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Melu on päästö ja se kuuluu osaksi nyky-yhteiskuntaa. Meluun suhtaudutaan 

henkilökohtaisesti eri tavoin ja sillä voi olla vakavia seurauksia niin fyysisellä kuin 

psyykkisellä tasolla. Ravintoloista peräisin oleva melu voi kulkeutua asuinrakennusten eri 

kerroksiin ja nostaa niiden äänitasoja. Ravintolamelu poikkeaa muista melulähteistä, koska 

se on tasaista ja myöhään kestävää. Asuinrakennusten asuntoihin muodostuu huonekohtaiset 

melutaseet. Ravintolamelua voidaan mitata huoneiden eri paikoista, mutta tyypillisintä on 

mitata ihmisten oleskeluvyöhykkeiltä. Ravintolamelumittauksien epävarmuus riippuu 

lähinnä ympärillä olevista muista äänilähteistä ja mittalaitteiston tarkkuudesta. 

Ravintolamelu voi aiheuttaa asukkaille ärtyneisyyttä ja unettomuutta, mutta haitat voidaan 

useimmiten välttää huolellisella meluntorjunnalla. Ravintolameluntorjunta on yleensä 

tehokkainta, kun torjuntatoimenpiteet tehdään mahdollisimman lähellä äänilähdettä.
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1 JOHDANTO 

Yhteiskuntamme aiheuttaa päästöjä vesistöön, maaperään ja ilmaan. Melu on päästö muiden 

joukossa, koska sillä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Melu 

ei ole niin konkreettinen käsite kuin öljyvuoto, mutta sitä voidaan kuitenkin mitata eri tavoin 

nykytekniikan avulla. Ihmiset havaitsevat ääniä hyvin yksilöllisesti, koska jollekin 90 dB:n 

rock-konsertti voi olla elämys, kun taas toiselle se on melua. Kuuloaistin merkittävin ärsyke 

on melu ja altistumisella voi olla vakavia terveyshaittoja riippuen äänen kestosta, 

voimakkuudesta ja taustamelusta. Tekniikan kehittyessä myös melulähteet ovat lisääntyneet, 

mikä tarkoittaa, että melulle altistutaan yhä useammin. 

Suurimmissa kaupungeissa kerrostalojen katutasoissa on paljon ravintoloita, joista äänet 

kantautuvat ylempiin kerroksiin. Keskustojen asuinrakennukset ovat yleensä hyvin vanhoja, 

eikä niiden suunnittelussa ole välttämättä huomioitu ravintoloista lähtevää melukuormaa. 

Tämä aiheuttaa ongelmia talon asukkaille, koska osa ihmisistä kokee ravintoloista 

kantautuvan melun haitalliseksi. Helsingin kaupungin meluvalituksista kaksi kolmasosa 

koski ravintolamelua vuonna 2009 (Ympäristökeskus 2009). Joillekin se voi aiheuttaa 

terveyshaittoja lihasjännityksestä unettomuuteen, joten asiaan tulisi puuttua Suomen 

terveydensuojelulain nojalla (TSL 27 §). 

Tämä kandidaatintutkielma on tehty selvityksenä Imatran kaupungin ympäristötoimelle ja 

käsittelee ravintolamelun kantautumista asuinrakennuksissa. Aluksi tutkielmassa 

perehdytään meluun perusteellisesti, minkä jälkeen tutkitaan ravintolamelun kulkeutumista 

melumittauksien ja melukyselyn avulla. Työn tavoitteena on selvittää, kuinka paljon 

ravintolamelu nostaa äänitasoja asuinrakennuksissa ja millaisia vaikutuksia sillä on 

asukkaisiin. Tavoitteena on myös selvittää ravintolamelun mahdollisia kulkeutumisreittejä 

ja pohtia, kuinka ravintolamelun kantautumista voidaan estää.  

2 MELU 

Ihmisen korvat ovat kehittyneet evoluution aikana aivan toisenlaiseen ympäristöön kuin 

missä nyt elämme. Ne ovat tottuneet hiljaisiin luonnonääniin, koska kovempia äänilähteitä 

on kuultu vain harvoin. Teollistuminen ja tekniikan kehitys on tapahtunut lyhyessä 

ajanjaksossa suhteessa ihmisen kehitykseen, eikä kuuloaisti ole ehtinyt mukautua 
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nykymaailman ääniin.  Melua on kaikkialla kaupungeissa, ja sitä on vaikea välttää. Melulle 

altistutaan enimmäkseen teiden varsilla ja kaduilla, koska merkittävimpänä melulähteenä 

toimii liikenne. (Starck & Teräsvirta 2009, 10) Vanhasta sanonnasta ”pakoon kaupungin 

hälinää” voidaan päätellä, että melua lähdetään jopa karkuun.  

