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Esipuhe
Kaavoitus on meluntorjunnan keskei-
nen vaikutuskeino. Yksityiskohtaiset 
käytännön pelisäännöt meluntorjunnan 
soveltamisesta helpottavat työtä ja vä-
hentävät tapauskohtaisen harkinnan 
tarvetta. Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus on laatinut 
”Best practise guide” –tyyppisen työka-
lun, tietolähteen, jossa esitetään suosi-
tuksia  melun ja tärinän huomioon ot-
tamisesta maankäytön suunnittelussa.

Opas perustuu pitkälti Uuden-
maan ELY-keskuksen kaavaohjauk-
sessa kehitettyihin käytäntöihin. Siinä 
on hyödynnetty Helsingin kaupunki-
suunnittelu-, rakennusvalvonta- ja ra-
kennusviraston sekä ympäristökes-
kuksen ja ELY-keskuksen edustajista 
muodostetun työryhmän tekemiä lin-
jauksia. Oppaan on kirjoittanut ylitar-

kastaja Hannu Airola ELY-keskuksesta 
tukenaan maankäytön ja liikenteen asi-
antuntijoista muodostettu ryhmä. Ryh-
mään kuuluivat ylitarkastaja Jussi Hei-
nämies Uudenmaan ELY-keskuksen 
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuu-
alueelta, kaavoituskoordinaattori Suvi 
Kaski Sipoon kunnan kehitys- ja kaa-
voituskeskuksesta, suunnittelupäällik-
kö Petri Suominen Espoon kaupunki-
suunnittelukeskuksesta ja ylitarkastaja 
Liisa-Maija Thompson Uudenmaan 
ELY-keskuksen liikennevastuualueel-
ta.  Opasluonnoksesta pyydettiin lau-
sunnot Ympäristöministeriöltä, 18 Uu-
denmaan kunnan sekä Lahden, Oulun, 
Tampereen ja Turun kaavoitus- ja ym-
päristönsuojeluyksiköiltä, muilta ELY-
keskuksilta, Uudenmaan liitolta se-
kä kolmelta keskeiseltä meluasioita 

ja maankäytön suunnittelua hoitavalta 
konsulttitoimistolta. Opasta täydennet-
tiin ja tarkistettiin saatujen komment-
tien perusteella. Palautteessa esitettiin 
myös kehittämisehdotuksia ja toivei-
ta, joiden toteuttamiseen ei opasta laa-
dittaessa ollut edellytyksiä. Nämä ke-
hittämisehdotukset ja toiveet kirjattiin 
muistiin ja toimitettiin tiedoksi ympä-
ristöministeriölle mahdollista myöhem-
pää kehitystyötä varten.

Opas suosituksineen leviää toivot-
tavasti yleiseen tietoisuuteen ja käyt-
töön. Uudenmaan ELY-keskus kiit-
tää kaikkia, jotka ovat panoksellaan 
edesauttaneet sen syntymistä.

Helsingissä maaliskuussa 2013   
Hannu Airola
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Johdanto
Miksi melun- ja tärinäntorjuntaa 
maankäytön suunnittelussa

MAANKäYTöN SUUNNiTTELU ON 

MONEN ERiLAiSEN iNTRESSiN 

YHTEENSOViTTAMiSTA. MiKä ON 

MELUN- JA TäRiNäTORJUNNAN 

ASEMA TäSSä KOKONAiSUUdESSA?

Kaavoitus on melun- ja tärinäntorjun-
nan näkökulmasta keskeinen vaiku-
tuskeino. Kaavalla voi ehkäistä me-
lu- ja tärinäongelmien syntymistä tai 
luoda niitä. Hyvällä suunnittelulla nä-
mä ongelmat voidaan pitkälti välttää 
uusilla alueilla, eikä kaavassa tarvi-
ta erillistä (teknistä) melun- ja/tai täri-

näntorjuntaa. Huonon kaavaratkaisun 
tuloksena syntyy melu- ja/tai tärinä-
ongelmia, joiden ratkaiseminen on 
vaikeaa tai mahdotonta. Jo rakennet-
tujen alueiden kaavoja muutettaes-
sa mahdollisuudet vaikuttaa melu- ja 
tärinähaitan vähentämiseen ovat pie-
nemmät. 

Tie- ja katuliikenne on maassamme tärkein melulähde.
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Meluntorjuntaa edellyttäviä säädök-
siä on käsitelty erikseen sivulla 8. 

Tie- ja katuliikenne on maassamme 
tärkein melunlähde. Se aiheuttaa noin 
85 % meluhaitasta, kun arvioinnin pe-
rusteena käytetään altistuvien asukkai-
den määrää. Taajamien sisääntulotei-
den varsilla altistumisriski on ilmeinen. 
Seuraavaksi tärkeimpiä ovat raide- ja 
lentoliikenne. Moottori- ja ampumara-
dat, teollisuus yms. toiminnat voivat 
kuitenkin olla paikallisesti merkittäviä 
lähteitä. Kaavoituksella ja siihen liit-
tyvällä liikennesuunnittelulla voidaan 
oleellisesti vaikuttaa em. toiminnoista 
aiheutuviin meluvaikutuksiin ja melu-
haitta-alueiden suuruuteen.

Melun haittavaikutukset voidaan ja-
kaa Jauhiaisen ym. (2007) mukaan 
seuraaviin ryhmiin:

- Häiritsevyys
- Fysiologiset vaikutukset

 - A. Unihäiriöt
 - B. Keskittymisen ja    
   muiden kognitiivisten   
   toimintojen vaikeutuminen
 - C. Kuulemisen ja puheviestinnän  
   vaikeutuminen
 - d. Vaikutukset verenpaineeseen  
   ja muihin somaattisiin   
   sairauksiin

Häiritsevyys on subjektiivinen ko-
kemus, reaktio epämiellyttävänä pi-
dettyyn ääneen. Se voi olla osasyy-
nä fysiologisiin vaikutuksiin, mutta sitä 

esiintyy myös yksinään. ”Yleisiä” oh-
jearvoja määriteltäessä myös häirit-
sevyys on pyritty ottamaan huomioon, 
mutta varsinaisia omia ohjearvoja sille 
ei ole. Sen ottaminen kaavoituksessa 
huomioon on vaikeaa selkeiden vertai-
luarvojen puuttuessa.

Melu vaikeuttaa nukahtamista, he-
rättää ennen aikojaan ja ohentaa un-
ta ilman varsinaista heräämistä. Unen 
häiriintymisen riski kasvaa, kun melu-
tapahtumien voimakkuus ja/tai määrä 
kasvaa. Heräämisrajana pidetään ylei-
sesti enimmäisäänitasoa 45 dB, kun ta-
pahtumia on viisi tai enemmän yössä. 
Melu vaikeuttaa keskittymistä, suoritus-
kykyä ja muistamista. Se hankaloittaa 
puheen kuulemista ja ymmärtämistä. 
Melu aiheuttaa stressiä, joka osaltaan 
edesauttaa sydän- ja verenkiertoelinten 
sairauksien syntymistä (Jauhiainen ym. 
2007, Lahti 2003).

Melun haittavaikutusten syntymi-
sen estämisen tulee olla keskeinen osa 
maankäytön suunnittelua, sillä maan-
käyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edel-
lyttää, että kaavoituksella luodaan ter-
veellistä ja viihtyisää elinympäristöä. 

Liikenne on keskeinen tärinän ja 
runkomelun lähde. Ne huonontavat 
elinympäristön laatua vastaavalla ta-
valla kuin melu. Niiden aiheuttamia 
haittoja ovat mm:
- asumismukavuuden väheneminen
- keskittymisen vaikeutuminen
- unihäiriöt
- rakennusvauriot (voimakas tärinä) 

(Talja 2005)

Tämän oppaan 
tarkoitus

Tähän oppaaseen on kirjattu Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa (ELY-keskus) 
(31.12.2009 asti Uudenmaan ympä-
ristökeskus) kehitetyt ja käytetyt käy-
tännöt meluntorjunnan soveltamises-
ta maankäytön suunnittelussa. Sen 
tarkoituksena on toimia ”Best practi-
se guide” –tyyppisenä työkaluna alalla 
toimijoille. Se on tietolähde ja esittää 
suosituksia siitä, kuinka ottaa huomi-
oon melu ja sen torjunta maankäy-
tön suunnittelussa. Siinä käsitellään 
kaikkia kaavatasoja sekä vähäises-
sä määrin myös rakentamisen ohjaus-
ta. Yksityiskohtaisin ohjeistus koskee 
asemakaavoja.

Tärinä rinnastetaan usein meluun; 
molemmathan ovat värähtelyä. Tä-
män tietopaketin painopiste on melus-
sa, mutta sen loppuosassa (sivu 35) 
on käsitelty myös tärinää ja sen aihe-
uttamaa runkomelua VTT:n selvitysten 
perusteella (Talja ym. 2008, 2009). 
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Säädökset, päätökset ja ohjeet 
Maankäyttö- ja 
rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) todetaan, että alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteena on 
mm. edistää terveellisen ja viihtyisän 
elin- ja toimintaympäristön luomista 

(5 §).  Se edellyttää, että yleiskaavaa 
laadittaessa on mm. otettava huomi-
oon mahdollisuudet terveelliseen elin-
ympäristöön (39 §).  Asemakaava on 
laadittava siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle ja viihtyisälle elin-
ympäristölle (54 §). Edelleen kaavaa 
laadittaessa on tarpeellisessa mää-

SäädöKSET JA HALLiNNOLLiSET Pää-

TöKSET EdELLYTTäVäT, ETTä MELU, 

TäRiNä JA NiidEN TORJUNTA SELViTE-

TääN JA OTETAAN HUOMiOON MAAN-

KäYTöN SUUNNiTTELUSSA, KUTEN SEU-

RAAVASTA iLMENEE.

MRL edellyttää, että kaavoituksella luodaan terveellistä ja viihtyisää ympäristöä.
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rin selvitettävä suunnitelman ja tar-
kasteltavien vaihtoehtojen toteuttami-
sen ympäristövaikutukset (9 §). Melu 
ja tärinä kuuluvat myös kaavoitukses-
sa selvitettäviin ympäristövaikutuksiin. 
Terveellisessä ja viihtyisässä elinym-
päristössä ne eivät kuormita ihmistä. 

Valtakunnalliset 
alueiden 
käyttötavoitteet

Valtioneuvoston hyväksymissä, tarkis-
tetuissa valtakunnallisissa alueiden-
käyttötavoitteissa (ympäristöministeriö 
2009) todetaan mm. seuraavaa:
”Alueidenkäytössä on ehkäistävä me-
lusta… aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä 
vähentämään jo olemassa olevia hait-
toja. Uusia asuinalueita tai muita me-
lulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa 
melu-alueille varmistamatta riittävää 
meluntorjuntaa.”
”Liikennejärjestelmä ja alueiden käyttö 
sovitetaan yhteen siten, että vähenne-
tään henkilöautoliikenteen tarvetta ja 
parannetaan ympäristöä vähän kuor-
mittavien liikennemuotojen käyttöedel-
lytyksiä.”  
”Taajamia eheytettäessä parannetaan 
elinympäristön laatua.” 
”Alueidenkäytössä kiinnitetään erityis-
tä huomiota ihmisten terveydelle ai-
heutuvien haittojen ja riskien ennal-
ta ehkäisemiseen ja olemassa olevien 
haittojen poistamiseen.”

Melulle annetut 
ohjearvot

Melulle on annettu valtioneuvoston 
päätöksillä seuraavat ohjearvot. Niitä 
sovelletaan maankäytön, liikenteen ja 

rakentamisen suunnittelussa sekä ra-
kentamisen lupamenettelyssä. Niitä 
käytetään perusteluna myös ympäris-
tölupia myönnettäessä.

Kohde Keskiäänitaso LAeq  enintään dB
Päivällä              Yöllä

Huomautuksia

Asuinalue, hoito- ja oppilaitosalue

- ulkona
- sisällä

55
35

50 (45*)
30

* uusi alue

Loma-asuntoalue, virkistysalue

- taajamassa 55 50 (45*) * uusi loma-asuntoalue

- taajamien ulkopuolella 45 40

Luonnonsuojelualue 45 40** ** Jos alueella käydään 
öisin

Liike- ja toimistohuoneisto, sisällä 45 -

Kohde Melun enimmäis-
taso impulssiai-
kavakiolla LAimax  
enintään

Asuinalue, oppilaitosalue 65

Virkistysalue taajamassa ja sen 
läheisyydessä

60

Hoitolaitoksia palveleva alue 60

Loma-asutusalue 60

Luonnonsuojelualue 60

Kaavio 1. Valtioneuvoston päätös n:o 993/1992 melutason ohjearvoista

Kaavio 2. Valtioneuvoston päätös 
n:o 53/1997 ampumaratojen aiheut-
taman melun ohjearvoista 

Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista (esimerkiksi vasarointi) tai kapeakaistaista, mittaus- 
tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista taulukossa esitettyyn ohjearvoon. 

Tärinälle ei ole annettu ohjearvoja. VTT:n julkaisuis-
sa esitettyjä suosituksia on käsitelty sivuilla 36 - 37.   
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Valtioneuvoston 
periaatepäätös 
meluntorjunnasta 
Valtioneuvoston periaatepäätökses-
sä meluntorjunnasta (Ympäristöminis-
teriö 2007) todetaan alueidenkäytön 
ja liikenteen suunnittelun osalta mm. 
seuraavaa:
”Uusia asuinalueita tai muita herkkiä 
kohteita ei sijoiteta melualueille var-
mistamatta riittävää meluntorjuntaa.”
” Melua aiheuttavien toimintojen ja me-
luille herkkien kohteiden väliin jätetään 
riittävä etäisyys tai huolehditaan muu-
ten meluntorjunnasta.”
”…pyritään vähentämään liikennetar-
vetta. Keskustoissa ja asuinalueilla 

vähennetään moottoriajoneuvoliiken-
nettä kehittämällä niistä autottomia tai 
vähäliikenteisiä alueita. ” 
” …huolehditaan siitä, että hiljaisia alu-
eita säilyy luonnon virkistyskäytön ja 
matkailun tarpeisiin, ja että asutuksen 
lähellä on riittävän hiljaisia lähivirkis-
tykseen sopivia alueita.”
” Melua aiheuttavien ja melulle herkki-
en toimintojen väliin tulee suunnittelu-
vaiheessa jättää riittävä etäisyys. Ellei 
se ole mahdollista, tulee meluntorjun-
nasta huolehtia muilla keinoilla. Uusia 
asuinalueita ja muita melulle herkkiä 
toimintoja ei pidä sijoittaa melualueil-
le varmistamatta riittävää meluntorjun-
taa. Myöskään uusia melua aiheutta-
via toimintoja ei tule sijoittaa alueille, 
jolla ne lisäisivät melulle altistumista.”

Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä

Ympäristöministeriön (2000) asetuk-
sessa kaavamerkinnöistä on esitetty 
merkinnät, joita käytetään maakunta-, 
yleis- ja asemakaavoissa. Asetukses-
sa (1 §) todetaan edelleen, että 
-  kaavoissa voidaan käyttää muitakin 

merkintöjä,
-  kun käytetään asetuksen mukaista 

merkintää, sitä tulee käyttää asetuk-
sessa esitetyllä tavalla ja että mer-
kintää voidaan täsmentää kaava-
määräyksillä.

Asetuksessa esitetyt, melua ja sen 
torjuntaa koskevat kaavamerkinnät on 
esitetty sivuilla 28 - 33. Asetuksessa ei 
ole kaavamerkintöjä tärinälle.

Rakennusjärjestys
Kunnan rakennusjärjestyksessä on 
saatettu antaa määräyksiä, jotka liit-
tyvät meluun ja tärinään sekä niiden 
torjuntaan. Esim. rakennusluvan yh-

teydessä voidaan edellyttää yksityis-
kohtaista suunnitelmaa siitä, miten 
mahdollinen melun- tai tärinäntorjunta-
ongelma ratkaistaan.
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Uusi kuva. Tähän voisi harkita kuvaa parkkipaikka/autoja kadun vierellä, 
liitteenä. (Mun kuva mutta menee tiedolla ELVI - ELY-keskusten viestintäpal-
velut)

Kehittämiskeskustelu
MAANKäYTTö-  JA RAKENNUSLAiN 8 §:N 

MUKAiNEN KEHiTTäMiSKESKUSTELU 

MELUNTORJUNTAA EdiSTäMääN 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
8 §:n mukaan elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskusten tulee käydä vuo-
sittain alueensa kuntien kanssa ke-
hittämiskeskustelu, jossa käsitellään 
kunnan alueiden käytön suunnitteluun 
ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja 

lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin 
kaava-asioihin sekä kunnan ja ELY-
keskuksen yhteistyöhön liittyviä kysy-
myksiä.  Myös melukysymyksiä voi-
daan käsitellä näissä keskusteluissa 
joko kunnan tai ELY-keskuksen aloit-
teesta.

