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Määritelmiä 1/2

• Ääni = ilmassa tai muussa väliaineessa esiintyvää paineen vaihtelua, 
joka etenee aaltoliikkeenä ja jonka ihminen voi kuulla
• kuulo on herkin alueella 200 Hz‒10kHz, mutta ei ole taajuutta jolla kuuleminen 

loppuisi

• Tärinä ja runkoääni = värähtelyä, joka etenee maaperän kautta 
rakennukseen ja saa rakennuksen rungon värähtelemään
• tärinä aistitaan tuntoaistimuksena, runkomelu kuuloaistimuksena

• pääasiallisin tärinän aiheuttaja Suomessa on rautatieliikenne 

• tällä hetkellä ei ohjearvoja Suomessa

• Melu = ei-toivottua ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä, 
häiritsevänä tai odottamattomana (sisältää yksilöllisen tulkinnan) 
tai joka on kuulolle haitallista
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Määritelmiä 2/2

• Ympäristömelu = ei-toivottua ääntä, joka on peräisin pääasiassa 
liikenteestä, erityisesti tieliikenteestä (noin 85 %)
• altistuvan henkilön näkökulmasta kaikki muu paitsi työpaikalla esiintyvä melu

• EU-direktiivin määrittelemän raportointirajan ylittävälle liikennemelulle 
altistui vuonna 2017 päiväaikaan noin 740 000 suomalaista ja yöaikaan noin 
500 000 suomalaista

• Terveys =
• WHO (1946):”Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity.”
• täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila 

• Lääkärikirja Duodecim (2018): Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon 
vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö, mutta ennen 
kaikkea ihmisen omat kokemukset ja hänen arvonsa ja asenteensa.
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Melun vaikutuksia määrittävät tekijät

• äänen fysikaaliset ominaisuudet 
• esim. voimakkuus, taajuusjakauma/kapeakaistaisuus, jaksollisuus, 

impulssimaisuus

• altistuvan ympäristön ominaisuudet 
• esim. kaupungistumisaste

• altistuvan henkilön toiminta
• esim. lepo, virkistys, työ 

• altistuvan henkilön ominaisuudet
• esim. asenne äänilähdettä kohtaan, tapa reagoida meluun, tottuminen ja 

sopeutuminen meluun, meluherkkyys
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Meluherkkyys

• osin perinnöllinen, varsin pysyvä persoonallisuuden piirre

• kuinka häiritsevänä yksilö melun kokee 

• miten hän reagoi meluun (tottuuko/herkistyykö) 

• miten herkästi ja voimakkaasti yksilön elimistö reagoi meluun

→ alttiimpia psyykkiselle stressille, persoonallisuuteen liittyy usein taipuvaisuus 
ahdistuneisuuteen, tyypillisesti herkempiä melun lisäksi muillekin ympäristön 
ärsykkeille

• jatkuvaluonteinen ominaisuus, yleisyys vaihtelee määrittelytavan ja 
väestön mukaan 
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Meluherkkyyden 
yleisyys 
Suomessa

Lähde: Turunen ym. Ympäristö ja Terveys -lehti 
2 (52), 2021.



Melun vaikutusmekanismi

28.9.2021Anu Turunen 7

Melualtistus

Tiedostamaton hermostollinen reaktio, 
fysiologinen stressi

Melun tiedostaminen, 
psyykkinen stressi 

Autonominen hermosto
Umpieritysjärjestelmä

Elimistön toimintahäiriöt
Pitkäaikaisen altistumisen aiheuttamat terveysvaikutukset

Lähde: Babisch W et al. Sci Total Environ. 2013;452-453:50-7.

Epäsuora reittiSuora reitti



Ympäristömelun todennetut terveys- ja 
hyvinvointivaikutukset  (EEA, 2010)
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Lähde: Good practice guide on noise exposure and potential health effects. European Environment Agency 2010. 