Melulla tarkoitetaan epämiellyttävää ääntä, joka häiritsee ihmisen normaalia toimintaa, 

vähentää viihtyvyyttä ja voi pahimmillaan aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja psyykkisellä ja 

fyysisellä tasolla. (WHO 2015) Sitä voidaan tarkastella äänen tavoin esimerkiksi 

voimakkuuden, ajan tai taajuuden mukaan. Puhekielessä voimakkuudella tarkoitetaan 

yleensä kaavan 1 mukaista äänenpainetasoa, joka on skaalattu desibeleiksi. 

  𝐿" = 10𝑙𝑔 "(

")(
                 (1) 

  𝐿" = äänenpainetaso [dB] 

  p = tarkasteltava äänenpaine [Pa] 

  𝑝, = paineen vertailuarvo [Pa] 

Äänenpainetasoa laskettaessa äänenpaineen vertailuarvona käytetään usein ihmisen 

kuulokynnystä, joka on 20 µμPa. (Lahti 1995, 13) Ihmisen äänenpainetason kipukynnyksenä 

käytetään arvoa 120 dB (Kuuloliitto 2015). Äänen voimakkuus voi olla myös vaihtelevaa, 

jolloin tulee tarkastella äänen aikaulottuvuutta. Ekvivalenttitaso eli keskiäänitaso on 

vaihtelevien äänien voimakkuuksien arviointitapa, mikä voidaan laskea kaavan 2 mukaisesti 

(Eurasto 2007, 4). 

  𝐿012 = 10𝑙𝑔 3
4(546

"7(4)(

")(
4(
46

𝑑𝑡              (2) 

  𝐿012 = keskiäänitaso [dB] 

  𝑡< − 𝑡3 = mittausjakson pituus [s] 

  𝑝0 𝑡 =	  hetkellinen A-painotettu äänenpaine [Pa] 

Voimakkuuden ja keskiäänitason lisäksi voidaan tarkastella äänen taajuutta kaavan 3 

mukaisesti, millä tarkoitetaan äänivärähtelyn tiheyttä aikayksikköä kohti. Ihminen pystyy 

aistimaan matalia ja korkeita ääniä 20- 20 000 Hz taajuuksilla. (RIL 243-1, 25) 
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  𝑓 = 	   @
A
                  (3) 

  f = taajuus [Hz] 

  n = värähtelyjen määrä 

  T = aikajakso [s] 

Äänen voimakkuuden, keskiäänitason tai taajuuden tarkastelu ei välttämättä kuitenkaan 

kerro, onko ääni kuulijalle melua. Melu on hyvin subjektiivisesti määritelty, koska se voi 

käsittää paljon erilaisia ääniä, jotka voivat olla peräisin yksittäisestä tai useammasta 

äänilähteestä. (Ampuja 2014, 42) 

2.1 Melulähteet 

Kaikenlaiset äänilähteet voidaan laskea melulähteiksi, jos ihminen kokee ne häiritseviksi. 

Meluhaitan arvioinnissa pyritään yleensä ottamaan huomioon kokonaistilanne eli kaikkien 

melulähteiden yhteisvaikutus, mutta melulähde voi olla myös pistemäinen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008, 97) Melulähteitä voidaan jaotella esimerkiksi altistumispaikan 

mukaan, joita ovat työpaikka, koulu ja vapaa-ajan harrastuspaikat. Ihminen käyttää 

merkittävimmän osan ajastaan työpaikalla ja kotona, joten erityisesti näiden paikkojen 

melulähteisiin tulisi puuttua. Suomessa asuu lähes miljoona ihmistä melualueella, missä 

keskiäänitaso ylittää päivisin (klo. 7-22) 55 dB. (Ampuja 2014, 42)  

Asuinrakennusten tulisi olla rakennettu akustisesti niin, että ihmiset kokisivat paikan 

miellyttäväksi olla ja nukkua, mutta todellisuudessa kotiin kantautuu häiritseviä ääniä 

rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta. Kerrostaloasuntoon kantautuvien äänien melulähteet on 

esitetty alla olevassa kuvassa 1. Sisäpuolelta melua voi tulla oman talouden lisäksi 

rakennuksen LVI- laitteista, naapurin toiminnasta tai liiketiloista. (Starck & Teräsvirta 2009, 