Liikennejärjestelmä ja alueiden käyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän 
kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä.
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ELY-keskuksen on hyvä nostaa esi-
merkiksi viiden – seitsemän vuoden vä-
lein meluntorjunta kehittämiskeskuste-
lun painopisteaiheeksi joko kaikkien 
alueensa kuntien kanssa tai ainakin nii-
den kuntien kanssa, joissa melukysy-
myksiin törmätään toistuvasti. Menette-
lyn tarkoituksena on pyrkiä siihen, että 
kunnilla ja ELY-keskuksella on yhteinen 
näkemys meluntorjunnasta. Tämä voi-
daan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

Ennen kehittämiskeskustelua

Kutsun yhteydessä ELY-keskus lähet-
tää kuhunkin kuntaan listan kysymyk-
siä sen meluntorjuntatilanteesta (eh-
dotus kysymyslomakkeeksi liitteenä 
1). Kuntaa pyydetään valmistelemaan 
listan pohjalta katsaus melusta ja sen 
torjunnasta alueellaan kehityskeskus-
telua varten. Esityslistaan meluntorjun-
ta kirjataan omaksi asiakseen.

Kehittämiskeskustelussa

-  ELY-keskus esittää yleisen katsauk-
sen melutilanteesta ja sen torjun-
nasta.

-  Kunta esittää katsauksen meluntor-
juntatilanteesta alueellaan edellises-
sä kohdassa esitettyjen kysymysten 
perusteella.

- ELY-keskus esittelee käytäntönsä 
meluntorjunnan soveltamisesta kaa-
voituksessa. Näiden pohjalta kes-
kustellaan ja pyritään yhteisiin linja-
uksiin kunnan kanssa. 

-  Käydään läpi esimerkkejä meluntor-
junnallisesti hyvistä kaavoista (jos 
katsotaan tarpeelliseksi).

 Todetaan tulevat kaavat, joissa melu 
on oleellinen kysymys.

-  Kehittämiskeskustelussa voidaan 
sopia pidettäväksi viranomaisneu-
vottelu meluntorjuntaan liittyvistä ky-
symyksistä.

Kehittämiskeskustelun jälkeen

Meluntorjunnasta käyty keskustelu ja 
sen yhteydessä sovitut jatkotoimenpi-
teet kirjataan normaalisti kokouspöytä-
kirjaan. ELY-keskuksen ja kunnan me-
lukatsaukset vastauksineen pistetään 
pöytäkirjan liitteeksi.
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Melutilanteen kartoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä 
todetaan, että kaavoja laadittaessa on 
selvitettävä suunnitelman ja tarkastel-
tavien vaihtoehtojen toteuttamisen ym-
päristövaikutukset. Melu on yksi näis-
tä. Meluselvityksen tarve on syytä 
arvioida (ks. liite 2) ja tarvittaessa teh-
dä itse selvitys riittävän varhaisessa 
vaiheessa kaavaprosessia, jotta tulok-
set voidaan ottaa huomioon suunnit-
telussa. Mahdollinen meluselvitys tu-
lee tehdä kerralla kunnolla; yleisin syy 
valittaa kaavoista melun takia korkeim-
paan hallinto-oikeuteen on tutkimus-

an tekemällä koko kunnan melutilan-
nekartoituksen yleiskaavan laatimisen 
yhteydessä/osana. 

Asemakaavat ovat yksityiskohtaisia 
kaavoja, joissa meluntorjunta konkreti-
soituu, ja niitä varten tarvitaan yksityis-
kohtaisia meluselvityksiä.

Meluselvityksiä laaditaan kaavoituk-
sen lisäksi ainakin osana hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointeja (YVA), 
tie- ja ratasuunnitelmia sekä ympäristö-
luvanvaraisten laitosten lupahakemuk-
sia ja valvontaa. Näistä selvityksistä 
tietävät lähinnä asianosaiset kussakin 

ten mukaan meluselvityksen puutteel-
lisuus (Airola 2011).

Maakuntakaava on niin yleispiirtei-
nen, että sitä varten tehdään harvoin 
meluselvityksiä. Melun kannalta kriitti-
set paikat voidaan yleensä arvioida toi-
minnan luonteen perusteella.

Yleiskaavoja on eritasoisia (koko 
kunta, osayleiskaava). Tasosta riip-
puen on valittava sopiva selvityksen 
tarkkuus ja sisältö. Melutarkastelu on 
yleensä tarpeen, mutta se voi usein 
olla varsin yleispiirteinen. Jotkut kun-
nat ovat ratkaisseet onnistuneesti asi-

Vilkkaiden väylien varrella meluselvityksen tarve on ilmeinen. 
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hankkeessa, joten tiedon saanti niis-
tä on haastavaa. Tavoitteena on, et-
tä maassamme tehtävät meluselvityk-
set tallennettaisiin valtakunnalliseen 
meluntorjunnan tietojärjestelmään 
(ks. Meluntorjunnan tietojärjestelmä) 
mahdollisimman kattavasti, mutta tä-
tä kirjoitettaessa asiassa ollaan vasta 
alussa. Kaavoitettaessa asutusta ja/
tai hoito- tai oppilaitoksia lähelle vilk-
kaasti liikennöityjä teitä, ratoja, len-
toasemia tai muita melulähteitä kan-
nattaa kuitenkin yrittää selvittää niistä 
jo tehdyt meluselvitykset ja tulosten 
käyttömahdollisuudet maankäytön 
suunnittelussa. 

Seuraavissa luvuissa on tarkastel-
tu tiedonsaantimahdollisuuksia ole-
massa olevista meluselvityksistä se-
kä sitä tilannetta, että riittävää tietoa 
suunnittelukohteen melutasoista ei 
ole.

Mikäli olemassa oleva (muuta tar-
koitusta varten laadittu) kartoitus on 
liian ylimalkainen, vanhentunut tai 
selvityksiä ei ole lainkaan, joudutaan 
melutilanteen arvioinnissa lähtemään 
”puhtaalta pöydältä”. Vilkkaiden väy-
lien varrella meluselvityksen tarve on 
ilmeinen. Muualla voidaan ensin erik-
seen arvioida, onko melutilanteen sel-
vittäminen tarpeen, ja jos on, tehdä/
teettää kaavaa varten oma selvitys. 
Liitteessä 2 on esitetty karkea malli 
tämän arvion tekemiseksi asemakaa-
vavaiheessa. Liitteessä 3 on esitetty 
suositus siitä, mitä tulee ilmetä ase-
makaavan meluselvityksestä.

Tiedon saanti 
olemassa olevista 
meluselvityksistä 
Seuraavassa on vihjeitä siitä, mistä voi 
etsiä olemassa olevia meluselvityksiä. 
Huom! Esitetyt verkko-osoitteet ovat 
voineet muuttua tämän oppaan julkai-
semisen jälkeen.

Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa 
tilanne omassa kunnassa, onko tarvit-
tavia meluselvityksiä joko kaavoitus- 
tai ympäristöviranomaisella.

Meluntorjunnan 
tietojärjestelmä

Ympäristöviranomaiset ylläpitävät me-
luntorjunnan tietojärjestelmää, johon 
pyritään tallentamaan mahdollisimman 
kattavasti maassamme tehtävät me-
luselvitykset. Sinne on viety/viedään 
EU:lle tehtävät meluselvitykset (ks. lu-
ku EU:lle tehdyt melutilannekartoituk-
set isoista kaupungeista, teistä, radois-
ta ja lentoasemista). Muita selvityksiä 
siellä on toistaiseksi varsin rajallisesti. 

Tallennettuihin tietoihin pääsee tu-
tustumaan verkko-osoitteessa www.
ymparisto.fi -> Suomen ympäristö-
keskus -> Tietoaineistot ja –palvelut, 
missä kirjaudutaan Oiva-palveluun ja 
siirrytään siinä ympäristötiedon hallin-
tapalvelu Herttaan. Valitaan sitten ai-
healueeksi ensin Ympäristön kuormi-
tus ja sen jälkeen Melutietojärjestelmä. 

Tietojärjestelmästä voit sitten hakea 
siinä olevia meluselvityksiä. 

Kun haluaa tallentaa tietoja melun-
torjunnantietojärjestelmään, otetaan 
yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjään 
Uudenmaan ELY-keskuksessa (www.
ely-keskus.fi).

EU:lle tehdyt melutilan-
nekartoitukset isoista 
kaupungeista, teistä, 
radoista ja lentoasemista

EU edellyttää, että yli 100 000 asuk-
kaan taajamista, tieosuuksista, joiden 
liikennemäärä on yli 3 miljoonaa autoa 
vuodessa, rataosuuksista, joiden juna-
määrä on yli 30 000 vuodessa, ja len-
toasemista, joilla operaatiomäärä on 
yli 50 000 vuodessa, tehdään melu-
kartoitukset. Kyseiset taajamat maas-
samme ovat Helsinki (selvitys 2007 ja 
2012), Espoo ja Kauniainen, Lahti, Ou-
lu, Tampere, Turku ja Vantaa (selvi-
tykset 2012), rataosat Helsinki – Kirk-
konummi, Huopalahti – Vantaankoski 
sekä Helsinki –  Tampere. 

Lentoasemistamme on mukana Hel-
sinki-Vantaa. Selvitettäviä tieosuuksia 
on kaikkialla Suomessa (lähinnä iso-
jen taajamien sisääntulotiet). Selvityk-
set tehtiin ensimmäisen kerran v. 2007 
ja täydessä laajuudessa v. 2012. Selvi-
tykset uusitaan viiden vuoden välein. 

Näitä tietoja voi hakea ko. kaupun-
kien ja vastaavasti liikenneviraston se-
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kä Finavian verkkosivuilta. Ne on myös 
talletettu valtakunnalliseen meluntorjun-
nan tietojärjestelmään (ks. Meluntorjun-
nan tietojärjestelmä) Em. selvitykset on 
tehty strategisen tason tarkastelua var-
ten. Niiden tuloksia voi sellaisenaan 
käyttää vain suuntaa antavina, koska 
ne eivät ole suoraan verrattavissa kan-
sallisiin ohjearvoihin (ks. luku Keskeisiä 
käytettyjä käsitteitä/keskiäänitaso eli 
ekvivalenttitaso). Selvityksiä laaditta-
essa tehtiin kuitenkin rinnakkaiset me-
lunleviämislaskelmat myös ohjearvoja 
vertailulukuina käyttäen. Nämä tulok-
set soveltuvat hyvin käytettäväksi kaa-
voituksessa.  Selvitykset ovat tosin ny-
kytilannekartoituksia, ja kaavoituksessa 
tarvitaan myös arvio tulevaisuudesta.

Lentoliikenteen melu

Tietoa lentoasemien melun leviämises-
tä saa Finavian verkkosivuilta (www.fi-
navia.fi/). 

On hyvä muistaa, että ohjearvon 
ylittävän alueen ulkopuolellakin useat 
ihmisen kokevat lentomelun häiritse-
väksi. Näin käy erityisesti alueilla, jotka 
ovat kiitoteiden jatkeilla. Tämä on tar-
peen ottaa huomioon lentomeluselvi-
tystä tehtäessä ja haittoja arvioitaessa. 
Sekä siviili- että sotilaskoneiden käyt-
tämillä kentillä jälkimmäisten kovempi 
melu on määräävä kokonaismelutasoa 
arvioitaessa.

Lentoaseman meluhaittaa arvioi-
daan yleisesti käyttämällä tunnuslu-

kuna vuorokauden melutasoa Lden, 
jossa ilta- ja yöarvoa on painotettu. 
Saatua numeroarvoa verrataan suo-
raan päiväajan keski-äänitasona an-
nettuun 55 dB:iin.

Tehtaiden ja laitosten 
yms. melu

Merkittävillä tehtailla ja laitoksilla, joil-
la voidaan arvioida olevan potentiaali-
sia haitallisia ympäristövaikutuksia, on 
ympäristölupa. Tähän ryhmään kuulu-
vat myös ampuma- ja moottoriradat, 
satamat ja lentoasemat. Toiminnan 
harjoittajien tulee olla selvillä aiheutta-
mistaan ympäristövaikutuksista. Tietoa 
mahdollisista meluvaikutuksista voi ky-
syä kunnan ympäristöyksiköltä tai suo-
raan laitokselta.

Hyvä meluselvitys 
Mikäli meluselvitys on tarpeen (asema) 
kaavaa varten (ks. liite 2), se teetetään 
yleensä ulkopuolisella asiantuntijalla. 
Vain muutamilla suurimmilla kaupun-
geillamme on siihen riittävästi omaa 
asiantuntemusta. Liittessä 3 on esi-
tetty malli siitä, mitä hyvän meluselvi-
tysraportin tulee sisältää. Se perustuu 
asiasta tehtyyn tutkimukseen (Airola 
2008). Malli koskee ensisijaisesti ase-
makaavaa, muilla kaavatasoilla yleis-
piirteisempi selvitys on yleensä riittävä 
(vrt. sivu 18). Meluselvitys voi olla kaa-
vaselostuksen osa tai sen erillinen liite. 
Meluselvitys olisi hyvä tallentaa myös 
valtakunnalliseen meluntorjunnan tie-
tojärjestelmään (ks. Meluntorjunnan 
tietojärjestelmä).
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Melun huomioon ottaminen             
varsinaisessa suunnitteluvaiheessa
Yleiset periaatteet
Melutasoja koskevia ohjearvoja pide-
tään yleisesti hyväksyttävinä suurim-
pina melutasoina. Kuitenkin joka kym-
menes kokee asuntoalueille sallitun 
päiväajan 55 dB:n keskiäänitason häi-
ritsevänä (WHO 1993). Liikennemelun 
huomioon ottaminen kaavoituksessa 
-työryhmä (LiME) suosittelee mietin-
nössään (Ympäristöministeriö 2001), 
että suunnittelun tavoitteeksi otettai-

siin selvästi ohjearvoja alhaisemmat 
melutasot. Keskiäänitasojen lisäksi tu-
lisi kiinnittää huomiota meluhuippuihin, 
niiden toistuvuuteen, melun eri lähtei-
den yhteisvaikutukseen ja taajuusja-
kaumaan.

Tie- ja katuliikenne on maassamme 
tärkein melunlähde. Se aiheuttaa noin 
85 % meluhaitasta, kun arvioinnin pe-
rusteena käytetään altistuvien asukkai-
den määrää. Seuraavaksi tärkeimpiä 
ovat raide- ja lentoliikenne. Moottori- ja 

ampumaradat, tehtaat yms. toiminnat 
voivat olla paikallisesti merkittäviä läh-
teitä, mutta ne kasvattavat altistuvien 
kokonaismäärää vain muutamia pro-
sentteja.

Keskeisin meluntorjunnan kohde 
kaavoituksessa on asuinalue. Koulut, 
päiväkodit ja muut hoitolaitokset rin-
nastetaan asuntoihin. Kouluja ja päivä-
koteja eivät kuitenkaan koske yöajan 
ohjearvot. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että melulle annetut ohjearvot koske-

Melua aiheuttavien ja melulle herkkien toimintojen väliin tulee suunnitteluvaiheessa jättää riittävä etäisyys.
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vat myös virkistys- ja luonnonsuojelu-
alueita.

Kaavan ympäristövaikutukset arvi-
oidaan tilanteessa, jossa siinä esitet-
ty maankäyttövaihtoehto on toteutu-
nut. Melutilanne arvioidaan ja torjunta 
mitoitetaan esimerkiksi sovittavan en-
nustevuoden (usein nykyhetki + noin 
20 vuotta) liikennemäärän mukaan. 
Tämä ennustevuosi määräytyy melun-
torjunnasta riippumattomista syistä. 
Vastaavasti kaavoituksessa on pyrittä-

vä varautumaan tulevaan kehitykseen 
teollisuuslaitosten, ampuma- ja moot-
toriratojen yms. ympäristössä niin, et-
tä niiden toiminta ja mahdolliset laaje-
nemisedellytykset säilyvät jatkossakin. 
Tämä voidaan tehdä varaamalla riittä-
vä suojavyöhyke laitoksen tms. ympä-
rille. 