Ympäristömelun terveys- ja hyvinvointi-
vaikutukset (WHO, 2018) 1/2

• Suositus koskee pitkäaikaista ja jatkuvaa altistusta (ulkomelu) ja kaikkia 
ympäristöjä, joissa ihmiset viettävät aikaansa (pois lukien sairaalat ja teolliset 
työympäristöt) toimivat

• Määrittelee melutasot, joilla vaikutukset varmuudella alkavat (ei pyri suojamaan 
kaikkia herkkiä ryhmiä) → keskimääräinen mittari terveysvaikutusten 
arvioinnissa

• Perustuu voimakasta häiriötä (10 %) ja vakavia unihäiriöitä kokevien (3 %)
osuuksiin eri tutkimuksista saatujen annos-vastesuhteiden perusteella
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WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)

Tieliikennemelu Rautatieliikennemelu Lentoliikennemelu

<53 dB Lden <54 dB Lden <45 dB Lden

<45 dB Lnight <44 dB Lnight <40 dB Lnight



Ympäristömelun terveys- ja hyvinvointi-
vaikutukset (WHO, 2018) 2/2

Tieliikennemelu Raideliikennemelu Lentoliikennemelu

Sepelvaltimotauti +++ ? -

Kohonnut verenpaine + + +

Häiritsevyys (vakava) ++ ++ ++

Unihäiriöt (vakava) ++ ++ ++

Kognitiivinen kehitys lapsilla - ? ++
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Näytön laatu
+++ korkea
++ keskimääräinen
+ heikko
‒ hyvin heikko
? ei tutkimuksia

Lähde: ENVIRONMENTAL NOISE GUIDELINES for the European Region. World Health Organization 2018.



Häiritsevyys

• oleskelun tai keskittymisen/tehtävistä suoriutumisen häiriintymistä

• yleisimpiä ja tutkituimpia melun haittoja 

• todennäköinen välittävä tekijä melun haitallisissa 
terveysvaikutuksissa

• saattaa voimakkaana ja pitkään jatkuessaan myötävaikuttaa
terveyshaitan syntymiseen (→ voimakas häiriökokemus mukana 
tautitaakka-arvioissa)

• pitkäaikaisena voi johtaa lapsilla häiriöihin kielellisessä kehityksessä, 
oppimisessa ja muistissa
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HUOM. Suomenkielisessä kirjallisuudessa oleskelun häiriintymisestä on käytetty 
termiä kiusallisuus. Häiritsevyys on kuitenkin lähellä englanninkielisessä 
kirjallisuudessa esiintyvää annoyance-termiä. Tätä käytäntöä tukee myös 
standardi ISO/TS 15666, jossa termiin ”noise annoyance” sisältyvät mm. 
”dissatisfaction”, ”bother”, ”annoyance” ja ”disturbance”.



Unihäiriöt

• yleisimpiä ja tutkituimpia melun haittoja 

• todennäköinen välittävä tekijä melun haitallisissa 
terveysvaikutuksissa 

• erityisesti vakavina ja pitkään jatkuessaan saattavat kiihdyttää 
ateroskleroosia ja nostaa osaltaan sydän- ja verisuonisairauksien 
riskiä → vakavat unihäiriöt mukana tautitaakka-arvioissa
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Eri ympäristö-
melulähteiden 
häiritsevyys 
Suomessa

Lähde: Turunen ym. Ympäristö ja Terveys -
lehti 2 (52), 2021.
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Ympäristömelun vaikutuksille herkkiä 
väestöryhmiä

• lapset

• kroonisesti sairaat

• vanhukset, vuorotyötä tekevät, raskaana olevat

• meluherkät

• alimpiin sosio-ekonomisiin ryhmiin kuuluvat
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Haasteita melun terveysvaikutusten 
arvioinnissa

• Epidemiologisissa tutkimuksissa tutkittavana altisteena käytetään 
yleensä mallinnettua tai mitattua melutasoa ulkona. 
Terveysvaikutusten kannalta olennaisinta on kuitenkin melutaso 
sisätiloissa!
• Suomessa ja muissa Pohjoismaissa rakenteiden keskimääräinen 

ääneneristävyys on 30‒50 dB→ terveysvaikutuksia alkaa todennäköisesti 
näkyä vasta korkeammilla ulkomelutasoilla kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa

• Melulle ja ilmansaasteille altistutaan usein samanaikaisesti
→ vaikutusten erottaminen tutkimuksissa voi olla haastavaa

• Melun kokeminen on yksilöllistä
→ ohjearvojen tai toimenpiderajojen alittuminen ei välttämättä estä 

haittakokemuksia
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Kiitos!
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Kiitos!
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