26) Liiketilojen päivittäistavara- ja vaatekaupoista harvemmin lähtee niin voimakkaita ääniä, 

että saman rakennuksen asukkaat häiriintyisivät, mutta esimerkiksi ravintoloista peräisin 

oleva ravintolamelu voi saada asukkaat häiriintymään. Se koostuu lähinnä kovaäänisistä ja 

asiakkaista peräisin olevista äänistä, jotka voivat olla aistittavissa rakennuksen eri 

kerroksissa.   Erityisesti vanhoissa kerrostaloissa äänet kantautuvat helposti rakennuksen 

sisällä eri reittejä pitkin. Yöllä ihmisten käydessä nukkumaan monet voivat olla erityisen 

herkkiä äänille, koska oman asunnon sisäiset melut ovat minimissään. Äänet tulkitaan 
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meluksi varsinkin, jos uni keskeytyy tai nukahtaminen ei onnistu. Kotona useat ihmiset 

kokevat meluttoman ympäristön olevan yksi perustarpeista, ja sen myötä melusta valitetaan 

usein viranomaiselle tai isännöitsijälle.  Asuinrakennuksiin tulee ääniä myös rakennuksen 

ulkopuolelta, jotka ovat usein peräisin ympäristömelusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2008, 111) 

 

Kuva 1. Kerrostaloasunnon melutase 

Ympäristömelu koostuu pääosin liikenteen äänistä, jotka kattavat noin 85% 

ympäristömelusta. Liikenteen melupäästöön vaikuttavat liikennemäärä, nopeus, raskaiden 

ajoneuvojen osuus, tienpinta ja tien kaltevuus. Risteykset, pysäkit ja hidasteet aiheuttavat 

liikennenopeuksien vaihteluita, joten ne nostavat melukuormaa entisestään. 

Raideliikenteessä ääniin vaikuttaa edellä mainittujen lisäksi junatyyppien osuudet, 

kiskonpinta, vaihteet, sillat ja kurvit. Uusia asuinalueita suunnitellaan yleensä hyvien 

liikenneyhteyksien varrelle, mikä altistaa ihmisiä yhä enemmän ympäristömelulle. (Starck 

& Teräsvirta 2009, 18) Myös lentoliikenne kuuluu ympäristömeluun. Muita ympäristömelun 

lähteitä ovat ampumaradat, moottoriradat, teollisuus, satamat ja vesiliikenne, joille altistuu 

Suomessa vain 1 % ympäristömelulle altistuvista. Määrällisesti tämä vastaa kuitenkin noin 

8000-15 000 ihmistä vuosittain. (Liikonen 2013)  

Voimakkaalle yli 85 dB melulle altistuu vuosittain 190 000 työntekijää, mikä johtaa noin 

tuhannen ihmisen pysyvään kuulovammaan vuosittain. Vammat työpaikoilla ovat kuitenkin 

vähentyneet jatkuvasti yritysten investointien ja kuulosuojainten kehitysten myötä. Toisaalta 

koneellistuminen on vähentänyt paljon työpaikkoja teollisuudesta, mikä tarkoittaa 

automaattisesti laskua kuulovammatilastoissa. Eniten meluvammoja on rekisteröity 

rakennus- ja metallialan työntekijöiltä, mutta myös muusikot, tarhatädit ja maanviljelijät 
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työskentelevät korkean melun parissa. Myös ravintolatyöntekijät kärsivät voimakkaasta 

melusta useita tunteja putkeen. Toimistotyössä kuulovamma on epätodennäköinen, mutta 

avokonttorissa työskentelevistä työntekijöistä 90 % kärsii melusta. Seuraukset ovat tällöin 

usein melko lieviä kuten päänsärkyä, mutta tällä on välitön vaikutus työtehon laskuun. 

Työpaikalla melulta voidaan joutua suojautumaan määräysten mukaisesti, mutta vapaa-

aikana kukaan ei ole pakottamassa käyttämään suojaimia. Tällöin kuulija on itse vastuussa 

melulle altistumisesta ja asiallisten suojien käyttämisestä. (Starck & Teräsvirta 2009, 24) 

Vapaa-aikana melulta suojaudutaan harvoin, koska kyseessä on usein harrastus tai muu 

mielenkiinnonkohde. Kyseessä voi olla esimerkiksi musiikki-, ampumis- tai 

moottoriurheiluharrastus. Vapaa-ajan melulähteille tyypillistä on niiden erityisen korkea 

voimakkuus verrattuna ympäristömeluun. Haulikon laukausimpulssi voi olla jopa 160dB, 

josta voi saada välittömän kuulovamman. Nuoriso (18-30v.) altistuu muun ikäistä väestöä 

enemmän vapaa-ajan melulle, koska he harrastavat muita aktiivisemmin (Jokitulppo 2014, 

