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MITÄ MELU ON? 
 

Ääni, jonka kokee epämiellyttävänä, häiritsevänä tai joka muutoin on haitallista 

terveydelle tai hyvinvoinnille, on melua. Ihmisen korva aistii äänen paineenvaihteluina, 

jotka muodostuvat ilmassa pitkittäisinä värähtelyliikkeinä. Melualtistus on tilanne, 

jossa henkilö on meluna pidettävän äänen vaikutuksen alaisena. Liian voimakkaana 

kuunneltu musiikki on myös melua, vaikka ääni olisikin mieluista.  

Melu voidaan jakaa sen esiintymispaikan tai luonteen mukaan. Työpaikkamelu on 

työpaikoilla esiintyvää melua. Työpaikoilla meluna voidaan pitää koneiden ja laitteiden 

aiheuttamaa ääntä, jotka voivat aiheuttaa meluvammavaaraa ollessaan voimakkaita. 

Häly on ääntä, joka ei aiheuta kuulovaurioriskiä. Häly muodostuu puheensorinasta, 

huonekalujen siirtelystä tai toimistolaitteiden käytöstä. Ympäristömeluksi kutsutaan 

melua, joka esiintyy ihmisen asuin- tai elinympäristössä, esimerkiksi naapuri leikkaa 

nurmikkoa. Taajamien ympäristömelua, kuten kodin yli lentävien lentokoneiden ääni, 

pidetään yhdyskuntameluna. Eniten altistumme 

liikenteen katumelulle (47,2 %) ja yleisten teiden 

aiheuttamalle liikenteen melulle (40,28 %). Muut 

liikenteen tai ympäristön melunlähteet eivät ole niin 

suuria melulle altistuttavia (rautatieliikennemelu 5,56 

%, lentoliikennemelu 4,17 % ja muut melunlähteet 

2,78 %).  

Melun voimakkuus ilmoitetaan desibelinä (dB). Hertsi (Hz) ilmoittaa äänen taajuutta eli 

värähdysten määrää minuutissa. Valtioneuvoston päätöksen (1404/93) mukaan 

suurimmaksi sallituksi melualtistukseksi on määritelty 85 dB(A). dB(A) tarkoittaa A-

painotettua melutasoa, joka vaimentaa matalia taajuuksia ja painottaa korvan herkintä 

taajuusaluetta.  

Ihminen voi aistia 0-120 dB:n ja 20–20 000 Hz:n ääniä. Tärkein taajuusalue on 200–

4000 Hz eli puheen kuulemisen taajuus. Ihmiskorva ei erota alle 20 Hz (infraäänet) eikä 

yli 20 000 Hz (ultraäänet) taajuisia ääniä. Ihmisen kuulokynnys on 0 dB ja kipukynnys 

noin 120 dB kuuloalueen keskitaajuudella. Jos taajuus pienenee tai suurenee, kuulo- ja 
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kipukynnyksien arvot muuttuvat (esim. jos melu pientaajuudella 20 Hz, kipukynnys 

esiintyy 140 dB:ssa, kun taas melu suurtaajuudella 5000 Hz, kipukynnys esiintyy 120 

dB:ssa). 

Impulssimelu eli iskumelu on ääntä, jossa on erotettavissa toisistaan alle sekunnin 

kestäviä meluhuippuja. Huippujen välillä on melutason laskettava 20 dB:lla. Ääni-

impulssi voi olla kaiuton (A-tyyppi, impulse) tai kaiullinen (B-tyyppi, impact). Melun 

impulssimaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Impulssimelu on vaarallisempaa kuin 

tasainen jatkuva melu. 

 

 

 

 

 

 

Melun aistiminen riippuu kuulijansa ominaisuuksista. Henkilökohtainen asenne, 

psykofyysinen tila ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat melun aistimiseen ja siihen, 

pitääkö melua häiritsevänä itsensä tai sen toiminnon kannalta, mitä on melun 

aistimishetkellä tekemässä. Melun äkillisyys, taajuus ja vaihtelevuus lisäävät melun 

häiritsevyyttä. Joskus tasaisesta melusta on hyötyä, se voi peittää alleen keskittymistä 

häiritseviä ääniä. Tällaista melua sanotaan taustameluksi. Itse aiheutettu melu ei 

yleensä ole niin häiritsevää kuin toisen aiheuttama melu, esimerkiksi verraten omaa 

vasarointia tai naapurista kantautuvaa vasaroinnin ääntä. 

 

MELUN VAIKUTUKSET  
 

Melu kuuluu fysikaalisiin altisteisiin. Melu voi rasittaa tai vahingoittaa ihmistä 

psyykkisesti ja fyysisesti. Meluhaitat voidaan jakaa kuulovaikutuksiin ja kuulon 

ulkopuolisiin vaikutuksiin. Kuulovaikutukset johtuvat ihmisen kuulosysteemin ja sen 

toiminnan liiallisesta häirinnästä, kun taas kuulon ulkopuoliset vaikutukset 
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kuulohermojärjestelmän kautta elimistön muiden osien hermojärjestelmien 

häirinnästä. Kuulon ulkopuoliset vaikutukset ovat psykofyysisiä reaktioita. 