Ennusteiden epävarmuuden vuoksi 
meluntorjunta kannattaa mitoittaa huo-
noimman kehitysvaihtoehdon mukaan. 
Mikäli melusuojaus toteutetaan vaiheit-

tain, vaikutus on arvioitava vaihe vai-
heelta. 

Meluntorjunta kirjataan kaava-
karttaan kaavamerkintöinä ja -mää-
räyksinä. Niitä käsitellään sivuilla 28 
- 33, jonka eri kohtiin jäljempänä täs-
sä luvussa viitataan. Viittaus rakentuu 
seuraavasti:sivu nro/130 = kaavamer-
kinnän asetuksen mukainen numero 
(Ympäristöministeriö 2000).

Kaavio 3. Periaatekaavio meluntorjunnan huomioon ottamisesta kaavoituksessa.

Ennalta varautuminen    
- Kehittämiskeskustelu kunnan kanssa (s. 11)
- Melumääräykset rakennusjärjestyksessä (s. 34)

Päätös kaavan laatimisesta
 
arvio meluselvityksen tarpeesta (s.13)      Ei  Kaavaan ei meluntorjuntaa 
    
                     Kyllä          

Meluselvitys: arvio ongelmasta (ja ratkaisuehdotus) (s.13)  Ei meluntorjuntatarvetta 

                      Meluntorjuntatarve   

Keinojen valinta 

Valintojen vienti kaavamerkinnöiksi ja -määräyksiksi (s. 28)

Kaavapäätös

Kaavan toteutuksen valvonta (rakennusvalvonta )  

Estä ongelman syntyminen                 Vaimenna päästöä Estä leviäminen suojaa kohde

Toiminnan sijoittelu (s.19) Katuverkon jäsentely (s.19) Meluesteet (s.19-20) Meluesteet (s.19)

Liikennesuunnittelu (liikenn-
etarpeen minimointi ym.) (s.19)

Katusuunnitelmat (hiljainen 
asfaltti ym.) (s.25)

Rakennusten ja raken-
teiden sijoittelu (s.19)

Rakenteiden ääneneristys (s.27)

Suojaviheralueet (s.30,31) Nopeuden rajoittaminen (s.25) Parvekkeiden lasittaminen (s.23)

Rakennusten ja rakenteiden sijoittelu (s.19)
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Meluntorjunta eri 
tasoilla 

Maakuntakaava

Maakuntakaavalla tulee pyrkiä vä-
hentämään liikennetarvetta asun-
tojen, palveluiden ja työpaikkojen 
tarkoituksenmukaisella sijoittelulla. 
Maakuntakaavassa voidaan merkit-
tävästi vaikuttaa liikennemelun syn-
tyyn suunnittelemalla yhdyskuntara-
kennetta, joka mahdollistaa tehokkaan 
joukkoliikennejärjestelmän sekä hy-
vät edellytykset kävelylle ja pyöräi-
lylle Merkittävimpien melualueiden 
(lentoasemat, puolustusvoimien harjoi-
tusalueet, laajat teollisuusalueet yms.) 
sijainti ja laajuus tulee myös arvioida 
ja esittää ne kaavassa yksityiskohtai-
sempien kaavojen suunnittelua varten 
(sivu 29/18). 

Yleiskaava

Yleiskaava on meluntorjunnan(kin) 
kannalta yleispiirteinen suunnitelma. 
Siinä ratkaistaan toiminnan sijoittelu. 
Liikennetarpeen minimointi asuntojen, 
palveluiden, työpaikkojen ja muiden 
toimintojen tarkoituksenmukaisella si-
joittelulla on keskeistä. Yleiskaavata-
solla määritellään myös kävelyn ja/tai 
pyöräilyn pääreitistö sekä kävelykes-
kustat.  Karkea melutilanteen tarkas-
telu yleensä riittää, mutta mahdollisen 

tarkan meluselvityksen tarve on syytä 
harkita tapauskohtaisesti. Meluisan toi-
minnan ja sille herkän toiminnan välille 
pitää jättää riittävä etäisyys. Yleiskaa-
van kaavamääräyksillä tulee turvata 
edellytykset meluntorjunnan toteutta-
miseksi sekä asemakaavoitettavilla et-
tä hajarakentamisalueilla. Merkittävim-
pien melualueiden sijainti ja laajuus 
tulee arvioida ja esittää ne kaavassa 
myöhempää suunnittelua varten (sivu 
30/21). Kohteet, joissa on tai joihin on 
suunniteltu melulle herkkää toimintaa, 
varustetaan tarpeen mukaan melun-
torjuntatarvemerkinnällä (sivu 30/9). 
Meluntorjunnasta voidaan antaa koko 
kaava-aluetta koskeva yleisluontoinen 
määräys (sivu 30)

asemakaava

Asemakaavan tehtävänä meluhaitto-
jen torjunnassa on maakunta- ja yleis-
kaavatasoisessa suunnittelussa esi-
tettyjen periaateratkaisujen yksilöinti. 
Meluhaittoja voidaan vielä tässä vai-
heessa vähentää merkittävästi melua 
aiheuttavien toimintojen yksityiskohtai-
sella suunnittelulla, valittaessa kortte-
leiden ja rakennusten käyttötarkoitus-
ta ja varaamalla riittävät suoja-alueet. 
Meluhaittaa voidaan lisäksi vähentää 
erityisillä meluntorjuntaan tarkoitetuil-
la kaavamääräyksillä (Ympäristöminis-
teriö 2003 c). 

Meluongelmien ratkaisemiselle tu-
lee taata edellytykset, eikä jättää nii-

tä rakennuslupavaiheeseen (sivu 31). 
Ranta-asemakaavojen osalta on syy-
tä muistaa, että loma-asumiseen käy-
tettäviä alueita koskevat tiukemmat 
ohjearvot kuin tavanomaista asuin-
aluetta. Meluntorjuntaan liittyvät toi-
menpiteet voivat siis olla tarpeen, vaik-
kei rantakaavoja yleisesti laaditakaan 
kovin meluisille paikoille. 

suunnittelutarveratkaisut, 
poikkeamispäätökset ja 
rakennusluvat
Rakentamista tulee ensisijaisesti oh-
jailla kaavoituksella, sillä siinä melu ja 
siltä suojautuminen voidaan ottaa hy-
vin huomioon. Mikäli joudutaan turvau-
tumaan suunnittelutarveratkaisuihin 
tai/ja poikkeamispäätöksiin, hakemuk-
sia käsiteltäessä ja päätöksiä tehtäes-
sä tulee noudattaa meluntorjunnassa 
soveltuvin osin samoja käytäntöjä kuin 
asemakaavoituksessa. Asuntoja se-
kä hoito- tai oppilaitoksia ei saa raken-
taa niin, että melulle annetut ohjearvot 
ylittyvät sisällä tai ulkona. Myönteisen 
päätöksen edellytyksenä tulee olla 
mm., että melu ja sen torjunta otetaan 
riittävästi huomioon. Todettakoon kui-
tenkin, että monet tiiviisti rakennetul-
la kaava-alueella käytetyt meluntorjun-
takeinot (esimerkiksi rakennusmassat 
ja aidat meluesteenä) soveltuvat käy-
tännössä varsin rajallisesti haja-asu-
tusalueella yksittäisen omakotitalon tai 
vastaavan piha-alueen suojaamiseen. 
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Rakennusluvilla ja -valvonnalla tu-
lee varmistaa, että ylemmän asteen 
suunnittelussa meluntorjunnasta mah-
dollisesti annetut määräykset toteu-
tuvat. Yhdyskuntarakennetta ei tule 
tietoisesti laajentaa yksittäisillä raken-
nuksilla melualueelle.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä voi ja tulisi 
antaa ohjeita melun ja sen torjunnan 
huomioon ottamiseksi rakentamises-
sa ja sen valvonnassa. Näissä ohjeis-
sa määritellään yleinen linja kunnas-
sa. Niistä on apua hyvän, yhtenäisen 
käytännön toteuttamisessa niin uudis- 
kuin täydennysrakentamisessakin (si-
vu 34).

Yleisten alueiden 
suunnittelu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) 41 §:n mukaan katusuun-
nitelmassa tulee käydä ilmi mm. ka-
dun päällystemateriaali (esim. hiljai-
nen asfaltti) ja korkeusasema sekä 
tarvittaessa pysyväisluotoiset raken-
nelmat ja laitteet (esim. melueste). 
Niillä voidaan vaikuttaa autoliiken-
teestä syntyvään meluun ja sen le-
viämiseen. Puistosuunnitelmalla voi-
daan ohjata puiston käyttöä myös 
meluntorjunnan näkökulmasta (MRA 
895/1999, 46 §).

Meluntorjunnan 
toteuttaminen 
kaavaa laadittaessa 

Liikennesuunnittelu

Liikenne, erityisesti tie- ja katuliiken-
ne, on merkittävin melulähde maas-
samme. Maankäyttöä ja liikennettä tu-
lee suunnitella yhdessä siten, että ne 
muodostavat toimivan kokonaisuuden. 
Tavoitteena tulee olla liikennetarpeen 
vähentäminen, mikä on todettu jo val-
takunnallisissa alueidenkäyttötavoit-
teissa (Ympäristöministeriö 2009) ja 
valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
meluntorjunnasta (Ympäristöministe-
riö 2007). 

Meluhaittoja voidaan rajoittaa myös 
- tehokkaalla  liikennejärjestelmäsuun-

nittelulla kohdealueelle 
- tukemalla kaavoituksella hiljaisia ja/

tai tehokkaita kulkumuotoja (pyöräily, 
kävely, raide- ym.  joukkoliikenne)

- ohjaamalla pitkämatkainen ja raskas 
autoliikenne taajamia kiertäville pää-
väylille

- tunneleilla

Viime aikoina kaavoituksen tavoitteek-
si on yleisesti asetettu yhdyskuntara-
kenteen tiivistäminen, mikä on osittain 
ristiriidassa meluntorjunnan kanssa. 
Tiivistämisen tuloksena liikennetar-
ve vähenee, mutta ihmiset meluavine 

aktiviteetteineen kootaan pienelle alu-
eelle, ja mahdollisuudet käyttää suo-
javyöhykkeitä meluntorjunnassa huo-
nonevat. Liikenteenohjauksella ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelulla pul-
maa voidaan lievittää. Esimerkiksi asu-
tuksen keskittäminen rautatieaseman 
ympärille asettaa meluntorjuntatoimil-
le haasteita, mutta mahdollistaa te-
hokkaan, joukkoliikenteeseen sekä 
kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvan yh-
dyskuntarakenteen. Tavoitteena tuli-
si olla tasapaino yhdyskuntarakenteen 
tiiviyden ja (kohtuullisin toimin toteutu-
van) vähämeluisuuden välillä.

Uudet kohteet

Kun kaavoitetaan rakentamatonta tai 
hyvin niukasti rakennettua uutta aluet-
ta, mahdollisuudet melukysymysten 
hoitamiseen ovat hyvät. Tällöin tulisi 
noudattaa seuraavia yleisperiaatteita:
-  Selvitään melutilanne kaava-alueel-

la. Liitetään meluselvitys kaavase-
lostukseen. Tieliikenteen aiheutta-
ma melutaso öisin on yleensä uusilla 
asuntoalueilla mitoittava tekijä me-
luntorjuntaa suunniteltaessa.

-  Osoitetaan uusia asuntoja ensisijai-
sesti alueille, joilla melun ohjearvot 
alittuvat. 

- Osoitetaan melua hyvin sietäviä toi-
mintoja mahdollisille meluisille alueille. 

-  Pyritään varmistamaan riittävä etäi-
syys melulähteen ja asutuksen tai 
muun melulle herkän kohteen välille. 
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- Jos on kuitenkin välttämätöntä sijoit-
taa uusia asuntoja melualueille, esi-
tetään kaavassa kaavamerkinnöin 
ja -määräyksin riittävät toimenpiteet, 
joilla päästään alle ohjearvojen. On 
hyvä muistaa, että mikäli kunta kaa-
voittaa uusia, melulle herkkiä toimin-
toja väylän melualueelle, kunta vas-
taa melutorjunnan toteuttamisesta 
kustannuksineen, ei väylän pitäjä 
(vrt. Kustannusvastuun periaatteet 
meluntorjunnassa) (Kuntaliitto ym. 
2010).

-  Kriittisin kysymys on yleensä asun-
tojen piha-alueiden saaminen niin 
vähämeluisiksi, että ohjearvot alite-
taan. Asuinrakennusten ääneneristä-
vyys on maassamme pääsääntöisesti 
varsin hyvä ilman erityistoimenpiteitä-
kin (luokkaa 30 dB).

-  Kaavalla tulee taata myös mahdol-
lisesti tarvittavan meluntorjunnan 
toteuttamisedellytykset. Meluntor-
juntaa ei tule jättää ratkaistavaksi ra-
kennuslupavaiheeseen. 

-  Melun leviämisen estämiseen ja her-
kän kohteen suojaukseen voi käyttää 
toiminnoiltaan melua kestäviä raken-
nuksia (autotallit ja muut ulkoraken-
nukset, toimisto- ja liiketilat tms.) (vrt. 
sivu 32 ja sivu 33). Mikäli asuinra-
kennukset suojaavat oleskelupihaa, 
tulee rakenteiden ääneneristävyys 
määrätä riittäväksi (sivu 33/131, sivu 
33/132) ja huolehtia myös siitä, et-
tä parvekkeet ovat vähämeluisia (si-
vu 33). Meluvallit, -aidat ja kaiteet (si-
vu 32/160) ovat kallis tapa suojautua 

ääneltä, joten niitä kannattaa käyttää 
valikoiden. 

-  on varottava, ettei uusista rakennuk-
sista/rakenteista heijastuva melu ai-
heuta ongelmia olemassa olevalle 
asutukselle. 

Yksityiskohtaisia sovellutusohjeita on 
esitetty luvussa Ohjearvojen sovelta-
minen käytännössä.

Kaavan muutokset jo 
rakennetuilla alueilla

Melun kuormittamien vanhojen asunto-
alueiden kaavamuutoksilla on huomat-
tavasti edellistä vaikeampaa päästä 
hiljaiseen ympäristöön. Näissä tapa-
uksissa olisi hyvä noudattaa seuraavia 
käytäntöjä:
-  Selvitetään melutilanne kaava-alu-

eella. Liitetään meluselvitys kaa-
vaselostukseen. Tieliikenteen aihe-
uttama melutaso päivisin on yleensä 
vanhoilla asuntoalueilla mitoittava te-
kijä meluntorjuntaa suunniteltaessa.

-  Melutaso ei saisi kasvaa asunto- 
tms. melulle herkällä alueella kaava-
muutoksen myötä.

- Tutkitaan, mitä mahdollisuuksia on 
melutason alentamiseen. Uudet ra-
kennukset voivat toimia meluesteinä.

- Sovelletaan edellisen luvun ohjeita 
mahdollisuuksien mukaan. Oleske-
lupihojen hiljentämiseksi joudutaan 
turvautumaan meluesteisiin use-
ammin kuin uusilla alueilla muiden 

mahdollisuuksien puuttuessa (sivu 
32/160 ). 

Mikäli päädytään rakentamaan me-
luesteitä maanteiden varteen olemas-
sa olevan haitan poistamiseksi, kus-
tannukset jaetaan kunnan ja valtion 
kesken (ks. seuraava luku).

Kustannusvastuun peri-
aatteet meluntorjunnassa

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mu-
kaan melun aiheuttaja on ensisijai-
sesti vastuussa meluntorjunnasta. El-
lei toteuttavaa ole kaavassa erikseen 
määritelty, on katsottava, että torjun-
tatoimien toteuttaja on alueen ylei-
nen toteuttaja (Ympäristöministeriö 
2003c)

Kuntaliiton ja Liikenneviraston jul-
kaisussa ”Kunnan ja valtion kustan-
nusvastuun periaatteet maantien 
ylläpidossa” (Kuntaliitto ym. 2010) to-
detaan meluntorjunnasta seuraavaa.

- Uuden maantien rakentamisen tai 
nykyisen maantien parantamisen 
yhteydessä tehtävien meluesteiden 
rakentamisen kustannuksista vas-
taa valtio.

- Kunta osallistuu olemassa olevan 
meluhaitan torjumiseksi tehtävien 
meluesteiden rakennuskustannuk-
siin 25 %:n osuudella.

- Jos kunta kaavoittaa olemassa ole-
van tien läheisyyteen sellaista toi-
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mintaa, joka tarvitsee melusuoja-
usta, vastaa se meluntorjunnan 
kustannuksista.