243). Lähes puolet nuorista altistuu merkittävästi musiikin melulle (70 dB<), joko 

konsertissa, yökerhossa tai itse kuunneltuna. (Starck & Teräsvirta 2009, 20) Varsinkin 

ravintoloissa äänitasot ylittävät usein kuulovaurion rajan (80 dB<), mutta ravintolamelulta 

suojaudutaan äärimmäisen harvoin. Kokonaisuudessa vapaa-ajan melusta on tullut 

merkittävä tekijä kuulovammojen aiheuttajista, koska suomalaisista joka viides vaarantaa 

kuulonsa vapaa-aikanaan (Jokitulppo 2009).  

2.2   Melun kulkeutuminen  

Melu on tavallista ääntä eli sen kulkeutumista voidaan käsitellä äänen tavoin. Ääni syntyy 

ilmahiukkasten värähtelystä ja se saa aikaan aaltoliikkeitä, jotka havaitaan ilmanpaineen 

vaihteluina. Ihmisen korva havaitsee ilmanpaineen muutoksen, joka aiheuttaa aistimuksen 

äänestä.  Äänien aaltoliike on ilmassa ja nesteissä aina pitkittäistä, mutta kiinteissä aineissa 

liike voi olla myös poikittaista. Melu kulkeutuu useimmissa tapauksissa ilmaa pitkin 

äänilähteestä riippuen, mutta äänet voivat kantautua myös rakenteissa. Esimerkiksi aseen 

laukaus kantautuu usein ilmaa pitkin kuulijan korvaan, mutta kerrostalon seinää poratessa 

ääni voi edetä runkoäänenä. (Lahti 1995, 8)  

Melulähde voi olla pistemäinen, jolloin se sijaitsee paikallaan yhdessä paikassa. Pistemäisen 

melun kulkeutumiseen vaikuttaa ensisijaisesti etäisyys, koska etäisyyden 
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kaksinkertaistuminen merkitsee karkeasti 6 dB vaimenemista havaitsijan kohdalla. 

Tieliikenteessä monet melulähteet liikkuvat pitkittäisessä suunnassa, jolloin etäisyyden 

vaikutus vaimenemiseen on pienempi. Tällöin etäisyyden kaksinkertaistuminen tarkoittaa 

3dB vaimenemista. Etäisyyden lisäksi melun kulkeutumiseen vaikuttaa äänen 

absorboituminen väliaineeseen ja meluesteet. Meluesteinä toimivat rakennukset, 

maastonmuodot ja kasvillisuus, jotka vaimentavat korkeita taajuuksia matalia paremmin. 

Ilman lämpötila, kosteus ja lämpötilakerrostuneisuus vaikuttavat äänten absorboitumiseen. 

Myös tuulella on vaikutusta melun kulkeutumiseen. Ympäristömelun äänet voivat kantautua 

ulkoa myös asuinrakennuksien sisälle, mihin vaikuttaa rakennustekniikka ja 

kaupunkisuunnittelu. Kerrostaloasunnon äänien kulkeutumisreitit on esitetty kuvassa 2. 

(Rudus Oy et al. 2011) 

 

Kuva 2. Äänen kulkeutumisreitit asuntoon 

Rakennusten ulkopuolinen melu voi kantautua asuntoon ilman tai rakenteiden kautta. 

Ympäristöstä kantautuvat äänet kohtaavat rakennuksen katon, seinät ja ikkunat, joiden 

kautta ääni kulkeutuu rakennuksen sisäpuolelle. Osa äänestä heijastuu rakennuksen pinnasta 
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poispäin, kun taas osa absorboituu rakenteeseen ja saa aikaan värähtelyä. Värähtelevä 

rakenne saa sisäilman hiukkaset värähtelemään, joka aistitaan ulkoa kantautuvana äänenä. 

Asuinrakennusten ikkunat, liitokset ja ovet absorboivat ääniä muita rakenteita paremmin, 

minkä takia melu kantautuu sisäpuolelle helpoiten näiden kautta. Ulkopuolisten äänien 

kulkeutumiseen ilman avulla vaikuttaa ensisijaisesti rakennuksen ilmaäänieristävyys, johon 

vaikuttaa eniten rakenteiden ominaisuudet ja tiiveys. Äänet voivat kulkeutua asuntoon myös 

esimerkiksi ilmanvaihdon kautta, jolloin rakenteiden ja materiaalien merkitys on 

vähäisempää. Rakennuksen ulkopuolisten äänten lisäksi äänet voivat kantautua 

asuinrakennuksen sisällä asuntojen välillä. (Kylliäinen 2006, 37) 

Rakennusten sisäpuolella voi olla kymmeniä asuntoja, joista lähtee samanaikaisesti ääntä. 

