustelukumppanin 
puhetta ei kuule metrin 
etäisyydeltä. Baarissa olen 
havainnut keskusteluyritykset 
yleensä turhiksi. Kaverin korvaan 
saa huutaa kymmenen kertaa 
saman lauseen,  kunnes heilauttaa 
kyllästyneenä kättään ja painuu 
tanssilattialle. 

Itse olen nykyään niin 
heikkohermoinen kuulon 
suojaamisen kanssa, että otan 
korvatulpat mukaan minne 
tahansa menenkin. Vähän niin 
kuin kesällä ulos lähtiessään 
ottaisi aurinkolasit mukaan silmiä 
suojatakseen. Ero on siinä, että 
aurinkolasit ovat muodikkaat. 
Korvista törröttävät keltaiset 

vaahtomuovitötteröt sen sijaan 
eivät. 

Jos kuitenkin korvien suojaus on 
jäänyt laiskaksi, on vain 
totuteltava ainaiseen 
piipittämiseen.  

-Ajan kanssa oppii olemaan 
kiinnittämättä siihen huomiota. 
Tavallaan kuitenkin kaduttaa 
vähän, etten ole tehnyt kaikkeani 
kuulon suojaamiseksi, Onni 
sanoo. 

- Toisaalta ei tämä tinnitus aina 
vaivaa. Todella kova tinnitus 
olisi varmasti ihan kauheeta. 
Mutta kyllä tämän kanssa pystyy 
elämään. Eikä se muusikonkaan 
elämää niin kamalasti rajoita. 
Kaiken tarpeellisen voi 
muusikkonakin kuulla 
tinnituksesta huolimatta. 
Tärkeintä on huolehtia, ettei 
vaurio pahene. 

Tinnituksen hoidon uudet 
tuulet 

Tinnituksen hoidosta on pitkään 
ollut vaihtelevia mielipiteitä. 
Yleisen käsityksen mukaan 
tinnituksesta ei voi parantua. Kun 
korvan aistisolut tuhoutuvat, ei 
niitä enää saa uusia. Kuitenkin 
moni on saanut oireisiin 
lievitystä esimerkiksi 
akupunktiosta tai niska-
hartiaseudun rentouttamisesta.  

  



Nyt tutkijat ovat kuitenkin 
tuoneet uutta toivoa tinnituksesta 
kärsiville. Yhdysvalloissa, 
Dallasin yliopistossa on kyetty 
poistamaan tinnitus rotilta. 
Tietyn hermon stimuloinnilla ja 
samanaikaisella tinnitustaajuuden 
soittamisella rottien tinnitus 
hävisi. 

Onni ei riemastu löydöksestä 
ennen aikojaan, mutta on silti 
toiveikas: 

- En oikeastaan odota uusia 
hoitomuotoja kovin innokkaasti. 
Jos tinnitus häiritsisi mua 
enemmän niin sitten varmasti. 
Mutta jos hoitokeinot todetaan 
toimiviksi, niin voisin olla 
kiinnostunut kokeilemaan! 

Kun kysyn vähän yli kuukauden 
jälkeen tinnituksen saaneelta 
kaverini äidiltä miten elämä oli 
alkanut sujua, hän vastaa:  

-Onhan tämä vaiva riesa. Mutta 
elämässä voi tapahtua niin paljon 
pahempiakin asioita. 
Tinnituksesta huolimatta elämä 
on ihanaa. 

 

TIESITKÖ? Tinnitus on 
ärsytystä aisti-tai 
kuulohermoissa. Ärsytys 
välittyy keskushermoston 
kuulojärjestelmään äänenä, 
koska se on peräisin 
kuulohermosta. Ääni voi olla 
yhtäjaksoista tai jumputtavaa, 
korkeaa vinkunaa ja huminaa. 
Tinnituksen laukaisee 
useimmiten liian kova melu, 
mutta myös stressi, mielialan 
lasku tai tapaturma voi 
laukaista tinnituksen. 
Pahimmissa tapauksissa 
tinnitus vaikeuttaa 
olennaisesti nukkumista. 
Tällöin se on jopa yhdistetty 
unettomuuden laukaisemaan 
masennukseen. 