Henkilön yksilölliset ominaisuudet, meluherkkyys, vaikuttavat äänien häiritsevänä 

pitämiseen. Suomen väestöstä on noin 38 % meluherkkiä henkilöitä. Meluherkällä 

henkilöllä kuluu kauemmin aikaa tottua meluun kuin ei-meluherkällä. Meluherkät 

henkilöt reagoivat meluun enemmän ja aistivat melun uhkaavana. Meluherkkyys lisää 

melun koettua häiritsevyyttä. Meluherkkyydellä on osoitettu olevan yhteyttä 

kohonneeseen verenpaineeseen, tupakointiin, stressiin, aggressiivisuuteen, 

keuhkosairauksiin sekä uni-, särky- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. 

Meluhaittojen vaikutustiedot ja ohjearvot on tutkittu ja määritelty nuorten ja 

terveiden aikuisten viiteryhmillä. Riskiryhmät ovat alttiimpia melulle. Riskiryhminä 

meluhaittoja arvioitaessa voidaan pitää meluherkkiä, sairaita ja kuntoutettavia, 

sokeita, huonokuuloisia, tarkkaa havaintokykyä vaativaa työtä tekeviä, lapsia ja 

vanhuksia. 

Kuulovaikutukset  
 

Kuulovaikutuksiin luetaan kuulon tilapäinen tai pysyvä 

heikentyminen, tinnitus (korvien hetkellinen soiminen joko 

tilapäisesti tai pysyvästi) ja melun peittovaikutus. Melun 

peittovaikutus tarkoittaa sitä, että haluttua ääntä ei kuule muiden 

taustaäänien vaikutuksesta, esimerkiksi kuunneltavan puheen 

erotus heikkenee. Kuulovaikutukset ovat suoranaisesti melusta johtuvia eli spesifisiä 

vaikutuksia. Vakavimpina meluvaikutuksina pidetään kuulon alenemaa sekä unen 

häiriintymistä, joka luetaan kuulon ulkopuolisiin vaikutuksiin. 

Tilapäisessä kuulon heikentymisessä kuulokynnys kohoaa ohimenevästi liian korkeasta 

melutasosta johtuen. Tämä selittyy korvan fysiologisella puolustusmekanismilla. Jos 

kuulo ei palaudu meluvaurioajankohdasta 16 h sisällä, se voi olla merkki pysyvästä 

kuulon heikentymisestä. Yleensä palautumiseen tarvitaan kaksinkertainen aika 

altistukseen nähden. 
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Jatkuva melu tai voimakas ääni tuhoaa korvan aistisoluja, jotka eivät uusiudu. 

Kuulovaurio, joka syntyy melun johdosta, on pysyvä eikä sitä voida parantaa. 

Kuulovaurio havaitaan yleensä liian myöhään, koska se alkaa yleensä vähitellen ja sen 

kehittymistä on itse vaikea huomata. Kuulovaurion vaara alkaa 80 dB ylittävässä 

melussa. Yli 85 dB:n melu aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Melun haitallisuuteen 

vaikuttaa melun voimakkuus ja altistuksen kesto. Esimerkiksi 100 dB:n melussa 

kuulovaurio voi syntyä jo 15 minuutissa, kun taas 91 dB:n melussa haitallisuusraja on 2 

tuntia.  

Kuulovauriovaaraa lisäävät mm. tupakointi, korkea kolesteroli sekä verenpaine ja 

iäkkyys, särkylääkkeiden käyttö, ääreisverenkierron sairaudet ja valkosormisuus, 

diabetes, varusmiespalvelu, perinnöllisyys, pigmentaatioaste, liuotin- ja muiden 

vaarallisten aineiden sekä tärinäaltistumisen yhteisvaikutus.  

Kuulon heikentyminen voi syntyä myös äkillisen akustisen 

trauman (yli 120 dB impulssiäänet) seurauksena. Trauman 

seurauksena tärykalvo voi revetä, kuuloluuketju vaurioitua tai 

sisäkorvaan voi muodostua fyysisiä vaurioita. Yli 165 dB:n 

melutaso aiheuttaa välittömän sisäkorvavaurion, vaikka 

melutaso olisikin hetkellinen. Äkillinen voimakas melualtistus 

voi myös laukaista tinnituksen. 

Altistuminen jatkuvalle melulle vaikeuttaa verenkiertoa sisäkorvassa ja korvan 

aistinsoluissa. Hapenpuutteen vuoksi aistinsolut lamaantuvat tai tuhoutuvat 

heikentäen kuuloa.  

Kuulon ulkopuoliset vaikutukset  
 

Kuulon ulkopuoliset vaikutukset ulottuvat työhön, uneen, viihtyvyyteen ja terveyteen. 

Jopa vain 45 dB:n melualtistuksen on todettu vaikuttavan uneen. Liiallisen melun 

psyykkisiä vaikutuksia ovat ajattelu- ja havainnointikyvyn heikkeneminen ja kielteisten 

tunteiden lisääntyminen. Melu heikentää oppimista, muistia ja ongelmien 

ratkaisukykyä ja aiheuttaa erilaisia toimintahäiriöitä. Melu voi aiheuttaa myös stressiä. 