- Maantien meluesterakenteiden omis-
taja on valtio, ellei toisin sovita. Liiken-
nealueen raja voi sijaita meluesteen 
keskellä (yleensä meluvalliratkai-
sussa).

- Meluesteiden kunnossapito on 
omistajan vastuulla.

- Mikäli meluvalli sijaitsee osittain tai 
kokonaan liikennealueen ulkopuo-
lella tai se rajoittuu kunnan hoidos-
sa olevaan viheralueeseen, voidaan 
sopia, että kunta vastaa meluvallin 
liikennealueen ulkopuolisen osan tai 
viheralueen puolisen luiskan kun-
nossapidosta.

Jos torjuntatoimien rahoituskysymyk-
set ovat epäselviä, toteuttamisvas-
tuusta tulee sopia erikseen osapuolten 
kesken.

Ohjearvojen soveltaminen 
käytännössä

Melu asuntojen sekä hoito- ja oppilai-
tosten pihalla

Melu asuntojen sekä hoito- ja oppilai-
tosten pihalla on yleensä meluntorjun-
tatarpeen mitoittava tekijä. Tavoitteena 
on, että ohjearvot täyttyisivät koko asu-
miseen varatulla alueella. Mikäli tähän 
ei ole mahdollista päästä, tulisi varmis-
taa, että ohjearvot alitetaan ainakin 

asuntojen sekä hoito- ja oppilaitosten 
pihoilla oleskeluun ja leikkiin tarkoite-
tuilla alueilla. Keskeistä on pihan toi-
mivuus ja käytettävyys, joka tulee har-
kita tapauskohtaisesti. Erityisasumista 
(asuntolat tms.) koskevat samat mää-
räykset kuin asumista yleensä.

Melu asuntojen sekä hoito- ja oppilai-
tosten sisätiloissa

Asuntojen sekä hoito- ja oppilaitosten 
sisämelun ohjearvotasoja ei saisi kos-
kaan ylittää. Täten niillä jo rakennetuil-
la alueilla sekä täydennys- ja korjaus-
rakentamiskohteissa, joissa ohjearvot 
ylittyvät ulkona, on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota rakenteiden äänene-
ristävyyteen sekä pyrkiä sijoittamaan 
makuuhuoneet talon hiljaiselle puolel-

le. Tavallista parempi ääneneristävyys 
vaimentaa myös meluhuippuja.

Lentomelu

Lentomelu on erityisen ongelmallis-
ta, sillä siihen eivät tehoa tavanomai-
set meluesteet. Ulkomelua ei pystytä 
torjumaan (muuten kuin riittävällä suo-
jaetäisyydellä). Jos halutaan laskea 
sisämelutasoa, seinien lisäksi myös 
katon ääneneristävyydestä tulee huo-
lehtia.  Vaikka keskiäänitasoina annet-
tuja ohjearvoja noudatettaisiin, ihmisiä 
häiritsevät yksittäisten koneiden nou-
sujen ja laskujen aiheuttamat huippu-
melut, mikä kannattaa ottaa huomioon 
erityisesti suunniteltaessa maankäyt-
töä kiitoratojen jatkeella oleville alu-
eille. 

Loma-asumiseen käytettävällä alueella sovelletaan tiukempia ohjearvoja kuin tavanomaisella 
asuntoalueella.

21
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Lentomelu tulee ottaa kaavoituk-
sessa pääsääntöisesti huomioon seu-
raavasti:

1. Lentomelualue tulee merkitä maa-
kunta- ja yleiskaavaan (sivu 29/18, 
sivu 30/21)

2. Uusia asuinalueita ei tule sijoittaa 
lentomelualueelle LdEN yli 55 dB.

3.  Alueille, joiden melutaso LdEN on 
55-60 dB, voidaan hyväksyä pieni-
muotoista täydennysrakentamista, 
jos alue muuten sopii asumiseen 
erityisen hyvin tai jos toimenpiteel-
le on muita erityisen hyviä perustei-
ta (sivu 29, 30).

4.  Alueelle, missä melutaso LdEN on 
yli 60 dB, ei tulisi rakentaa uusia 
asuntoja eikä sijoittaa muita melul-
le herkkiä toimintoja (sivu 29, 30).

Kohdat 2 – 4 vastaavat LiME-työryh-
män (Ympäristöministeriö 2001) mie-
tinnössä esittämää suositusta.

Kohdan 3 yksityiskohtaiset sovelta-
misohjeet ovat seuraavat:

A. Pienimuotoisena täydennysraken-
tamisena voidaan hyväksyä kor-
vaava uudisrakentaminen ja yksit-
täisten välitonttien rakentaminen, 
kun kysymys on pientaloista.

B. Laajempien (kortteli tai muutamia 
kortteleita) alueiden rakentamisen 
ollessa kysymyksessä on kaavoi-
tuksen yhteydessä selvitettävä en-
sisijaisesti alueen vaihtoehtoinen 
käyttö. Onko mahdollista tai tar-
koituksenmukaista käyttää aluet-
ta teollisuus/työpaikkarakentami-
sen alueena? Tämän vaihto-ehdon 
tutkiminen tulee kuvata myös kaa-
vaselostuksessa.

C. Yhdyskuntarakenteen sisällä si-
jaitseviin alueisiin suhtaudutaan 
myönteisemmin kuin yhdyskunta-
rakenteen laajentamiseen (yhdys-

kuntarakenteen eheyttämisen nä-
kökulma). Lähtökohtana voidaan 
pitää, että yhdyskuntarakenteen 
laajentamista ei pidetä sallittava-
na.

d. Alueen tulee soveltua erityisen 
hyvin rakentamiseen. Siihen vai-
kuttavat maasto-olosuhteet, yh-
dyskuntarakenne, maaperä ja 
pienilmasto. Vaikutusten selvit-
tämisen yhteydessä tulisi kuvata 
myös, mitä myönteisiä vaikutuk-
sia rakentamisella on esim. yh-
dyskuntatalouteen, palvelujen jär-
jestämiseen, alueen sosiaaliseen 
rakenteeseen tai julkisen liikenteen 
käyttömahdollisuuksiin.

E. Täydennysrakentaminen on pää-
asiassa pientalomaista. Alueen 
ympäristössä tulee sijaita saman-
tapaista tai tehokkaampaa raken-
tamista.

F. Täydennysrakentamisen alue on 
kooltaan kohtuullisen pieni. Mi-
tään enimmäiskokoa alueelle on 
vaikea määritellä. Se on arvioita-
va tapauskohtaisesti. Tavoitteena 
on joka tapauksessa, että tällaisille 
alueille tulisi mahdollisimman vä-
hän uutta asutusta. Niiden on olta-
va erikoistapauksia.

Tietoa lentoasemien melun leviämisestä saa 
Finavian verkkosivuilta.
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Edellistä, alun perin lentomelulle tar-
koitettua ohjeistusta voidaan soveltaa 
muihinkin melutyyppeihin.

Uusi asuinalue -käsite 

Valtioneuvoston päätöksessä melu-
tason ohjearvoista 993/92 asetetaan 
uusille asuinalueille, virkistysalueille 
taajamissa ja niiden välittämässä lä-
heisyydessä sekä hoito- ja oppilaitos-
ten alueilla yöaikaiselle melulle tiu-
kemmat vaatimukset kuin vastaaville 
olemassa oleville alueille. Uudella alu-
eella tarkoitetaan pääsääntöisesti vä-
hintään korttelin kokoista aluetta, jolla 
on ennestään hyvin vähän tai ei lain-
kaan asuinrakennuksia, jolle luodaan 
uutta infrastruktuuria ja jolla laajenne-
taan kaavoitettua aluetta tai luodaan 
uutta. Tulkintaan vaikuttaa lisäksi alu-
een sijainti muihin alueisiin nähden. 

Parvekkeet, terassit ja viherhuoneet

Oleskeluparvekkeet rinnastetaan 
asuntojen pihoihin ja niihin sovelletaan 
samoja ohjearvoja (Sarkkinen 1992). 
Kaikki rakennettavat oleskeluparvek-
keet ovat samanarvoisia melun oh-
jearvojen kannalta.

Mikäli parveke halutaan sijoittaa ta-
lon julkisivulle, missä meluohjearvo 
ylittyy, se tulee määrätä lasitettavaksi 
(tai muilla keinoin taata melun tarvit-
tava vaimentaminen).  Jos päiväajan 
keskiäänitaso julkisivulla on kuitenkin 
yli 65 dB, ei parvekkeita tulisi raken-

taa, koska lasitus ei välttämättä takaa 
riittävän alhaista melutasoa. Tällaises-
sa tapauksessa parveke voidaan kor-
vata viherhuoneella ja antaa siitä oma 
kaavamääräys (sivu 33).

Parvekelasituksella tarkoitetaan 
lähtökohtaisesti rakennetta, jossa la-
sit aukeavat ja niiden väliin jää rako 
(tuulettuminen). Viherhuoneen lasitus 
on parvekkeesta poiketen ulkoseinän 
kaltainen, joko kiinteä tai avattava. Vi-
herhuone on puolilämmin tai lämmin 
huoneiston osa, mutta ei asuinhuone. 
Siellä sovelletaan oleskelu- ja leikki-
pihan meluohjearvoja. Sen takana ei 
voi olla huonetiloja, joihin raitis ilma 
otettaisiin vain viherhuoneen kautta. 
Viherhuone luetaan yleensä kerros-
alaan.

Ensisijainen oleskelualue on löydyt-
tävä kiinteistön piha-alueelta, ja sen 
on oltava riittävä (kts. maankäyttö ja 
rakennuslaki (132/1999), 155§).

Ajoitusmääräysten käyttäminen

Ajoitusmääräyksillä tarkoitetaan kaa-
vamääräyksiä, jotka velvoittavat esi-
merkiksi rakentamaan melua aiheut-
tavan väylän varteen meluesteen tai 
toimistorakennukset ennen kuin kau-
empana väylästä olevia asuinraken-
nuksia otetaan käyttöön (6.3.3).

Kaavoitus, jossa toimisto-, teolli-
suus tai liikerakennuksia käytetään 
suojaamaan asumista tai muita melul-
le herkkiä toimintoja liikenteen melulta 
on suositeltava ratkaisu, koska kallii-

den meluesteiden rakentamistarvetta 
voidaan siten vähentää.

Ajoitusmääräysten käyttö vaatii 
tiukkaa rakentamisen koordinointia. 
Taloudelliset intressit ovat rakenta-
misessa niin merkittäviä, että käytän-
nössä tonttien rakentaminen ei usein-
kaan tapahdu meluntorjunnan tai 
ylipäätään kunnallistekniikan raken-
tamisen kannalta tarkoituksenmukai-
sessa järjestyksessä. Ajoitusmääräys 
on hyvä antaa esim. niin, että raken-
nuslupaa suojattavalle talolle ei saa 
myöntää, ennen kuin meluesteenä 
toimiva rakennus tai rakenne on val-
mistunut.

Virkistysalueet ja puistot

Meluohjearvot koskevat myös virkis-
tysalueita. Käytännössä annettua oh-
jearvoa joudutaan soveltamaan, jotta 
vilkkaillekin alueille taajamissa saa-
daan puistoja. 

Puiston käyttötarkoitus on tärkeää 
ottaa huomioon. Mikäli puistoa tms. 
virkistysaluetta ei voida sijoittaa ko-
konaisuudessaan vähämeluiselle alu-
eelle, 
- tulee ainakin leikki- ja muut runsaas-

sa käytössä olevat oleskelualueet 
osoittaa vyöhykkeelle, jolla meluta-
so on päivällä < 55 dB tai suojata ko. 
kohteet melulta,

- edellistä vähemmän oleskeluun käy-
tetyt osat voidaan osoittaa vyöhyk-
keelle, jonka melutaso on päivällä 
55 – 60 dB ja
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- osat, joilla ei normaalisti oleskella, voi-
daan osoittaa vyöhykkeelle, joilla päi-
väajan keskiäänitaso on 60 – 65 dB. 
Alueita, joilla päiväajan keskiääni-

taso ylittää 65 dB, ei pääsääntöisesti 
sisällytetä puistoihin, vaan ne osoite-
taan muuhun käyttöön (esim. suojavi-
heralue). 

Meluvallien käyttöä puistojen ja 
muiden virkistysalueiden suojaami-
seen kannattaa tutkia erityisesti, jos 
ylijäämämassoja voidaan hyödyntää 
niiden rakentamisessa. 

Luonnonsuojelualueet

Meluohjearvot koskevat myös luon-
nonsuojelualueita. Samat melutasot 
(keskiäänitaso < 45 dB päivällä, < 40 
dB yöllä) ovat käytössä niin taajamis-
sa kuin niiden ulkopuolellakin. (Tämä 
tarkennus oli kirjattuna ohjearvopää-
töksen perustelumuistioon, Sarkkinen 
1992, mutta jäi lopullisesta versiosta 
epähuomiossa pois.) Yöohjearvoja ei 
kuitenkaan sovelleta luonnonsuojelu-

alueilla, joita ei yleisesti käytetä öisin 
oleskeluun tai luonnon havainnointiin.

Käytännössä annettua ohjearvoa 
joudutaan soveltamaan. Esimerkik-
si luonnonsuojelualuetta kasvien/kas-
villisuuden suojelemiseksi ei kannata 
jättää perustamatta siksi, että meluoh-
jearvot ylittyvät.  Alueen käyttötarkoitus 
on tärkeää ottaa huomioon. 

Tuulivoimalat

Tämä luku perustuu ympäristöministe-
riön ohjeeseen ”Tuulivoimarakentami-
sen suunnittelu” (Ympäristöministeriö 
2012), jossa asiaa on käsitelty laajem-
min.

Tuulivoimarakentamiseen sovelle-
taan pääsääntöisesti samoja säännök-
siä kuin muuhunkin rakentamiseen. 
Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen 
tulisi lähtökohtaisesti perustua maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
kaavoitukseen. Tämä tarkoittaa, et-
tä tuulivoimarakentamiseen soveltu-
vat alueet määritellään kaavassa (sivu 

29/85, sivu 6/111, sivu 33/176). Tuu-
livoimahankkeen toteuttaminen edel-
lyttää aina rakennuslupaa tai toimen-
pidelupaa.

Tuulivoimarakentamista koske-
va maankäyttö- ja rakennuslain muu-
tos (134/2011) tuli voimaan 1.4.2011. 
Muutoksen myötä yleiskaavaa on 
mahdollista käyttää aikaisempaa use-
ammin suunnitteluvälineenä tuulivoi-
marakentamisessa. Lakimuutos mah-
dollistaa rakennusluvan myöntämisen 
tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan 
perusteella.

Tuulivoimalan ääni syntyy roottorin 
lapojen tuottamasta äänestä (yleensä 
merkittävämpi) sekä voimalan koneis-
ton osien aiheuttamasta äänestä. ää-
nen ominaisuudet, kuten voimakkuus, 
taajuus ja ajallinen vaihtelu, riippuvat 
tuulivoimaloiden lukumäärästä, niiden 
etäisyyksistä tarkastelupisteeseen se-
kä tuulen nopeudesta. Keskeisin käy-
tettävä meluntorjuntakeino on riittä-
vä etäisyys tuulivoimalan ja altistuvan 
kohteen, kuten asutuksen, välillä. 

Kaavio 4. suunnitteluohjearvoiksi suositellaan seuraavia, a-painotettuina keskiäänitasoina ilmoitettuja lukuja:

Kohde Laeq päiväajalle 
(klo 7-22)

Laeq yöajalle (klo 22-7) Huomautukset

Asumiseen käytettävillä alueilla, 
loma-asumiseen käytettävillä alueilla 
taajamissa, virkistysalueilla

45 dB 40 dB 

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla 
taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, 
luonnonsuojelualueilla* 

40 dB 35 dB *yöarvoa ei sovelleta luonnonsuoje-
lualueilla, joita ei yleisesti käytetä 
oleskeluun tai luonnon havainnoin-
tiin yöllä

Muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla) ei sovelleta ei sovelleta
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Valtioneuvoston päätös melutason 
ohjearvoista (VNp 993/1992) ei suo-
raan sovellu tuulivoimamelun häiritse-
vyyden arviointiin. Saatujen kokemus-
ten ja melun häiritsevyystutkimusten 
perusteella arvioituna sen käyttäminen 
mitoituksen perustana johtaa liian suu-
reen meluhäiriöön.