Työn tekeminen voi vaikeutua ympäristön meluisuuden vuoksi, esimerkiksi keskustelun 
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vaikeutumisella tai varoitusäänien kuulumattomuudella. Työhön keskittyminen voi olla 

vaikeutunut työympäristön hälyisyyden vuoksi, vaikka melutaso ei olisikaan fyysistä 

vammaa aiheuttavaa. 

 

 

 

 

Päänsäryn, vihamielisyyden, viihtymättömyyden ja stressin osoittaminen melusta 

johtuviksi on katsottu olevan vaikeaa. Näitä oireita pidetäänkin epäspesifisinä eli 

välillisinä oireina melusta. Melun on myös todettu aiheuttavan lihasjännityksiä, 

ruoansulatus- ja verenkiertoelimistön häiriöitä ja verenpaineen nousua. Vaikka koettu 

melutaso ei ole riskiarvoissa aiheuttaakseen kuulo-oireita tai muuta terveydellistä 

haittaa, voi melun kohteeksi joutuneen henkilön kokemus melun haitasta muodostua 

itse oireeksi. Tämä korostuu ammattialoilla, joissa vuorovaikutus kuuluun kiinteästi 

työnkuvaan, esimerkiksi asiakaspalvelu- tai myyntityössä. 

Kuulon heikkeneminen voi johtaa työkyvyn alenemiseen. Työssä suoriutuminen 

hankaloituu kuulon heikentyessä. Työntekijä, jolla on kuulonalenema, joutuu 

pinnistelemään kuullakseen ja pystyäkseen kommunikoimaan työyhteisössä. 

Pitkällinen pinnistely voi aiheuttaa uupumusta. Pinnistely huonokuuloisena tai 

meluisassa ympäristössä voi vaikeuttaa myös työn ulkopuolista sosiaalista 

kanssakäymistä. Puheen ymmärtämisvaikeudet ja väärinkäsitykset voivat aiheuttaa 

eristäytymistä sosiaalisista kontakteista. Melu voi myös muuttaa ihmistä 

töykeämmäksi ja välinpitämättömämmäksi. 

Varhaislapsuudessa koettu krooninen melualtistus heikentää lukutaitoa. Altistuksen 

kesto on suoraan verrannollinen vahingon suuruuteen. Altistuksen haitat ovat myös 

suurempia lapsille, joiden kielen hallinta on kehittymässä, kuin esimerkiksi nuorille 

aikuisille. Esikouluikäisillä lapsilla meluhaitat voivat esiintyä puheen, lukutaidon, 

ymmärtämisen ja viestinnän kehittymisen häiriintymisenä. 



6 

 

Puhuminen meluisassa ympäristössä voi aiheuttaa 

äänihäiriöitä. 40 dB (A):n ylittävä taustamelu lisää 

tarvetta korottaa puheääntä. Äänen rasittumista 

lisää puhuminen kovalla ja korkealla äänellä. Kovalla 

äänellä puhuminen voi muuttua helposti 

huutamiseksi.  

Poikkeavat tavat tuottaa ääntä lisäävät äänihuulten toimintahäiriöitä. Äänihuulten 

toimintahäiriöinä pidetään mm. äänihuulten limakalvon nopeutunutta värähtelyä, 

äänihuulten voimakasta törmäämistä toisiinsa sekä ääniraon vaikeutunutta 

sulkeutumista. Äänihuulten toimintahäiriöt lisäävät kurkunpääntulehduksia, 

äänihuulien vammautumisriskiä, verenpurkaumia, äänihuulikyhmyjen muodostumista 

tai äänihuulien limakalvomuutoksia. Äänihäiriöiden oireena ovat kokemus äänen 

väsymisestä, käheytymisestä, sortumisesta, katkeilemisesta ja pettämisestä tai 

laulamisen vaikeutumisesta. Myös kurkun limaisuus, rykiminen ja palan tunne kurkussa 

tai kurkkukipu liittyvät äänihäiriöihin. Taustamelun vähentämistä pidetään 

tärkeimpänä tekijänä äänihäiriöiden ehkäisemisessä. 

 

MELULLE ALTISTUMINEN  
 

Melu on ympäristön merkittävin viihtyisyyden laskija. Suomessa on arvioitu lähes 

miljoonan suomalaisen altistuvan yli 55 dB:n ympäristömelulle. 10–40 % nuorisosta 

altistuu melulle merkittävästi. Yli 85 dB:n työpaikkamelulle altistuu suomalaisista noin 

200 000 vuodessa (noin 10 % työvoimasta) ja yli 80 dB:n melulle lähes 500 000 

henkilöä. Vuosittain impulssimelulle altistuu noin 50 000 henkilöä. 

Melun aiheuttama kuulovamma on yleisin syy todetulle 

ammattitaudille. Suomessa todetaan joka vuosi 

meluvammoja 1000–1500 kpl, lähes kolmasosa kaikista 

ammattitautitapauksista. Yli 90 % meluvammoista on 

miehillä. Melu aiheuttaa tulevaisuudessa eniten 
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ammattitauteja, etenkin teollisuudessa. Koneellistuminen lisää työpaikkojen 

melualtistusta yli 80 dB:n, esimerkkinä siivous-, kiinteistöhuolto- ja suurkeittiötyöt, 

mutta toisaalta koneellistuminen on vähentänyt teollisuudessa melualtistusta. 

Valvontatyö voidaan tehdä kauempana itse melua aiheuttavista koneista ja 

koneellistumisen myötä työntekijöiden tarve on vähentynyt. Altistumista vähentää 

alati kehittyvä meluntorjunta. 

Impulssimelu altistuttaa eniten puolustusvoimissa, kaivoksissa ja metalliteollisuudessa. 

Myös viihde- ja ääniteollisuuden työntekijöiden, näyttelijöiden ja äänitehostemiesten 

ammatit ovat riskialttiina impulssimelun tapaturmille. Suurin osa äkillisistä 

kuulovaurioista työelämässä luokitellaan työtapaturmiksi eikä ammattitaudeiksi. 

Jotta meluvamma todetaan ammattitaudiksi, on osoitettava, että meluvamma on 

syntynyt työperäisestä melualtistuksesta eikä vapaa-ajan altistuksesta. Vapaa-ajalla 

tullut melualtistus voi olla este ammattitautidiagnoosille. Vapaa-ajan melu on yhtä 

haitallista kuin työpaikan melu. Työpaikoilla on velvoite käyttää kuulonsuojaimia 

melutyössä, mutta vastaavaa velvoitetta ei ole vapaa-ajan 

harrastuksissa. Vapaa-ajan harrastuksissa ei pidetä voimakasta 

melua haitallisena, yleensä harrastuksen mieluisuuden vuoksi. 

Melualtistusta lisääviä harrastuksia ovat esimerkiksi musiikin 

kuuntelu ja ampuminen sekä moottoriharrastus ja 

käsityökoneiden käyttö.  

 

MELUNTORJUNTALAIT  
 

Suomen kansallinen työturvallisuuslaki ja Euroopan unionin työsuojeludirektiivit luovat 

pohjan työolojen seurannalla ja kehittämiselle. EU:n yleisdirektiivi 89/391/ETY vastaa 

Suomen työturvallisuuslakia (738/2002). EU:n julkaisemat erityisdirektiivit julkaistaan 

Suomessa valtioneuvoston asetuksina. Erityisdirektiivi 2003/10/EY koskee melua ja 

sisältää vaatimukset työntekijöiden melulta suojaamisesta. Vastaavat ohjeet löytyvät 

Suomen meluasetuksesta 85/2006. Melualtistuksen määrittäminen kaiken työmelun 
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osalta on kirjattu kansainväliseen standardiin ISO 1999:1990. 

Konevalmistajille on määritelty velvoitteet koneiden ja laitteiden 

melutasosta koneohjeissa (VNp 1314/94). 

Meludirektiivissä (2003/10/EY) on määritelty kaikki toiminta- ja raja-

arvot työssä esiintyvälle melulle. Altistumisen raja-arvo on päivittäisen kahdeksan 

tunnin melualtistuksen tason keskiarvo. Alempi toiminta-arvo on altistusarvo, josta 

aiheutuva riski on vähäistä suurempi, mutta sen ylittävät arvot vaativat jo 

kuulovaurioriskien estäviä toimenpiteitä. Ylempi toiminta-arvo on altistusarvo, josta 

aiheutuva riski on hyväksyttävissä, mutta työnantajaa ja työntekijää velvoitetaan 

toimenpiteisiin arvon alentamiseksi. Altistumisen raja-arvo on maksimi altistusarvo, 

jota ei saa ylittää. Ylityksen tapahtuessa on välittömästi tehtävä toimenpiteen 

altistumisen ja riskin pienentämiseksi. Toiminta- ja altistumisen raja-arvot ovat 

määritelty selkeyttämään työnantajien valvontavelvollisuutta, joka on säädetty 

työturvallisuuslaissa (§ 81). 

Standardi ISO 1999:1990 määrittelee altistumisen ja kuulovaurioriskin arvioimisen. 

Standardi määrittelee työnantajan velvollisuudet riskien määrittämiseksi ja 

arvioimiseksi sekä terveystarkastustarpeen arvioimiseksi. Säädökset 

terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä on määritelty 

valtioneuvoston asetuksessa (831/2005). Standardi SFS-4578 ohjeistaa melualtistuksen 

mittaamiseen. 

Ulkona vallitsevalle ja rakennusten sisään kantautuvalle melulle on annettu 

melutasoarvot valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/92). Terveydensuojelulaissa 

(763/1994) asetetaan asunnoille ja muille oleskelutiloille terveydellisiä vaatimuksia. 

Vaatimuksissa on huomioitu myös meluvaatimukset (§ 26 ja § 27). Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osaan C on koottu määräykset ja ohjeet rakennusten 

ilma- ja ääneneristävyydelle. Ampumaratojen ympäristölle on annettu muista 

ympäristöistä erikseen omat melutasoarvot (VNp 53/1997). Ympäristönsuojelulaki 

(86/2000) velvoittaa meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien 

laatimiseen. Ympäristömeluntorjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen 

kuuluvat ympäristöministeriölle. Asiasta vastaavat myös alueittain liikenne- ja 
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viestintäministeriö, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos ja 

Kansanterveyslaitos, alueelliset ympäristökeskukset ja kunnat. Sosiaali- ja 

terveysministeriöllä on ensisijaisesti vastuutettu melun terveysvaikutusten 

vähentämisestä. 