Mikäli tuulivoimalan ääni on laadul-
taan erityisen häiritsevää, eli ääni on 
tarkastelupisteessä soivaa (tonaalis-
ta), kapeakaistaista tai impulssimais-
ta tai se on selvästi sykkivää (amplitu-
dimoduloitua, eli äänen voimakkuus 
vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- 
tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen 
suunnitteluohjearvoon vertaamista.

Tuulivoimarakentamisen ulkome-
lutason suunnitteluohjearvot on an-
nettu absoluuttisina lukuarvoina, eli 
taustamelutason vaikutusta ei ole huo-
mioitu. Nykytietämyksellä tätä tausta-
melun vaikutusta suurten tuulivoimaloi-
den äänen havaittavuuteen ei pystytä 
riittävän luotettavasti ennakoimaan. 
Taustamelu voidaan kuitenkin ottaa 
huomioon sovellettaessa suunnitte-
luohjearvoja satama- ja teollisuusalu-
eiden tai muiden melun kannalta vas-
taavien alueiden läheisyydessä.

Ulkomelutason suunnitteluohjearvo-
jen lisäksi asuntojen sisätiloissa käy-
tetään Terveydensuojelulain (763/94) 
sisältövaatimuksiin pohjautuvia suun-
nitteluohjearvoja, jotka on esitetty 
Asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003). Ne ovat pie-
nitaajuista melu koskevia, taajuuspai-

nottamattomia tunnin keskiäänitasoja 
Leq, 1h. Sisämelutasot voidaan arvi-
oida ulkomelutasojen perusteella ot-
tamalla huomioon rakennusten vaipan 
ääneneristävyys.

Hiljaiset alueet

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
meluntorjunnasta (Ympäristöministeriö 
2007) mukaan maankäytön suunnitte-
lussa tulisi taata erilaisten hiljaisten 
alueiden säilyminen. Maakuntakaavoi-
tuksen tasolla tulisi turvata luonnon-
suojelualueiden ja matkailuun sopivien 
laajojen hiljaisten alueiden säilyminen. 
Taajamissa tarvitaan suhteellisen hil-
jaisia, helposti saavutettavia virkistys-
alueita. Tällaisilla keskiäänitaso ei saa 
ylittää päivällä 50 dB eikä yöllä 45 dB 
(Valtioneuvoston asetus Euroopan yh-
teisön edellyttämistä meluselvityksis-
tä ja meluntorjunnan toimintasuunni-
telmista 801/2007), mitä tulisi käyttää 
mitoitusarvona asemakaavoituksessa.

Ympäristöluvat ja kaavoitus

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mu-
kaan ympäristöluvanvaraisen toimin-
nan sijoituspaikan soveltuvuutta arvi-
oitaessa on otettava huomioon mm. 
alueen ja sen ympäristön nykyinen ja 
tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavas-
sa osoitettu käyttötarkoitus, ja aluetta 
koskevat kaavamääräykset. 

Kaavoittajan tulee puolestaan ottaa 
huomioon suunnittelualueen mahdol-

liset ympäristöluvanvaraiset laitokset, 
niiden ympäristövaikutukset ja niitä 
koskevat lupaehdot. Tietoja näistä voi 
saada kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselta. Tavoitteena tulee olla, että 
laitoksen toimintamahdollisuudet eivät 
heikkene niin kauan kuin luvanvarai-
nen toiminta ko. alueella aiotaan säi-
lyttää/sallia.

Kaavoituksessa tulee ottaa huomi-
oon laitosten toiminnoista aiheutuvat 
haitat, ja niille pitää varata riittävä alue, 
jolle esim. melu voi levitä ilman asu-
miselle tai virkistymiselle aiheutuvia 
haittoja. Asuntojen tms. herkkien koh-
teiden läheisyyteen ohjattavan teolli-
suuden tulisi aiheuttaa mahdollisim-
man vähän ympäristöhaittoja.

Nopeusrajoitukset ja hiljaiset 
päällysteet

Nopeusrajoituksen määräämistä kaa-
vassa ei voida yleisesti pitää mah-
dollisena. Kadun tai tien sitovan 
nopeusrajoituksen määrääminen ase-
makaavassa on kyseenalaista, sillä ra-
joituksen laskeminen tai nostaminen 
liikennetarpeen mukaisesti on tällöin 
hankalaa. Nopeusrajoituksia voidaan 
tarkastella ja suositella liikenne- ja ka-
tusuunnitelmissa. 

Silloin, kun tavanomaista alhaisem-
mat nopeudet kaduilla ovat tarpeen 
esimerkiksi melutasojen alentamisek-
si, kulttuurihistoriallisten rakennusten 
suojelemiseksi tai liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi, voidaan niistä an-
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taa myös erityinen määräys (Ympäris-
töministeriö 2003) (sivu 31). Pihakadun 
kaavamerkintään (sivu 32/145) sisältyy 
suoraan nopeusrajoitus 20 km/h. Suu-
rin sallittu nopeus hidaskadulla (sivu 
32/146) on yleensä 30 km/h. Kumpi-
kaan edellisistä ei ole varsinainen me-
luntorjuntakeino, mutta niillä luodaan 
kuitenkin olosuhteet, joissa tieliiken-
teen melupäästö jää pieneksi (mah-
dollisesti käytettävistä hidastetöyssyis-
tä huolimatta).   

Hiljaisen asfaltin käyttöä ei voi-
da määrätä kaavoituksessa. Liiken-
nesuunnitelmassa voidaan kartoittaa 
kohteet hiljaiselle päällysteelle, ja ka-
tusuunnitelmassa hiljainen asfaltti voi-
daan osoittaa käytettäväksi materiaa-
liksi.

Eri melulähteiden yhteisen vaikutuk-
sen tarkastelu

Joskus suunnittelualuetta kuormittaa 
melu useasta erityyppisestä lähtees-
tä (maantie- ja ratamelu, lentomelu ja 
katumelu tms.). Melun häiritsevyyden 
kannalta erityyppisten melujen yhteen-
lasku ei ole ongelmatonta, ja siksi nii-
tä usein käsitellään erikseen. Toisaal-
ta melut yhdessä kuormittavat alueella 
asuvia, ja tämä kokonaismelutaso on 
mitattavissa. 

Mikäli samaa, melulle herkkää 
aluetta kuormittaa melu useasta erilai-
sesta lähteestä, tulisi kaavassa tarkas-
tella melun yhteisvaikutusta. Tarkaste-
lun tulee olla vähintään asiantuntijan 
sanallinen arvio. Leviämislaskelman 

tekemisen yhteydessä on hyvä laskea 
yhteen erityyppiset melut ja käyttää tu-
losta ainakin suuntaa antavana sisäi-
senä työkaluna ympäristövaikutuksia 
arvioitaessa.

Lyhytaikaiset voimakkaan melun 
jaksot 

Toistuvat lyhytaikaiset voimakkaan 
melun jaksot tekevät alueen epäviih-
tyisäksi, vaikka ohjearvojen mukaiset 
keskiäänitasot alittuisivatkin. Lentoko-
neiden nousu- ja laskulinjojen alapuo-
lella asuvien runsaat valitukset ovat 
selvä esimerkki tästä. Myös raskas ta-
varajunaliikenne aiheuttaa varsinkin 
öisin häiritseviä kovan melun jakso-
ja.  Suomessa ei ole ohjearvoja enim-

Meluhaittoja voidaan rajoittaa tukemalla kaavoituksella hiljaisia ja/tai tehokkaita kulkumuotoja.
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mäismeluille (ampumarato-ja lukuun 
ottamatta), vaikka tarve kuvata melu-
tilannetta muutoinkin kuin keskiääni-
tasona on todettu useissa yhteyksissä 
(mm. Berglund ym. 1999, LiME-työryh-
mä 2001, Ympäristöministeriö 2004).

Asuntoalueiden viihtyisyyttä voi-
daan parantaa, jos kaavoituksessa 
otetaan huomioon lyhytaikaiset voi-
makkaan melun jaksot keskiäänitaso-
jen lisäksi. Joissakin kaavoissa näin on 
tehty, vaikka menettely onkin vielä har-
vinaista (esim. Airola 2008). Tällaista 
lähestymistapaa voidaan pitää suota-
vana. Mitoitussuositukseksi voi ottaa, 
että maksimimelu ei ylitä sisällä öisin 
toistuvasti tasoa 45 dB AFmax. Tätä 
korkeammilla tasoilla tahdosta riippu-
mattoman hermoston säätelemään si-
säelintoimintaan kuuluvat vasteet ih-
misellä ilmenevät selvästi (Jauhiainen 
ym. 2007). Mikäli maksimimelutasoille 
saadaan viralliset ohje- tai mitoitusar-
vot, siirrytään niiden käyttöön.

Eräs lyhytaikaisen melun lähde ovat 
bussipysäkit, jotka palvelutason paran-
tamiseksi pyritään sijoittamaan lähel-
le asutusta. On tärkeää, että nämä ja 
yleensäkin linja-autoliikenteen aiheut-
tamat haitat asutukselle otetaan huo-
mioon rakennusten sijoittelussa. 

Puolustusvoimien raskaiden aseiden 
ampumaharjoitusalueet

Raskaiden aseiden ja räjähteiden ai-
heuttamalle melulle ei ole ohjearvoja. 
Puolustusvoimat on kuitenkin laatinut 

oman sisäisen ohjeensa asiasta. Oh-
jeessa on esitettyjä suositusarvoja em. 
meluille. Vaikka näillä suositusarvoilla 
ei ole virallista asemaa, niitä voidaan 
soveltaa suunnittelussa. Mikäli raskai-
den aseiden ja räjähteiden aiheutta-
malle melulle saadaan aikanaan oh-
jearvot tai muut viralliset pelisäännöt, 
siirrytään niiden käyttöön.  

Suositusarvot ovat seuraavat:
Raskaiden aseiden ja räjähteiden ai-
heuttama ympäristömelu asuntojen pi-
ha-alueilla
- yksi tapahtuma, C-taajuuspainotettu 

enimmäistaso  < 115 dB (Cpeak) 
- äänialtistustaso < 100 dB (CE)
- päiväajan keski-
 äänitaso* < 55 dB (LAeq, 07-22)
* Keskiäänitasoa laskettaessa käyte-

tään kaikille aseille ja räjähteille im-
pulssimaisuuskorjausta 9 dB, ellei 
tarkempaa korjausarvoa esitetä.

Rakennusten ääneneristävyydelle 
asetettavat vaatimukset

Rakennusten sisämelulle on annettu 
omat ohjearvonsa (ks. sivu 9). Niiden 
ylittymistä ei tule sallia. Riittävän alhai-
sen sisämelutason varmistamiseksi tu-
lee tarvittaessa antaa kaavamääräyk-
siä rakennusten ääneneristävyydelle 
(sivu 33/132). Nykyisin tavanomaisen 
asunto- ja toimistorakennuksen raken-
teiden ääneneristävyytenä voidaan pi-
tää noin 30 dB. Jos tämä ei riitä, tarvi-
taan asiassa erityinen kaavamääräys, 

joka määrittelee äänitasoeron seinän 
ulko- ja sisäpuolella. Lentomelualu-
eelle ääneneristävyysvaatimus on tar-
peen seinien lisäksi myös katolle. 

Asuntojen pohjaratkaisuja koskevat 
kaavamääräykset, kun melutaso on 
korkea julkisivulla

Rakennuksen julkisivuilla melutaso voi 
olla ohjearvoa korkeampi, jos julkisi-
vun ääneneristävyydellä voidaan taa-
ta, että sisätilojen ohjearvot alittuvat.

Jos asuinrakennuksen julkisivulla 
ylittyy päivällä keskiäänitaso 65 dB, tu-
lee kaavassa määrätä asunnot aukea-
maan myös suuntaan, jossa ohjearvot 
täyttyvät (ns. läpitalon huoneisto). Ta-
kaamalla asunnon avautuminen hiljai-
semman julkisivun puolelle mahdollis-
tetaan asunnon tuulettaminen ilman 
melusta aiheutuvaa haittaa (6.3.4). 
Yleensäkään asuinrakennuksia, joiden 
kaikilla julkisivuilla ylittyy ohjearvojen 
mukainen melutaso, ei tulisi kaavoittaa 
(Sarkkinen 1992). Kerrostalojen julki-
sivujen melutasot on yleensä tarpeen 
määrittää eri korkeuksilta, sillä meluta-
so kasvaa useimmiten siirryttäessä pi-
hatasolta ylöspäin.
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Meluun liittyvät merkinnät 
ja määräykset kaavoissa     
rakennusjärjestyksessä
Ympäristöministeriö on antanut ase-
tuksen kaavoissa käytettävistä merkin-
nöistä (Ympäristöministeriö 2000) (vrt. 
sivu 10). Ministeriö on edelleen laatinut 
oppaat kaavamerkinnöistä erikseen 
kullakin kaavatasolla (Ympäristöminis-

teriö 2003 a-c). Seuraavassa on (ase-
tuksen mukaisine numeroineen) esitet-
ty ne merkinnät, jotka koskevat melua 
ja sen torjuntaa sekä esimerkkejä ”ylei-
sistä” merkinnöistä, joita voi hyödyntää 
mm. meluntorjunnassa. 

Merkinnät on esitetty seuraavassa 
järjestyksessä:
- ongelmien syntymisen estävät
- melupäästöjä vaimentavat
- melun leviämistä estävät 
- kohdetta suojaava ja 

Tuulivoimaloille suositellaan omia suunnitteluohjearvoja. Yleiset meluohjearvot sopivat sellaisenaan huonosti niiden häiritsevyyden arviointiin.
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- muut merkinnät, jotka kuvaavat alu-
een ominaisuutta tai muuta vastaa-
vaa
Jako ei ole ehdoton. Melun leviä-

misen estämiseen ja kohteen suojaa-
miseen voidaan esimerkiksi käyttää 
samanlaisia keinoja. Esitysjärjestys 
vastaa sivun 17 kaaviota. Edellä luetel-

Melualue
Merkintää käytetään, kun melua aiheuttavan toiminnan haittojen välttämiseksi on tarpeen ohjata tai 
rajoittaa alueiden käyttöä. Merkinnällä osoitetaan yleensä sellainen alue, jolla melulle annetut ohjear-
vot ylittyvät. Melualueen määritysperusteet on esitettävä kaavaselostuksessa.

Lentomelualue

Lentomelualue (LDEN55-60 dBa)
Alueella ei tule osoittaa uutta melun haitoille herkkää toimintaa. Alueella ja olevan asutuksen ja muun 
melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista. Alueelle voidaan sijoittaa 
esimerkiksi teollisuus- ja liikennerakennuksia.

Lentomelualue (LDEN yli 60 dBa)
Alueella ei sallita asuinrakentamista eikä sairaaloiden yms. laitosten rakentamista tai muiden sellais-
ten toimintojen sijoittamista, jotka ovat herkkiä melun haitoille. Alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi 
lentoliikenteeseen liittyviä rakennuksia sekä muita toimintoja ja teollisuutta, jolle lentomelu ei aiheu-
ta haittaa.

Tuulivoimaloiden alue.
Melu on tuulivoiman keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mah-
dollista osoittaa tuulivoimaloita. 

18

85

Maakuntakaava 
Meluun liittyvät merkinnät.

29

tuja kaavamerkintöjä täsmennetään 
käytännössä usein sanallisilla kaa-
vamääräyksillä, mihin asetuksen 1 § 
suo mahdollisuuden.  Sanallisia kaa-
vamääräyksiä käytetään molempien 
edellä mainittujen merkintätyyppien 
yhteydessä tai erillisinä yleismäärä-
yksinä. Jokaiselle kaavatasolle on 

annettu esimerkkejä sanallisista kaa-
vamääräyksistä. Luvussa Melun huo-
mioon ottaminen varsinaisessa suun-
nitteluvaiheessa on viittauksia näihin 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Si-
vulla 34 on esitetty ehdotus melua kos-
kevaksi määräykseksi rakennusjärjes-
tykseen.
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Yleinen meluntorjuntamääräys yleis-
kaavoihin voi olla esim. seuraavanlai-
nen:

Liikenneväylän tai muun meluläh-
teen tuntumaan sijoitettavan asuin-
rakennuksen, taajamassa sijaitsevan 
loma-asunnon sekä hoito  tai oppilai-
toksen piha alueen melutaso ei saa ylit-
tää päiväohjearvoa 55 dBA eikä yöoh-
jearvoa 45 dBA (vanhat alueet 50 dBA). 