 

MELUN MITTAAMINEN  
 

Melua voidaan mitata usein eri tavoin. Yleisimpiä mittareita ovat äänitasomittarit, 

meluannosmittarit ja niiden yhdistelmät. Äänitasomittarilla mitataan hetkellistä 

melutasoa (LA), kun taas meluannosmittarilla mitataan melun energiakeskiarvoa eli 

ekvivalenttitasoa (LAeq). LA-arvo kuvaa melun haitallisuutta ihmiselle. LAeq-arvo kuvaa 

melun aiheuttamaa kuulovaurioriskiä ja muita melun vaikutuksia ihmiseen eli mitatun 

melun keskimääräistä voimakkuutta tietyn jakson aikana. Melutasomittaukset kestävät 

yleensä koko työpäivän ajan, tarvittaessa useamman päivän ajan, jotta melutilanne 

kokonaisuudessaan tulee esille. Jos mittaustuloksia halutaan käyttää kuvaamaan äänen 

vaikutusta korvaan, käytetään mittauksissa A-painotusta. A-painotus vaimentaa 

matalia taajuuksia ja painottaa korvan herkintä taajuusaluetta. Mittaustapa esitetään 

yksikössä dB(A). C-painotus kuvaa korvan tilannetta lähes suodattamattomana. 

Impulssimelun mittauksissa käytetään C-painotusta. 

Yleismelutason mittaamisessa käytetään kartoitusmenetelmää, jossa melumittari 

asetetaan keskeiseen paikkaan mitattavaa tilaa. Selvitettäessä työntekijän 

melualtistusta menetelmäksi sopii seurantamenetelmä (esim. annosmittaus työpäivän 

ajan), jossa melumittari kulkee työntekijän mukana. Työn sisältäessä selviä vaiheita, 

mittauksen tulee kestää vähintään työvaiheista kolme vaihetta. Työvaiheiden ollessa 

lyhyitä ja erotettavissa toisistaan, mittauksen tulee kestää vähintään viisi minuuttia ja 

se tulee pystyä toistamaan kolmesti. Tarpeen mukaan mittaukset pitää ulottaa 

pidemmälle aikavälille. Jos työtehtävät vaihtelevat paljon, työssä on paljon eri 

melulähteitä tai jos on arvioitava työntekijän usean eri työpisteen osuutta päivän 

melualtistuksesta, on mitattava useita työvaiheita ja yhdistettävä tulokset 

keskimääräiseksi melutasoksi. 
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Mittaukset melumittarilla tulee tehdä lähellä työntekijän normaalia työpistettä, 

useastakin tarpeen vaatiessa. Mittauskorkeus riippuu työntekijän 

työskentelyasennosta. Seisomatyöpisteessä mittauskorkeuden tulee olla 1,55 m (+/- 

0,05 m) ja istumatyöpisteessä 0,8 m (+/- 0,05 m). 

Melumittarin aikavakiolla saadaan selville mittarin 

reagoimisaika äkillisiin äänenpaineen muutoksiin. Yleisesti 

käytetään nopeaa (Fast, 0,12 s) tai hidasta (Slow, 1 s) 

aikavakiota. Iskumelua mitattaessa aikavakion on oltava 20 μs 

(peak), jotta melun huippuarvo saadaan mitattua. Iskumelun 

mittaaminen on haastavaa, koska jokainen impulssi pitää 

mitata erikseen. Tutkimustarkoituksiin kehitetty 

huippukerroin-menetelmä määrittää impulssimaisuutta 

kuvaavia suureita. 

Rakennuksen ilmaääneneristävyyden mittaus tulee kysymykseen silloin, kun arvioidaan 

miten hyvin rakennusosa pitää äänen toisella puolella rakennetta (esim. seinää, 

ikkunaa, ovia tai ilmanvientiaukkoja). Ilmanäänieristävyyden mittaamisen myötä 

selvitetään rakennuksen puhe- sekä askeläänen eristävyys. Ilmanäänieristävyyttä 

kuvataan ilmanääneneristysluvulla Rw. 

Melua voidaan myös arvioida mittaamalla puheen siirron laatua esimerkiksi opetus- ja 

puhetiloissa sekä avotoimistotyöpisteissä. Puheensiirtoindeksi STI kertoo puheen 

erotettavuudesta puhujan ja kuulijan välillä. 

Muita mittaus- ja analysointimenetelmiä ovat mm. melun taajuusanalyysi, 

meluintensiteetin mittaus, äänitehomittaus, huoneakustiikan mittaus ja 

tietokonepohjaiset akustiset ennustemallit. 
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MELUNTORJUNTATAPOJA  
 

Valtioneuvoston päätöksen (1404/1993) mukaan työnantajan tulee selvittää 

melurajojen ylittämisen syyt ja käynnistää meluntorjuntaohjelma, jos työntekijän 

päivittäinen henkilökohtainen melualtistus ylittää 85 dB tai äänenpaineen 

painottamattoman huippuarvo ylittää 200 Pascalia (140 dB).  

Ympäristö  
 

Tehokkain ja taloudellisin meluntorjunta on käyttää vähäpäästöistä tekniikkaa ja näin 

ennaltaehkäistä melun syntymistä. Melu tulisi ottaa jo huomioon suunniteltaessa 

työpaikkoja ja koneita, joita siellä käytetään. Työpaikkojen melutasoa voidaan alentaa 

huoltamalla työkoneet säännöllisesti. Koneita voidaan hiljentää erilaisin teknisin 

ratkaisuin. Rakojen ja terävien mutkien välttäminen sekä venttiilien ja suuttimien 

mitoituksen tarkastaminen vähentää kaasu- ja nestevirtausten melua. Monireikäisten 

suuttimien ja äänenvaimentimien avulla voidaan alentaa paineilmalaitteiden melua. 

Rämisevien koneiden melua voidaan vähentää käyttämällä 

räminänvaimennusmateriaaleilla metallikoteloissa. Tiiviillä, jäykillä, tärinäeristetyillä ja 

sisältä ääntä vaimentavilla koteloilla voidaan estää melun leviämistä ympäristöön. 

Melun leviäminen tulee huomioida myös kanavien (esim. ilmanvaihtoputket, 

sähköjohdotukset, välipohjat) asianmukaisella eristyksellä.   

Jos melunlähdettä ei saada tarpeeksi vaimennetuksi, 

on hyvä käyttää työtilassa ääntä imeviä 

vaimennusmateriaaleja seinissä ja katossa estäen 

melun leviämistä ympäristöön. Vaimennuksessa 

käytetään pehmeitä ja huokoisia materiaaleja. 

Yleisimpinä materiaaleina voidaan mainita 

eristevillatuotteet. Materiaaleja, jotka vaimentavat 

hyvin melua ja pienentävät kaiuntaa, kutsutaan yleensä akustiikkalevyiksi. Huonetta 

rajaavilla sermeillä voidaan myös vaimentaa työpisteen melua, mutta ei niin 

tehokkaasti kuin kokonaisella seinällä. Tilojen käyttötarkoitus määrää, mitä ja miten 
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vaimennetaan; esim. teollisissa työpaikoilla vaimennetaan kuuluvia ääniä, mutta esim. 

luentotiloissa häivytetään kaikua, jotta itse puhe erottuisi. 

Suojaimet  
 

Jos työhön kohdistuvilla ja teknisillä muutoksilla ei melualtistusta saada tarpeeksi hyvin 

torjuttua, on syytä käyttää henkilösuojaimia. 85 dB:ä pidetään ylempänä 

toimintarajana, jonka ylittävässä melussa on käytettävä kuulonsuojaimia työpaikalla. 

Alempi toimintaraja, 80 dB, tarkoittaa, että melutason ylittäessä toimintarajan, 

kuulosuojaimia tulee olla tarjolla. 

Kuulonsuojaimien käyttöaste vaikuttaa eniten suojaustehoon. 

Suojaimet tulee pukea ennen meluun menoa ja niitä tulee 

käyttää koko melussa oloajan. Suojaustehokkuuteen vaikuttavat 

myös suojainten kunto, asennuksen oikeellisuus, muiden 

suojaimien kuten suojalasien käyttö sekä hiusten pituus. 8 tunnin 

työpäivän aikana kuulonsuojainten sisäpuolella ei saa olla A-

painotettua melua 75–80 dB(A) enempää. Jos melua ei saada 

riittävästi vaimennettua erilaisilla kuulonsuojaimilla, on melussa oloaikaa lyhennettävä. 

Meludirektiivin (2003/10/EY) mukaan 87 dB:n melutasoa tai 140 dB iskumelutasoa ei 

saa ylittää ilman asianmukaisia kuulosuojaimia. 

Markkinoilla on erilaisia suojaimia. Tärkeintä on käyttää suojaimia, jotka ovat 

käyttötarkoitukseen hyväksytyt. Kuulonsuojaimia on korvalehden päälle asetettavia 

kupusuojaimia ja korvakäytävään asetettaviin korvatulppia sekä kupu- ja 

tulppasuojaimien yhdistelmiä ja tasaisesti eri taajuuksilla vaimentavia suojaimia. 

Suojaimia käyttäessä on syytä muistaa, että työntekijällä suojaimiin tottuminen kestää 

3-6 kk. 

Suojaimien vaimennuskyky riippuu suojaimen rakenteesta, mutta myös käyttäjänsä 

anatomisista ja fysiologisista ominaisuuksista, kuten korvakäytävän suuruudesta ja 

muodosta. Aktiiviset kuulonsuojaimet päästävät puheäänen läpi korvaan, mutta 

vaimentavat tehokkaasti voimakkaan melun. Näin ollen ne sopivat työhön, jossa on 
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välttämätöntä kommunikoida työkavereiden kesken. Suojainten tulee päästää 

varoitusäänet läpi työturvallisuuden ylläpitämiseksi. 