Melualue
Merkintää käytetään, kun melua aiheutta-
van toiminnan haittojen välttämiseksi on 
tarpeen ohjata tai rajoittaa alueiden käyt-
töä. Merkinnällä osoitetaan yleensä sellai-
nen alue, jolla melulle annetut ohjearvot 
ylittyvät. Melualueen määritysperusteet on 
esitettävä kaavaselostuksessa.

Meluntorjuntatarve
Merkinnällä osoitetaan kohteet, joissa 
yleiskaavatyön yhteydessä on nähty tar-
peelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin meluta-
son alentamiseksi.

Lentomelualue (LDEN55-60 dBa)
Alueella ei tule osoittaa uutta melun haitoille 
herkkää toimintaa. Alueella ja olevan asutuksen 
ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen 
ja täydentäminen on mahdollista. Alueelle voi-
daan sijoittaa esimerkiksi teollisuus- ja liikenne-
rakennuksia.

Lentomelualue (LDEN yli 60 dBa)
Alueella ei sallita asuinrakentamista eikä sai-
raaloiden yms. laitosten rakentamista tai mui-
den sellaisten toimintojen sijoittamista, jotka ovat 
herkkiä melun haitoille. Alueelle voidaan sijoittaa 
esimerkiksi lentoliikenteeseen liittyviä rakennuk-
sia sekä muita toimintoja ja teollisuutta, jolle len-
tomelu ei aiheuta haittaa.Tuulivoimaloiden alue.

Tuulivoimaloista aiheutuu häiritsevää me-
lua, mikä on otettava huomioon, kun niille 
varataan alueita. Tuulivoimayleiskaavois-
sa melualueet voivat ulottua myös merki-
tyn alueen ulkopuolelle.

111

Meluun liittyvät muut merkinnät

70

9

21

suojaviheralue 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset, lähinnä liikenneväylien varrella olevat viheralueina säilytettävät alueet, joiden tarkoi-
tuksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen melu- ym. haitoilta. Kaavamääräyksillä suojausvaikutusta voi 
vielä tehostaa.

Ongelman synnyn estämistä koskevat merkinnät

Asuinrakennuksen sisällä melutaso ei 
saa ylittää päiväohjearvoa 35 dBA eikä 
yöohjearvoa 30 dBA. Loma asuntoalu-
eella  taajamien ulkopuolella sekä vir-
kistys  ja luonnonsuojelualueilla ei saa 
ylittää päiväohjearvoa 45 dBA eikä yö-
ohjearvoa 40 dBA.

Laadittaessa asemakaavaa liikenne-
väylän tai muun melulähteen tuntumaan 
on tarkistettava melutaso ja tarvittaes-

sa edellytettävä riittävää etäisyyttä me-
lulähteestä. Mikäli joudutaan kuitenkin 
rakentamaan melualueelle, on asema-
kaavassa edellytettävä sellaisten me-
luntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista, 
että edellä mainitut ohjearvot eivät ylity. 
Rakennettaessa asemakaava alueen ul-
kopuolelle meluntorjunta on vastaavasti 
otettava huomioon lupien käsittelyn yh-
teydessä.

Yleiskaava
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Asemakaava
Ympäristöministeriön oppaassa kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä (Ympäristöministeriö 2003c) sivuilla 188 – 197 on seik-
kaperäisiä ohjeita meluntorjunnasta asemakaavassa.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
Merkinnällä voidaan ohjata pihalla oleskelua sen rauhalliselle osalle.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa  
toiminnan laadulle vaatimuksia.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue.

tai

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympärstö asettaa toiminnan laadulle vaatimuksia. Korttelialueelle 
ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, ilman pilaantumista, raskasta liiken-
nettä tai muuta häiriötä.

68

133

30

suojaviheralue 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset, lähinnä liikenneväylien varrella olevat viheralueina säilytettävät alueet, joiden tar-
koituksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen melu- ym. haitoilta. Kaavamääräyksillä suojausvaikutus-
ta voi vielä tehostaa.

Ongelman synnyn estämistä koskevat merkinnät

Kaavaselostuksessa on usein syytä tarkemmin kuvata, minkälaisten ympäristöhäiriöiden vättämiseen kaavamääräyk-
sellä pyritään. On syytä todeta, että kaavamääräyksessä tarkoitettu häiriö ympäristölle ei ole sama kuin laissa eräistä 
naapuruussuhteista (26/1920) tarkoitettu ’’kohtuuton rasitus’’. Kaavamääräyksessä tarkoitettu häiriö syntynee yleen-
sä huomattavasti aikaisemmin kuin naapuruussuhdelaissa tarkoitettu kohtuuton rasitus.

Ministeriön kaavamerkintäasetukseen sisältyvällä merkinnällä 30TY (Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympä-
ristö asettaa toiminnan laadulle eritysisä vaatimuksia) voidaan jo ohjata teollisuuden sijoittumista ympärstövaikutusten 
kannalta. Merkintää on kuitenkin yleensä täsmennettävä kaavamääräyksellä esimerksiksi seuraavasti:
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160 alueelle on rakennetteva melueste. Merkintä osoitttaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen 
yläreunan likimääräisen korkeusaseman.

Rakennusala, jolle saa rakentaa autotallin, talousrakennuksen tai aidan. Niiden tulee yhdessä muodostaa 
yhtenäinen 2,5 m korkuinen korttelin pihaa suojaava melueste.

Merkintä osoittaa korttelin sivut, joilla rakennukset on rakennettava keskenään yhteen niin, että ne suojaavat 
piha-aluetta kadun liikennemelulta. Rakennusten läpi saa jättää avoimeksi vain kaavaan merkityt kulkuaukot.

jyht

Kadun likimääräinen korkeusasema.+56.10

145 146

Pihakadulla maksiminopeus on 20 km/h, hidaskadulla yleensä 30 km/h. 

Pihakatu Hidaskatu

Katu tai alue, jolla tarkoitettu käytettäväksi nopeusrajoitusta 00 km/h

Melueste on rakennettava valmiiksi ennen kuin sen suojaamille asuintaloille myönnetään rakennuslupa.

Liikenteestä aiheutuvan melun leviämiseen voidaan vaikuttaa myös väylän korkeusasemaa koskevilla kaavaratkaisuilla. Ase-
makaavassa voidaan tarvittaessa antaa sitovia määräyksiä kadun tai liikennealueen sekä tontin korkeusasemasta edellyt-
täen, että siihen on riittävät perusteet ja asia on selvitetty väylän pitäjän kanssa. Kaavamääräys voi olla seuraava.

Silloin, kun tavanomaista alhaisempi nopeus muilla kaduilla on tarpeen esimerkiksi melutasojen alentamiseksi, voidaan no-
peusrajoituksesta antaa myös erityinen määräys seuraavasti. Tämä menettely on kuitenkin harvoin käytettävä poikkeus, 
kuten sivulla 25, nopeusrajoitukset ja hiljaiset päällysteet, on todettu.

Melueste tulee (pääsääntöisesti) määrätä rakennettavaksi valmiiksi ennen kuin suojattava kohde otetaan käyttöön. Seuraavas-
sa on ehdotus tällaisiksi kaavamääräyksiksi. 

Merkintä ja määräys ovat suoraan ympäristöministeriön oppaasta (Ympäristöministeriö 2003c). Torjuntatoimenpiteen toteutu-
misen varmistamiseksi ensimmäinen lause kannattaa vaihtaa muotoon ”Rakennusala, jolle on rakennettava…”.

Melun leviämisen estämistä koskevat merkinnät ja määräykset
(Ympäristöministeriön (2003c) oppaassa on meluesteelle kolme vaihtoehtoista merkintää (160 -162), joista tässä on esitetty 
vain kirjoittajan ja tukiryhmän käyttökelpoisimpana pitämä.)

Päästön vaimentavista koskevat merkinnät

Ajonopeuden hidastaminen vähentää syntyvää melua. Nopeusrajoituksen antamista kaavassa ei voi-da yleisesti pitää mah-
dollisena. Pääsäännössä on kuitenkin seuraavat poikkeukset:

Melueste voidaan toteuttaa myös korttelialueella silloin, kun se liittyy kyseisen alueen rakentamiseen. Meluaidan sijasta 
voidaan tällöin käyttää rakennettavia rakennuksia esim. seuraavilla merkinnöillä ja määräyksillä:
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113 117

131 132

Rakennusala Rakennusala, jolle saa sijoittaa ta-
lousrakennuksen

129 Nuoli osoittaa rakennusluvan sivun, johon rakennus on rakennetteva kiinni.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, 
jonka puoleiseen rakennuksen seinään 
ei saa sijoittaa ikkunoita.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, 
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseini-
en skä ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyyden liikennemelua vas-
taan on oltava vähintään 00 dBa.

176 Tuulivoimaloiden alue.

Rakennusalaa osoittavia kaavamerkintöjä voidaan käyttää hyväksi ohjaamaan rakennusmassoja meluesteeksi lähteen ja 
suojattavan kohteen välille.

Kohteen suojaamista koskevat merkinnät ja määräykset

Mikäli asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvan melun taso on 55 – 65 dBA päiväajan keski-äänitasona laskettuna, on 
seuraavantyyppinen määräys tarpeen:

 XX:n puoleiselle julkisivulle rakennettavat parvekkeet/terassit tulee lasittaa.

Mikäli asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvan melun taso ylittää 65 dBA päiväajan keski-äänitasona laskettuna, ovat 
seuraavantyyppiset määräykset tarpeen:

 Asunnot eivät saa avautua yksinomaan niille julkisivuille, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dBA päiväajan   
 keskiäänitasona laskettuna. Vähintään yhden asunnon julkisivun tulee suuntautua puolelle, jossa piha-alueiden   
 ohjearvot alittuvat.

 XX:n puoleiselle julkisivulle ei saa rakentaa parvekkeita/terasseja/ XX:n puoleiselle julkivivulle saa rakentaa   
 viherhuoneita, mutta ei parvekkeita/terasseja.

Muut merkinnät ja määräykset

Tuulivoimaloista aiheutuu häiritsevää melua, mikä on otettava huomioon, kun niille varataan alueita.



34

Seuraavassa esimerkki suojauskaava-
määräyksestä Espoossa, jossa on yh-
distetty useita eri asioita:

Julkisivuille, joita koskee asemakaa-
vassa osoitettu rakenteellinen ääneneris-
tysmääräys, ei saa sijoittaa parvekkeita. 
Julkisivuille, jota koskee asemakaavas-
sa osoitettu rakenteellinen ääneneristys-
määräys 36 – 39 dB, ei saa sijoittaa Länsi-
väylän puolelle asuinhuoneiden ikkunoita 
eikä ilmanvaihtoventtiilejä. Edellä mainituil-
le julkisivuille saa kuitenkin sijoittaa keittiön 
ikkunoineen. Julkisivuille, joilla äänenpai-
netaso on 60 dB tai enemmän, avautuvien 
asuntojen on ulotuttava myös toiselle julki-
sivulle, jolla äänenpainetaso on alle 55 dB. 
Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja teras-
sit on suojattava meluntorjunnan kannalta 
tarkoituksenmukaisin lasiseinin. Leikki- ja 
oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten 
muodostamaan melukatveeseen. Raken-
nuslupaa haettaessa on osoitettava melu-
selvityksellä, että parvekkeille, terasseille 
ja leikki- ja oleskelualueille asetetut melun 
ohjearvot eivät ylity.  

Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestyksessä on hyvä an-
taa määräyksiä meluntorjunnasta. Se 
voi olla seuraavanlainen:

Suunniteltaessa rakentamista alueelle, 
jolla esiintyy liikenne- tai muuta erityistä 
melua, on rakennusvalvonnalle esitettä-
vä selvitys siitä, miten meluntorjunta hoi-
detaan niin, että melulle annetut ohjearvot 
(VNp 993/92) alittuvat asunnoissa, muu-
alla sisällä, oleskeluparvekkeilla ja piha-
alueilla.

Seuraavassa on esimerkkinä Van-
taan rakennusjärjestys, jossa meluntor-
juntaan on kiinnitetty erityistä huomiota.  
Kaupunkia kuormittavat liikennemelu 

sitä halkovilta pääteiltä, radalta sekä 
maamme vilkkaimmalta lentoasemalta. 
Rakennusjärjestyksen määräys melus-
ta ja tärinästä on sen mukainen.

”Rakentamisen suunnittelulla ja raken-
nusten sijoittelulla on pyrittävä minimoi-
maan melun aiheuttama haitta niin raken-
nuksen sisällä kuin asuinrakennuksen tai 
muun melulta suojaisia alueita vaativan 
toiminnan piha-alueella.

Rautateiden ja katujen läheisyydessä 
rakennuspaikan maaperään liikenteestä 
aiheutuva tärinä tulee ottaa huomioon ra-
kennusten sijoittamisessa ja rakenteiden 
suunnittelussa. Koko Vantaan alueella on 
voimassa meluntorjuntatarve lentomelua 
ja muuta liikennemelua vastaan. Ulkovai-
pan ja sen rakenneosien tulee ääneneris-
tävyydeltään olla sellaisia, että ulko- ja si-
sämelutason erotus (äänitasoero) DL on 
asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa sekä 
opetus- ja kokoontumistiloissa vähintään 
28 dB ja toimistotiloissa yleensä 25 dB.

Suunniteltaessa rakentamista alueelle, 
jolla esiintyy liikenne- tai muuta erityistä 
melua rakennusvalvonnalle on esitettävä 
selvitys siitä, miten vaadittava rakentei-
den ääneneristävyys saavutetaan. Len-
to-, tie- ja raideliikennemeluvyöhykkeit-
täin vaadittava eri tilojen äänitasoero on 
esitetty oheisessa taulukossa. Asuinra-
kennuksissa äänitasoerovaatimus koskee 
asuinhuoneita (ei keittiötä). Mitoittavaa ul-
komelun äänitasoa valittaessa on otetta-
va huomioon rakennusajankohdan sekä 
arvioitu äänitaso noin 20 vuoden aikajän-
teellä.

Erillinen ääneneristysselvitys on teh-
tävä yleisesti hyväksytyllä menetelmäl-
lä, joka tarkastelee julkisivun kokonaisää-
neneristävyyttä. Mitoitusmenetelmästä ja 
melulähteestä riippumatta rakennuksen 
vaipan ääneneristyslaskelmissa käyte-
tään julkisivun ja siihen liittyvien rakennus-
osien ääneneristyslukuina liikennemelun 
ilmaääneneristyslukuja.

LENTOMELU
Yleiskaavan
mukainen len-
tomeluvyöhyke

Lentomeluvyöhyke äänitasoero
Asuin- potilas- ja majoitus-
huoneissa sekä opetus- ja 
kokoontumistiloissa

äänitasoero
Toimistotiloissa
yleensä

LDEN • (dB) DL •• (dB) DL••• (dB)

m1 > 60 - 35

m2 55 … 60 35 32

m3 50 … 55 32 28

Muut alueet - 28 25

TIE- Ja RaIDELIIKENNEMELU

Liikenne-
meluvyö-
hyke

LAeq ••• (dB) DL •• (dB) DL •• (dB)

65 … 100 erillinen selvitys

60 … 64,9 35 30

55 … 59,9 30 25

50 … 54,9 -

• Lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso.
•• Ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus.
••• Keskiäänitaso, ekvivalentti A-äänitaso, sen jatkuvan tasaisen äänen A-painotetun äänenpainetason arvo, 
jolla on määritellyllä aikavälillä sama äänenpaineen tehollisarvo kuin tarkasteltavalla äänellä, jonka taso 
vaihtelee.”
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Tärinä ja runkomelu
Tärinä rinnastetaan usein meluun; mo-
lemmathan ovat värähtelyä. Tämän 
tietopaketin painopiste on melussa. 
Lähteinä on käytetty VTT:n selvityksiä 
asiasta (Talja 2004, Törnqvist 2006, 
Talja ym. 2008, 2009). Puolustusvoi-
mien ampumatärinän arviointiohjeen 
on arvioitu valmistuvan vuoden 2013 

aikana, mutta sitä ei ole käytettävissä 
tätä opasta kirjoitettaessa.

Tärinä on kappaleen värähtelyä. 
Runkomelu on äänen säteilyä väräh-
televistä (tärisevistä) pinnoista. Maan-
käytön suunnittelun kannalta keskei-
nen tärinälähde on liikenne. Tärinä on 
potentiaalinen ongelma savikolle tai 

vastaavalle pehmeälle maalle raken-
netun väylän ympäristössä. Runko-
ääni leviää puolestaan tehokkaimmin 
kovassa kalliossa. Tärinälle ei ole an-
nettu ohjearvoja. Maankäytön suun-
nittelussa on käytetty niiden sijasta 
VTT:n esittämiä suositusarvoja, joista 
on kerrottu seuraavissa luvuissa.

Raideliikenne pehmeällä maalla on tärinähaittariski.
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Tärinähaitoilta voidaan suojautua 
käyttämällä riittäviä suojaetäisyyksiä 
tärinälähteen ja siitä kärsivän kohteen 
välillä (vrt. seuraavat luvut). Haitto-
ja voidaan pienentää tärinäeristyksillä 
lähteessä (esim. eristekerros raiteiden 
alla) tai kohteessa (esim. talo jousien 
päälle) tai estämällä tärinän leviämistä 
maassa (esim. tärinäseinä). Tiehallinto 
on tehnyt julkaisun liikenteen aiheutta-
masta tärinästä ja tärinähaitan korvaa-
misesta (Leppänen 2006).

Tärinä

Värähtelyluokitus

Rakennusten värähtelyn (tärinän) arvi-
oinnissa voidaan käyttää VTT:n tiedot-
teissa 2278 ja 2569 (Talja 2004, 2011) 
esitettyä suositusta värähtelyluokituk-

seksi (taulukko 1), koska niille ei ole 
virallisia ohje- eikä raja-arvoja. Koska 
haittojen arviointiin liittyy parhaassakin 
arviointimenettelyssä epävarmuuste-
kijöitä, riskialueelle rakennetun raken-
nuksen todellinen tärinäluokitus tulisi 
aina varmistaa rakennuksista tehdyin 
mittauksin.

Luokituskriteerin on toteuduttava 
pystyvärähtelyn osalta rakennuksen 
kaikissa lattioissa ja vaakavärähtelyn 
osalta rakennuksen jokaisessa kerrok-
sessa. 

Taulukossa 1 esitetty värähtelyluoki-
tus koskee normaaleja asuinrakennuk-
sia. Mikäli rakennus suunnitellaan tar-
koituksellisesti häiriöttömäksi (esim. 
korkeatasoiset asuinrakennukset, le-
pokodit, sairaalat), värähtelyluokan tu-
lee olla yhtä värähtelyluokkaa korke-
ampi (esim. B -> A). Mikäli kyse ei ole 
asuinrakennuksesta ja tilojen käyttö-
tarkoitus on sellainen, että liikenteen 

ei katsota haittaavan lepoa, tavoiteraja 
voi olla kaksinkertainen esitettyihin ar-
voihin nähden. 

Värähtelyluokan C mukaan arvioita-
viksi katsotaan olemassa olevien väy-
lien varsien alueet, joita kaavoitetaan, 
ja alueet, joiden tärinäolosuhteet muut-
tuvat uuden väylän vuoksi. Yksittäisen, 
olemassa olevan väylän varrella tapah-
tuva täydennysrakentaminen tai väy-
län vähäiset muutokset voidaan arvioi-
da luokan d mukaan (Talja ym. 2008).

Tärinän turvaetäisyydet

Taulukossa 2 karkea arvio turvaetäi-
syydestä, jota kauempana tarkempi 
värähtelyselvitys ei uusilla asuinalueil-
la ole tarpeen.

Kauimmaksi liikennetärinän vaiku-
tusalue ulottuu hienorakeisissa peh-
meissä kivennäismaalajeissa (run-
saasti vettä sisältävät savet ja siltit) 
sekä pehmeissä eloperäisissä maala-
jeissa (turve ja lieju). Pienin liikenne-
tärinän vaikutusalue on kovissa karke-
arakenteisissa kivennäismaalajeissa 
(hiekka, sora, moreeni, kallio). Mikä-
li liikennetärinästä aiheutuva haitta on 
mahdollinen, tärinäselvityksen tarpeen 
ja selvitystilanteen tulee aina näkyä 
kaavakartassa ja -selostuksessa.

Turvaetäisyys on suurimmillaan 
pehmeillä maalajeilla ja raskailla ta-
varajunilla. Taulukossa esitetyt arvi-
ot tarkoittavat matkoja, joita suurem-
milla etäisyyksillä ei tarvita tarkempaa Taulukko 1. Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta.

Värähtely-
luokka

Kuvaus olosuhteista vw,95
[mm/s]

A
Hyvät asuinolosuhteet
Ihmiset eivät yleensä havaitse tärinää

≤ 0,10

B
Suhteellisen hyvät olosuhteet
Ihmiset voivat havaita tärinän, mutta se ei ole yleensä 
häiritsevää

≤ 0,15

C
Susitus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa
Keskimäärin 15 % asukkaista pitää tärinää häiritsevänä 
tai voi valittaa häiriöstä

≤ 0,30

d Olossuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla.
Keskimäärin  25%  asukkaista pitää tärinää häiritsevänä 
ja voi valittaa häiriöstä.

≤ 0,60
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tärinäselvitystä. Suojaetäisyyksien 
perustana on tärinäluokka C, jota suo-
sitellaan tavoiteltavaksi uudisraken-
tamisessa. Turvaetäisyytenä voidaan 
käyttää puolta taulukossa esitetyistä 
arvoista, mikäli maaperän värähtelyn 
ei arvioida vahvistuvan voimakkaas-
ti rungon tai lattian resonanssi-ilmiön 
vuoksi. Tällaisia tapauksia ovat mm. 
• pehmeälle maalle rakennetut 1-ker-

roksiset tai vähintään 5-kerroksiset 
talot

• kovalle maalle rakennetut yksikerrok-
siset talot, joiden lattia on maanvarai-
nen 

(Talja ym. 2008)
Mikäli em. turvaetäisyydet alittuvat 

tai tarkempi tärinäarviointi katsotaan 
muista syistä tarpeelliseksi, voidaan 
soveltaa VTT:n julkaisussa Ohjeita lii-
kennetärinän arviointiin (Talja 2011) 
esitettyä menettelyä.

Runkomelu

suunnitteluarvot

Taulukossa 3 on esitetty suositus käy-
tettävistä runkomelutasojen suunnitte-
luarvoista. Ne täyttävät valtioneuvos-
ton, sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Suomen rakennusmääräyskokoelmas-
sa annetut suurimmat sallitut äänitasot 
asunnossa. 

Taulukko 2. Arvio turvaetäisyydestä, jota kauempana tarkempi värähtelyselvitys ei uusilla 
asuinalueilla ole tarpeen.

Taulukko 3. Suositus runkomelutasojen suunnitteluarvoiksi.

Turvaetäisyys Liikennetyyppi Pehmein maalaji väylän alla
500 m Tavarajunaliikenne

(3 500 tn, 90 km/h)
Pehmeä maa

200 m Pikajunaliikenne
(140 km/h)

Pehmeä maa

100 m Tavara- ja pikajunat Kova maa

100 m Metro- ja sähkömoottorijunat
(80 km/h)

Pehmeä maa

100 m Raskas maantieliikenne
(100 km/h, sileä)

Pehmeä maa

100 m Hidastetöyssyt,
raskas liikenne (40 km/h)

Pehmeä maa

50 m Raskas katuliikenne
(40 km/h, sileä)

Pehmeä maa

15 m*) Raskas maantie- ja
katuliikenne (ml. töyssyt)

Kova maa

Rakennustyyppi Runkomelutaso Lprm [dB]
Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit 25–30

Asuinhuoneistot 30/352

Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat
• potilashuoneet, majoitustilat
• päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun 

tarkoitetut huoneet

30/352

Kokoontumis- ja opetustilat
• luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, 

joissa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta 
selvän ilman äänentoistolaitteiden käyttöä

• muut kokoontumistilat kuten tetterit ja kirjastot

35

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/452

*) Ei koske väyliä, joilla on vain tilapäisesti raskasta liikennettä.

Lprm = Ohjearvoon verrannollinen runkomelun laskentasuure (dB). (Talja ym. 2009)
2 Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristä-
vyydestä, on suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-arvoa.
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Runkomelun 
turvaetäisyydet

Tässä esitettyä arviointia on syytä pi-
tää vain suuntaa-antavana. Arviointi-
tapa soveltuu yleiskaavatason suun-
nitteluun, mutta lopullinen runkomelun 
arvioiminen tulisi tehdä asemakaava-
vaiheessa, jolloin arvioinnissa tulisi 
käyttää pääasiassa maaperästä tehtä-
viä värähtelymittauksia.

Tärinä, 
runkomelu sekä 
kaavamerkinnät ja 
-määräykset 
Asetus kaavamerkinnöistä (Ympäristö-
ministeriö 2000) ei sisällä tärinää eikä 
runkomelua koskevia merkintöjä. Niitä 
ei ole myöskään Ympäristöministeriön 
oppaissa kaavamerkinnöistä ja mää-
räyksistä (Ympäristöministeriö 2000, 
Ympäristöministeriö 2003 a – c). Sa-
moin esitykset alan kaavamääräyksik-
si puuttuvat ko. julkaisuista. Vakiintu-
nutta käytäntöä tärinän ja runkomelun 
huomioon ottamisesta kaavoitukses-
sa ei ole vielä muodostunut. Kaavoit-
taja joutuu siis itse luomaan tapaus-
kohtaisesti tarpeelliseksi katsomansa 
kaavamääräykset ja -merkinnät. Seu-
raavassa on esimerkkejä eri kaavoitta-
jien käyttämistä kaavamerkinnöistä ja 
-määräyksistä. 

Taulukko 5. Väylän ja rakennuksen välinen etäisyys, jota kauempana väylästä tarkempi värähtelytarkaste-
lu ei yleensä ole tarpeen. Maapohja on oletettu samaksi väylän ja rakennuksen alla ja sen paksuuden on 
oltava vähintään 3 m.

Maapohja, väylän sijainti ja runkomelutason raja

Liikennetyyppi
pehmeä maa, 

pintaväylä, 
35 dB

kova maa, 
pintaväylä, 

35 dB

kallio, 
tunneli, 
30 dB

kallio, 
pintaväylä, 

35 dB

Tieliikenne, 50 km/h < 5 m < 5 m < 5 m < 5 m

Tieliikenne, 100 km/h < 5 m < 5 m < 5 m 5 m

Rautiovaunu, 40 km/h < 5 m 15 m 50 m 120 m

Metro tai lähijuna, 80 km/h < 5 m 30 m 90 m 160 m

Lähijuna, 160 km/h 10 m 60 m 130 m 200 m

Sähkömoottorijuna, 
220 km km/h 15 m 70 m 150 m > 200 m

iC-juna, 160 km/h 40 m 130 m 200 m > 200 m

Tavarajuna, 100 km/h 60 m 160 m > 200 m > 200 m

(Talja ym. 2009)

Alueelle on rakennettava 
tärinäsuojaus. Merkintä 
osoittaa suojauksen liki-
määräisen sijainnin.

Yleiskaava

Sipoo

Raideliikenteen 
tärinäalue

Raideliikenteen 
mahdollinen tärinä-
alue

asemakaava

Oulu

Asemakaava-alueella radan läheisyy-
dessä saattaa esiintyä sellaista rau-
tatieliikenteestä aihetuvaa tärinää, jo-
ka tulee ottaa huomioon rakennusten 
suunnittelussa ja sijoittamisessa. 
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Korttelissa XX radan läheisyydes-
sä saattaa esiintyä sellaista rautatielii-
kenteestä aiheutuvaa tärinää, joka voi 
heikentää asumisviihtyisyyttä. Mahdol-
linen tärinä tulee ottaa huomioon ra-
kennusten ja rakenteiden suunnitte-
lussa.

Tampere

tär-1  Rakennusluvan yhteydessä 
on selvitettävä viereisen täri-
nälähteen mahdollisesti aihe-
uttama tärinä ja huolehdittava 
sen vaimentamisesta raken-
nusten perustamisen yhtey-
dessä

tär-2 Rakennuksen perustamis- ja 
kantavien rakenteiden ratkai-
suilla tulee huolehtia viereisen 
tärinälähteen aiheuttaman tä-
rinän vaimenemisesta. Asiaa 
selvitetään rakennusluvan yh-
teydessä.

tär-3 Rakennuslupa-asiakirjoihin on 
liitettävä rakennushankkeen 
pohjalta laadittu selvitys, joka 
sisältää tuoreet tärinämittauk-
set ja ratkaisut tärinän vähen-
tämiseen tärinän tunnusluvun 
raja-arvon 0,30 mm/s alle.

Kauniainen

Tärinämääräys on liitetty rakennuksen 
ääneneristävyysmerkintään omana, 
seuraavanlaisena määräyksenä:

Radanvarressa sijaitsevien asuin-
rakennusten suurin sallittu äänitaso 
asuinhuoneissa raideliikenteen runko-
äänestä on 35 dB (A) Slow max. Kort-
telien xx ja yy uudisrakennukset tulee 
tästä syystä tärinäeristää maapohjasta 
ja ratapenkereestä teräsjousin, joiden 
ominaistaajuus on 3,5 – 5 Hz.

Kaavamääräyksiin on hyvä merkitä 
tavoitteelliset tasot, joihin pyritään. Täl-
löin määräys toimii rakennusvalvonnal-
le selkeänä jatkosuunnitteluohjeena.
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Liite 1

Melu kunnan ja ELY-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa

Lomake lähetetään ennakkoon täytettäväksi kuntaan. Kohta ”Kunnan kanssa sovitut toimenpiteet” täytetään kehittämiskes-
kustelun yhteydessä. Kyselyn tavoitteena on selvittää meluntorjuntatilannetta kussakin kunnassa meluntorjunnan hoitamisen 
pohjaksi. Kehittämiskeskustelun tavoitteena on varmistaa, että kunnalla ja ELY-keskuksella on yhteinen näkemys melutorjun-
nasta. Täytetty lomake liitetään kehittämiskeskustelun muistioon.

Kunta Asukasluku                                                                              Pinta-ala

Kunnan  melutilannekartoitukset: 
- Onko tehty?
- Koska?

Keskeiset melulähteet

Arvio yli 55 dB:n (keskiäänitaso 
päivällä) melualueella asuvista

Onko tie-, rata-, lento- teollisuus- 
tms. melu kunnassa maankäyttöön 
vaikuttava ongelma? Esimerkkejä?

Muita meluntorjuntaan maankäytön 
suunnittelussa liittyviä kysymyksiä?

Kunnan kanssa sovitut toimenpiteet

Päiväys ja allekirjoitus
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Liite 2
           

Millon kaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota tie- ja raitiotiemeluun

Johdanto

Miten voi arvioida, onko asemakaavaan varten tarpeen tehdä selvitys melutasoista? Tässä liitteessä on esitetty ehdotus arvi-
ointimenettelyksi. Se on tarkoitettu karkeaksi työkaluksi kaavan valmistelijalle, mikäli suunnittelualueesta ei ole valmiiksi käy-
tettävissä riittäviä selvityksiä melutasoista. 

Suunnittelua ohjaavat melun ohjearvot. Niiden mukaan melutaso ei saisi asuntoalueella ylittää päivällä tasoa 55 dB (kes-
kiäänitaso klo 7-22) eikä yöllä uusilla alueilla tasoa 45 dB ja vastaavasti vanhoilla alueilla tasoa 50 dB (keskiäänitaso klo 22-
7). Opetus- ja hoitolaitokset rinnastetaan asuntoalueisiin. Uusilla asuinalueilla yömelutaso on yleensä mitoittava tekijä, van-
hoilla päivämelutaso.

Tieliikenteen melu

Tausta

Tieliikenne on keskeisin melunlähde, jonka osuus kuormituksesta on n. 85 % ohjearvon ylittävän melutason vyöhykkeellä asu-
vien määrän perusteella lasketettuna.

Kuvissa 1 ja 2 esitettään kaavioina 55 dB:n päivän (ja yön 45 dB:n) melualueen teoreettinen leveys nopeuden, liikennemää-
rän ja raskaiden ajoneuvojen osuuden perusteella laskettuna. 