Kuulontutkimus  
 

Työntekijöiden kuulon säännöllinen testaaminen on tärkeää, etenkin 

meluisilla työpaikoilla. Meluntorjunnalla voidaan ehkäistä meluvammoja sekä 

parantaa työpaikan viihtyvyyttä ja puheen erottumista ja näin välillisesti 

ehkäistä tapaturmia. Työntekijällä on oikeus kuulontarkastukseen, jos 

melutyön arvot ylittävät altistuksen ylemmät toiminta-arvot. Työntekijällä on myös 

oikeus ennaltaehkäisevään audiometriseen kuulotestiin, jos melutyön arvon ylittävät 

altistuksen alimmat toiminta-arvot. Alkutarkastus on tehtävä ennen melutyön 

aloittamista. Määräaikaistarkastukset tulee tehdä kerran vuodessa ensimmäisen neljän 

vuoden aikana ja jatkossa kolmen vuoden välein. 

Opetus ja ohjaus 
  

Valtioneuvoston päätöksen (85/2006) mukaan työnantajan on järjestettävä opetusta ja 

ohjausta työntekijöille, jotka altistuvat alemman toiminta-arvon mukaiselle melulle 

työssään. Työntekijöille tulee tiedottaa haitta- ja vaaratekijöiden luonteesta, 

melualtistuksen toiminta- ja raja-arvoista, meluolosuhteista sekä melusta aiheutuvien 

vaarojen ja haittojen poistamisesta tai vähentämisestä. Työntekijöitä tulee myös 

opastaa kuulosuojainten käytöstä sekä meluvammojen ja -oireiden tunnistamisesta. 

Melualtistuksen vähentämiseksi tulee opetusta ja ohjausta järjestää turvallisista 

työtavoista. Myös tiedottaminen järjestetystä työterveyshuollosta ja 

terveystarkastuksista on järjestettävä. 
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MELU PÄIVÄKOTITYÖSSÄ  
 

Päiväkodeissa on mitattu lasten huutomelun 

ylittävän melun riskirajan. Suomalaisten päiväkotien 

taustamelun on eri tutkimuksissa osoitettu 

vaihtelevan 67–80 dB:n välillä. Suosituksena 

taustamelun tasosta on vastaaviin tiloihin 50–55 dB.  Päiväkodin melua syntyy siis itse 

lapsista ja heidän leikkivälineistään, mutta myös henkilökunnasta. Henkilökunnasta 

lähtöisin oleva melu syntyy keskinäisistä äänekkäistä keskusteluista, naurusta ja äänen 

korotuksesta saadakseen ääni kuuluviin. Henkilökunnan puhe voi olla yhtä kovaa tai 

jopa kovempaa kuin lasten puhe.  

Lastentarhanopettajien käyttämä äänitaso on tutkimuksien mukaan jopa 78 dB (+/- 2.3 

dB). Jokaista taustamelun 10 dB nousua vastaan, joutuu puhuja nostamaan ääntään 5 

dB:llä. Puhuja joutuu puhumaan 83 dB voimakkuudella taustamelun ollessa 67 dB, 

jotta äänen kuuluvuus olisi lapsille optimaalinen tai hyvä (metrin etäisyys). Puhujan 

käyttämä äänitaso on 23 dB enemmän kuin normaaliäänen taso ja 29 dB enemmän 

kuin rennolla äänellä puhumisen taso.    

Meluun tulee viimeistään kiinnittää huomiota silloin, kun työntekijä joutuu 

korottamaan itse ääntään.  

Melun vaikutukset päiväkotityössä 
 

Varsinaisen kuulovaurioriskin vaara on päiväkotityössä vähäinen. Tutkimusten mukaan 

melun aiheuttamista oireista päiväkotihenkilöstöstä noin 30 %:lla esiintyy tinnitusta 

päivittäin tai viikoittain, 40 %:lla korvien lukkoisuutta päivittäin tai viikoittain, 30 %:lla 

kipua korvissa viikoittain tai kuukausittain ja 40 %:lla normaalien äänien 

sietämättömyyttä (l. hyperakusiaa) viikoittain tai kuukausittain. 

Puhuminen melussa voi aiheuttaa äänihäiriöitä päiväkotihenkilöstölle. 

Päiväkotihenkilöstön äänenkäyttö on monipuolista sisältäen puhumista, huutamista, 

lukemista ja laulamista. Ääneltä vaaditaan siis kestävyyttä ja laatua.  
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Päiväkotien kasvatushenkilöillä esiintyy 

merkitsevästi äänihäiriöitä. Äänihäiriöt ovat olleet 

vaikea-asteisempia ja niitä on esiintynyt enemmän 

kuin verrokkiammattiryhmällä, sairaanhoitajilla. 

Äänihäiriöihin ovat altistaneet suuri äänenkäytön 

määrä ja ympäristön meluisuus. Päiväkotien 

akustiikkapuutteet, lapsiryhmien suuret koot ja 

toiminnan sisältö vaikuttavat taustamelun syntyyn. Melu on koettu työn 

rasitustekijäksi äänen kuormittumiselle. 73 % lastentarhanopettajista kokee melun 

vaikuttavan ääneen. Ääntä on koettu rasittavan melun lisäksi tilojen kaikuisuus ja 

ilmastoinnin heikkoudet. Äänihäiriöitä pahentavat kuiva ja pölyinen ilma sekä huonot 

työskentelyasennot. Äänen käytön koulutus vähentää äänihäiriöiden syntyä ja oireita. 

86 %:lla lastentarhanopettajista esiintyy äänen väsymistä työpäivän aikana. 

Suurimmalla osalla äänen väsyminen palautuu hyvin ennen seuraavaa työpäivää. 43 % 

lastentarhanopettajista esiintyy kurkun limaisuutta ja 11 %:lla on löydettävissä 

rakenteellisia muutoksia kurkunpäässä.  

Äänihäiriöiden lisäksi melu päivähoitoympäristössä voi aiheuttaa henkistä rasitusta. 

Vaikka mitatut äänet eivät välttämättä ylitä varsinaisia haitallisen äänen arvoja, 

subjektiivinen kokemus kovasta äänestä eli hälystä, muuttaa äänen meluksi. 

Päiväkodin henkilökunnasta 31 % tarvitsee usein hiljaisuutta työpäivän jälkeen ja 23 % 

erittäin usein. 

Lapsiryhmässä erilaiset ja useat äänet voivat muodostaa äänistä vaikeasti 

hahmoteltavaa ääntä. Tällöin työntekijän voi olla hankala erottaa yksittäisen lapsen 

vuorovaikutusyrityksiä ja lapsen tunnetiloja. Jotta tunnetilojen ja tarpeiden tulkinta 

olisi mahdollista, tulisi päivähoitoympäristössä olla mahdollisuus keskittyä, 

rauhallisuutta ja mahdollisuus reagoida yksityiskohtiin. Työntekijän kokiessa, ettei hän 

melun vuoksi pysty tulkitsemaan ja olemaan häiriöttömässä vuorovaikutuksessa lapsen 

kanssa, hänelle voi muodostua riittämättömyyden tunteita. Riittämättömyyden tunne 

voi lisätä henkistä rasitusta.  
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Melutaso alemmaksi 
 

Päiväkodin melutaso alenee, jos toimintatilanteisiin 

on käytössä useampia jakotiloja. Jakotilojen 

puutteessa melutasoa voi alentaa huoneen 

jakamisella sermein. Sermit eivät ole niin tehokkaita 

kuin huoneet melutason laskemisessa. Toimintatilanteessa oman äänen hiljentäminen, 

kuvan näyttäminen ja soittimen soitto voivat toimia lapsille merkkinä liiallisesta 

melusta. Äänekkäiden toimintojen (puhelin, tallenteiden kuuntelu, keittiön äänet, 

palikka-/legoleikit) eristäminen muusta toiminnasta rauhoittaa myös meluisuutta. 

Huoneiden kaikumisen vähentäminen vaikuttaa tiloissa koettuun meluun. 

Päiväkotitiloissa esiintyvää melua voi seurata havainnollistavalla melumittarilla 

(melukorva tai meluvalo), jolloin voi myös opettaa lapsia kontrolloimaan omaa äänen 

käyttöä. 

Rakennettaessa päiväkoteja, on huomioitava Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osan C mukaisesti rakennuksen ilma- ja ääneneristävyys. Suosituksen mukaan 

ilmaääneneristävyyden tulee olla päiväkodin toimintatilan, leikki- ja lepohuoneiden 

välillä, silloin kun ovea ei ole välissä, vähintään 44 Rw. Em. tilojen välillä oven kanssa, 

arvon tulee olla vähintään 34 Rw ja erityisluokkahuoneiden välillä vähintään 57 Rw. 

Päiväkodin työpisteiden sijoittelussa ja huoneiden rakennemateriaalien valinnassa 

tulee myös huomioida Standardin SFS 5907:n mukaiset arvot puheensiirrolle. 

Toimintatilassa, leikki- ja lepohuoneessa puheensiirtoindeksin tulee olla minimissään > 

0,75 STI. WHO:n suosituksien mukaan luokkahuoneiden keskiäänitason tulee olla alle 

35 dB (Ympäristöministeriö 2004). LVIS-laitteiden yhdessä aiheuttama melu ei saa olla 

päiväkodin toimintatilassa, leikki- ja lepohuoneissa yli 33 dB. 

Päiväkotitilojen akustiikka ei ole yleensä niin hyvä kuin päiväkotitoiminta. Riittävä 

vaimennus syntyy käyttämällä 50 mm paksua mineraalivillaa vaimennusmateriaalina. 

Jotta vaimennus on riittävän hyvä, vaimennusmateriaalia tulee asettaa kattoon ja 

seinien yläosiin yhteensä lattiapinta-alan verran. Katon lisäksi vaimennusmateriaalia 

tulee olla myös kahdella seinällä. Liiallisen vaimentamisen riski on pieni tilojen 
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pienuuden vuoksi. Tilojen pienuus estää äänen kauaksi leviämisen. Riittävää 

vaimennusta tulee olla myös tilojen ovissa ja seinissä sekä kalusteissa. Jälkikaiunta-aika 

päiväkotitiloissa rakentamismääräyskokoelman mukaan tulee olla pienempi kuin 0,6 s.  

Jos päiväkotia ei ole pystytty rakentamaan meluttomalle paikalle, se lisää 

melusuojauksille ja ikkunoiden sekä ulkoseinärakenteiden eristävyydelle vaatimuksia. 

Leikkikenttien keskiäänitasosuositus on alle 55 dB.  
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