Laskenta on tehty seuraavilla olettamuksilla:
-  päiväliikenteen osuus on 90 % keskivuorokausiliikenteestä
-  tie on penkereellä, jonka korkeus onyksi metri
-  maasto on avoin ja tasainen
-  tie on suora ja äärettömän pitkä
-  melutason arviointipisteen korkeus on kaksi metriä
-  maaston pinta on pehmeä 

Yömelu on suunnittelussa mitoittava tekijä uusilla asuinalueilla, jos yöliikenteen osuus on suurempi kuin 5 %. Päivämelu-
taso on vastaavasti vanhoilla asuinalueilla mitoittava tekijä, kun yöliikenteen osuus on alle 16 %.
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Arvioinnin teko
Hanki ennuste kaavoitettavan alueen teiden ajoneuvojen nopeuksista, liikennemääristä ja raskaiden ajoneuvojen osuuksista. 
Raskaiden ajoneuvojen osuutena voidaan käyttää arvoa 10 %, mikäli asiasta ei ole tarkempaa tietoa. Arvioi kriittisen melu-
alueen karkea laajuus liitekuvien avulla ja merkkaa se kaavakartalle. Tarkempi melukartoitus on tarpeeton, mikäli on tarkoitus 
sijoittaa asutus tai muu melulle herkkä toiminta arvioidun meluvyöhykkeen ulkopuolelle, ja vastaavasti tarkempi melukartoitus 
on tarpeen, mikäli on tarkoitus sijoittaa asutus tai muu melulle herkkä toiminta meluvyöhykkeen sisäpuolelle.

Muista, että: Meluvyöhykkeen leveys on suurempi kuin esitetty, jos
-  melun leviämisalue on vettä, asfalttia tms. akustisesti kovaa pintaa
-  tie on yli metrin korkuisella penkalla
-  laskentakorkeus on yli kaksi metriä maasta

Meluvyöhykkeen leveys on pienempi kuin esitetty, jos
-  melulähteen ja kohteen välillä on maaston muodostamia esteitä, rakennuksia tms.
-  tie on leikkauksessa tai alle metrin korkuisella penkereellä 

Raitiotieliikenteen melu

Helsingin kaupunki on tehnyt EU:ta varten alueestaan melukartoituksen (Helsingin kaupungin meluselvitys 2007, Helsingin 
kaupungin julkaisuja 6/2007) (ks.www.hel.fi/ymk/julkaisut). Käytetyistä tunnusluvuista johtuen tuloksia ei voida suoraan ver-
rata ohjearvoihin. Niistä voidaan kuitenkin päätellä, että raitiotieliikenteen aiheuttama melu ylittää asuntoalueelle annetut oh-
jearvot katujen varsilla ja melutilanteen tarkka selvittäminen asemakaavaa varten on tarpeen näillä alueilla.
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Liite 3

Meluselvitys/asemakaava
Seuraavassa luettelossa olevien asioiden tulee ilmetä asemakaavan meluselvityksestä. 

Taustatiedot
- Tapauskuvaus tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

Lähtötiedot
- Melulähteet: tie/katuliikenne, rautatie, lentoliikenne, teollisuus, muu. Autojen ja/tai junien määrä, nopeusrajoitus (tieliiken-

ne), topografia yms. lähtötiedot. Lähtötietojen mahdolliset puutteet ja heikkoudet sekä arvio niiden vaikutuksesta tulok-
seen.

Menetelmät
- Kuvaus selvityksen teossa käytetyistä laskentamenetelmistä ja/tai mittauksista, niiden epävarmuustekijöistä ja 

epävarmuustekijöiden vaikutuksesta tulokseen.

Tulokset
- Kartta kaava-alueesta, jossa on esitetty ko. tapauksessa merkityksellisiin ohjearvoihin verrattavissa olevat meluvyöhyk-

keet 5 dB:n välein
 toteutuneen kaavan mukaisessa tilanteessa 
 toteutuneen kaavan mukaisessa tilanteessa ilman meluntorjuntaa ja
 lähtötilanteessa, mikäli kaava-alueella on ennestään asutusta tms. herkkiä kohteita.

- Melutasot melulähteen puoleisella julkisivulla eri kerroksien tasalla, jos kerrostalo melualueella. Huom! Jos tarkastellaan 
melutasoa parvekkeella, julkisivusta heijastuva ääni  (+3 dB) tulee ottaa huomioon, jos tarkastellaan rakenteen äänenerit-
ystarvetta, heijastusta ei tarvitse ottaa huomioon.

- Mahdollisten vaihtoehtojen vertailu.
- Melun yhteisvaikutuksen tarkastelu, mikäli melulähteitä on useita.
- Arvio kaavan mahdollisen vaiheittaisen toteutuksen vaikutuksista melutilanteeseen.
- Tarkastelu sellaisista häiritseviksi koetuista meluvaikutuksista, joita ei voi kuvata nykyisiin ohjearvoihin verrattavilla tun-

nusluvuilla.
- Tiedot melulle altistuvien asukkaiden määrästä ja määrän muutoksesta kaavoituksen vaikutuksesta, mikäli alueelle on 

ennestään melulle herkkää toimintaa.

Tulosten tarkastelu, johtopäätökset
- Sanallinen tulosten arviointi maankäytön kannalta.
- Selvitys toteutettavista meluntorjuntatoimenpiteistä yksilöitynä. Tulee näkyä myös itse asemakaavassa ja sen  määräyk-

sissä ajoituksineen. 
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Keskeisiä käytettyjä käsitteitä
Alla on avattu niitä meluun, tärinään ja niiden torjuntaan liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita käytetään tässä julkaisussa. Suurin osa niistä on 
yleisesti käytettyjä alan perusmääritelmiä (ks. esim. Tiihinen & Hänninen 1997, Metalliteollisuuden keskusliitto 2001, Lahti 2003). Tarvittaes-
sa on erikseen määritelty, mitä tietyllä termillä tarkoitetaan nimenomaan tässä työssä.

A-painotus (A)
äänen voimakkuuden tasoa arvioitaessa käytetty taajuuspainotus, joka vastaa likimain ihmisen kuuloaistimuksen taajuusominaisuuksia (ks. 
taajuus). Mitattavasta äänestä vaimennetaan standardoidusti pois matalia ja korkeita ääniä, jotka ihminen kuulee huonosti. Tilanteesta riip-
puen voidaan käyttää myös muita taajuuspainotuksia (esim. C työsuojelussa, raskaiden aseiden laukauksille ja matalille äänille).

Altistuva ihminen 
Tässä julkaisussa melulle altistuvalla ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka asuu alueella, jolla asuntoalueen meluohjearvo ylittyy. Ympäristö-
melulle altistumisen ovat määritelleet vastaavasti esim. Survo ja Hänninen (1998) sekä Liikonen ja Leppänen (2005).

Desibeli (dB)  
Ks. äänenpainetaso! 

Enimmäismelutaso (LAmax)
Enimmäismelutaso tarkoittaa havainnointiaikana vallinnutta suurinta äänenpainetasoa.

Hiljaiset alueet
Meluisten kohteiden vastakohtana on alettu puhua hiljaisista alueista, rauhallisista paikoista, joilla melu ei kiusaa. Valtioneuvoston asetus 
EU:n edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista määritellään enimmäismelutasot hiljaiselle alueelle väestö-
keskittymissä. Hiljainen alue on kuitenkin meluntorjunnan ja maankäytön suunnittelun kannalta varsin uusi käsite, jonka määrittely ja huo-
mioon ottaminen  kaavoituksessa ei ole vakiintunut.

Hiljainen päällyste/asfaltti
Tien/kadun asfaltti- tai muu päällyste, jolla rengasmelu on tavanomaista päällystettä alhaisempi.

Impulssimainen melu 
impulssimaista on melu, jossa on lyhytaikaisia ääniä, kuten iskut, kolahdukset ja laukaukset. impulssimaisuus lisää koettua meluhaittaa (ks. 
koettu meluhaitta).

Kapeakaistainen melu 
Melu on kapeakaistaista, jos sen spektrissä jonkin taajuuskaistan (ks. taajuus) taso on vähintään 5 dB korkeampi kuin viereisten kaistojen 
taso. Tämä lisää koettua meluhaittaa (ks. koettu meluhaitta).

Keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso  
Keskiäänitaso on A-painotetun äänenpaineen pitkän ajan tehollisarvon taso. Sitä kutsutaan myös ekvivalenttitasoksi. Suomessa meluti-
lanne arvioidaan yleisesti päiväajan keskiäänitasona (LAeq, 7-22) ja yöajan keski-äänitasona (LAeq,22-7), joissa päiväksi luetaan aika klo 
7-22 ja yöksi vastaavasti aika klo 22-7. Melutaso pihalla määritetään yleisesti 1,5 - 2 metrin korkeudelta.

EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiset tunnusluvut ovat Lden ja Lnight (Lyö) Edellinen on vuorokauden keskiäänitaso, jossa ilta-ajan (klo 
19 – 22) meluun lisätään + 5 dB:n ja yömeluun (klo 22 – 7) +10 dB:n  korjaus ennen kuin ne liitetään yhteen päivällä esiintyvän melun 
kanssa. L nigh on yöajan keskiäänitaso. äänitasoissa on A-painostus, vaikkei sitä erikseen mainita. Lisäksi direktiivin mukaan keskiäänita-
sot tulee määrittää koko vuoden keskiarvona ja sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella. Melutaso määritetään neljän metrin kor-
keudelta. Tunnuslukuja käytettään EU:lle tehtävissä strategiatason kartoituksissa ja suunnitelmissa. -  Lden- tunnuslukua käytetään myös 
yleisesti lentomelun vaikutuksia arvioitaessa. Sen numeroarvoa verrataan melun päiväohjearvoon.
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Koettu meluhaitta
Melun vaikutuksia voidaan tarkastella fysikaalisen mittaamisen lisäksi tai sijasta altistuvan henkilön subjektiivisen kokemuksen perusteella, 
jolloin voidaan puhua esim. kiusallisuudesta tai häiritsevyydestä.

Melu  
Melu on epämiellyttäväksi koettu ja/tai terveydelle vahingollinen ääni.

Meluaita
Ks. melueste.

Melualue  
Melualueella tarkoitetaan tässä aluetta, jolla melun ohjearvo (ks. ohjearvo) ylittyy. 

Melueste
Yleisnimi melun leviämistä estävälle rakennelmalle tms. Erikseen rakennettavat meluesteet voidaan jakaa meluvalleihin, meluaitoihin ja nii-
tä matalampiin melukaiteisiin. Myös autokatoksia, vajoja ym. rakennuksia voidaan käyttää meluesteinä.
 
Melulle herkkä kohde 
Kohde, jossa melu on erityisen haitallista, esimerkiksi asuntoalue, koulu, sairaala tai virkistysalue.

Melukaide
Ks. melueste.

Melulähde  
Melua tuottava laite tai toiminta, esimerkiksi puhallin tai liikenne. 

Melun leviämiskäyrä 
Leviämiskäyrä on määrätyntasoisen melun leviämisetäisyyttä lähteestä kuvaava viiva kartalla. Se esitetään usein viiden desibelin jaolla.

Melumittaus
Ks. meluselvitys.

Meluselvitys
Tässä työssä meluselvityksellä tarkoitetaan selvitystä melun leviämisestä äänilähteen ympäristössä. Yleisesti se on kuvaus melutasoista 
valitussa tilanteessa tarkasteltavalla alueella. Se voidaan tehdä mittaamalla ja/tai laskemalla hyödyntäen melun leviämismalleja.  Meluselvi-
tyksen laajuus ja esittämistapa vaihtelee lyhyestä maininnasta asiakirjan sivulle tai laskemalla saadusta melun leviämiskartasta/mittausten 
tuloksista ilman sanallista selitystä aina pitkiin, perusteellisiin raportteihin.

Meluntorjunta
Yleinen ilmaisu niille toimenpiteille, joiden tarkoituksena on meluhaitan vähentäminen.

Melutaso
Melutaso on väljä, yleiskielinen synonyymi täsmällisemmälle  käsitteelle äänenpainetaso.
 
Meluvalli
Ks. melueste.

Ohjearvo
Ohjearvot kertovat ne melutasot, joita ei tulisi ylittää. Suomessa valtioneuvoston antamia arvoja käytetään meluhaittojen ehkäisemiseen ja 
ympäristön viihtyisyyden turvaamiseen liittyvässä työssä.
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Pienitaajuinen melu
Pienitaajuisiksi kutsutaan taajuusalueella noin 10 – 200 Hz olevia ääniä. Ylä- ja alarajat eivät kuitenkaan ole tarkoin määriteltyjä ja yhteises-
ti hyväksyttyjä. Käsitteen piiriin luetaan usein myös infraäänet, jotka ovat ihmisen kuuloalueen alapuolella (< 20 Hz).

Runkomelu
Runkomelu on äänen säteilyä värähtelevistä (tärisevistä) pinnoista.

Suojaetäisyys/turvaetäisyys
Suoja- ja turvaetäisyydellä tarkoitetaan tässä julkaisussa sitä minimietäisyyttä melu- tai tärinäläh-teestä, millä ohje- tai suositusarvot eivät 
ylity.

Taajuus
äänen taajuudella tarkoitetaan äänen värähdysjaksojen lukumäärää sekunnissa (hertsi, Hz). Normaalikuu-loisen nuoren aikuisen kuuloalue 
käsittää taajuusalueen noin 20 -20 000 Hz. Kuulo on herkimmillään taajuusalueella 2 000 – 5 000 Hz ja epäherkempi tämän molemmilla 
puolilla. Taajuusalue esitetään yleensä logaritmisella asteikolla. Melumittaukset tehdään usein käyttämällä tietynlevyisiä jatkuvia kaistoja, 
joista yleisimmät ovat oktaavi- ja terssikaistat. Ylemmän oktaavikaistan matalimman äänen taajuus on kaksi kertaa seuraavaksi alemman 
oktaavikaistan matalimman äänen taajuus. Vastaava suhde on terssikaistoilla (1/3 oktaavikaistasta) kuutiojuuri kahdesta.

Tärinä
Tärinä on kiinteissä kappaleissa etenevää värähtelyä.Tärinän voimakkuus ilmoitetaan kiihtyvyytenä tai desibeleinä. Tärinätaajuuden yksik-
kö on hertsi.

Ympäristölupa
Ympäristölupa on lupa, joka tulee hakea ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöä mahdollisesti pilaaville laitoksille ja toiminnoille. Luvas-
sa annetaan määräyksiä ympäristön pilaantumisen rajoittamiseksi.

Äänenpainetaso 
äänen voimakkuutta kuvataan tasokäsitteen avulla. Tason yksikkö on desibeli (dB). Korva aistii äänenpainetason, jonka voi mitata mittarilla. 

Ääni  
ääni on ilmahiukkasten (tai muun väliaineen) värähtelyä, joka etenee aaltoliikkeenä ja on kuultavissa. Tavallisin äänen syntytapa on se, että 
kiinteä pinta työntää ilmaa edellään ja vetää sitä perässään (puhaltimen siipi, rummun kalvo, kaiutin). Korvan tavoittaessaan ilmahiukkasten 
värähtely liikuttaa tärykalvoa sekä sen takaisia kuuloluita, ja tämä liike aistitaan äänenä. 

Äänitaso
äänitaso on (lähes aina ympäristömelusta puhuttaessa) A-painotettu äänenpainetaso.
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Kaavoitus on melun- ja tärinäntorjunnan keskeinen vaikutuskeino. Sillä voi ehkäistä melu- ja  
tärinäongelmien syntymistä tai luoda niitä. Tämä opas on parhaat käytännöt -tyyppinen työkalu, tieto-
lähde, jossa esitetään suosituksia melun ja tärinän huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa. 
Julkaisun on laatinut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se perustuu keskuksen 
kaavaohjauksessa kehitettyihin käytäntöihin.

Oppaasta pyydettiin lausunnot Ympäristöministeriöltä, 22 kunnan kaavoitus- ja ympäristönsuojeluyk-
siköiltä, muilta ELY-keskuksilta, Uudenmaan liitolta sekä kolmelta alan keskeiseltä konsulttitoimistolta. 
Tekstiä täydennettiin ja tarkistettiin saatujen kommenttien perusteella. 

Käytännön pelisäännöt meluntorjunnan soveltamisesta helpottavat työtä ja vähentävät tapauskohtai-
sen harkinnan tarvetta. Oppaaseen on etsitty tällaisia pelisääntöjä aiheista, jotka toistuvasti ovat nous-
seet pohdittaviksi kaavaneuvotteluissa. Lisäksi siinä esitetään perusteet melun- ja tärinäntorjunnalle 
maankäytön suunnittelussa sekä asiaa koskevat kaavamerkinnät. 

Julkaisussa on omat lukunsa
- alan laeista ja alemman asteisista määräyksistä,
- meluselvityksistä,
- melun huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa yleisistä periaatteista eri 
 osa-alueita koskeviin yksityiskohtaisiin ohjeisiin,
- meluun liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä sekä
- tärinästä ja runkomelusta. 

Opas suosituksineen on tarkoitettu helpottamaan melu- ja tärinäasioiden hoitamista 
maankäytön suunnittelussa.
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