Tällöin jo suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon äänien kulkeutuminen huoneistosta 

toiseen. Asunnon ilmaäänieristävyys vaikuttaa ulkopuolisten äänten kulkeutumisen tapaan 

myös rakennuksen sisäisien äänien kulkeutumisessa. Sisäisiä ääniä kulkeutuu asunnosta 

toiseen erityisesti väliseinien ja lattioiden kautta. Ääni kantautuu tällöin runkoäänenä, jolloin 

väliaineena toimii asuinrakennuksen runko tai maa-aines. Tästä esimerkkinä askeläänet, 

jossa askeleet aiheuttavat tärähtelyjä useimmiten rakenteen runkoon. Ääntä voi päästä 

huoneistoon myös sivutiesiirtymän avulla LVI-järjestelmän putkien, kanavien tai johtojen 

kautta. Matalat äänet kantautuvat parhaiten rakenteissa, kun taas korkeat äänet etenevät 

paremmin rakojen kautta.  (Kylliäinen 2006, 72) Ravintoloissa soitettu musiikki sisältää 

paljon matalataajuista ”basson jytkettä”, minkä aiheuttama tärinä voi kulkeutua helposti 

asuinrakennuksen ylempiin kerroksiin. 

2.3   Vaikutukset 

Ihmisten kuuloaisteissa on eroavaisuuksia, ja meluun suhtaudutaan eritavoin. Yksilöllinen 

herkkyys ja asenteet melua kohtaan vaikuttavat äänien haitallisuuteen. Tästä seuraa, että 

melulla voi olla vakavia seurauksia yhden ihmisen kohdalla, kun taas toiseen sama melu ei 

vaikuta laisinkaan. Melun vaikutukset ihmisessä voidaan jakaa yksinkertaisesti 

kuulovaikutuksiin ja kuulon ulkopuolisiin vaikutuksiin. Kuulovammat ovat yleensä 

helpompia diagnosoida kuin muut terveysvaikutukset. Vakavimmille kuulovammoille 

altistutaan usein ulkona, kun taas lähinnä hermoja raastavaan meluun altistutaan 

rakennuksien sisällä. Ihmisten lisäksi melu voi vaikuttaa ympäristöön, ja aiheuttaa häiriöitä 
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esimerkiksi lintujen pesinnässä. Kun melu vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön, on tällä välitön 

seuraus isommassa mittakaavassa, mistä yhteiskunta joutuu yleensä maksamaan.  (Starck & 

Teräsvirta 2009, 53) 

Melun aiheuttamiin seurauksiin vaikuttavat tekijät voivat olla joko psykologisia tai 

kemiallisia. Jokaisen henkilökohtainen melunsietokyky vaihtelee, mihin vaikuttaa 

yksilöllinen meluherkkyys. Sietokykyyn vaikuttaa taas äänen laatu, äänenpainetaso, 

ajallinen vaihtelu, tapahtumien määrä ja äänen sisällön merkitys. Esimerkiksi ääni ja tärinä 

ovat fysikaalisesti sama ilmiö, mutta ne koetaan eritavoin. Myös tilannetekijät, kuten 

asenteet, uskomukset ja mielipiteet ääntä kohtaan vaikuttavat melun häiritsevyyteen. Melun 

tulkitsemiseen vaikuttaa jokaisen henkilökohtainen temperamentti, koska 

persoonallisuustyypiltään introvertit viihtyvät omissa hiljaisissa oloissaan ekstroverttejä 

enemmän. Häiritsevyyteen vaikuttaa psykologisten tekijöiden lisäksi myös kemialliset 

tekijät, kuten tupakointi, korkea kolesterolipitoisuus, diabetes ja tietyt lääkkeet. Ihmisen iällä 

on todettu olevan vaikutusta kuuloon, mutta toisaalta ikääntyvillä ihmisillä esiintyy 

enemmän sairauksia, jotka voivat altistaa kuulosairauksille. Myös perinnölliset tekijät voivat 

vaikuttaa ja aiheuttaa ennenaikaista kuulonalenemista. Melun seurauksiin voidaan vaikuttaa 

jatkuvalla harjoittelulla pitkässä ajanjaksossa, jos kovat äänet ovat mieleisiä ja motivaatiota 

niiden kuulemiseen löytyy. Melun aiheuttamiin seurauksiin vaikuttaa siis monta eri tekijää, 

mitkä voivat aiheuttaa fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia. (Starck & Teräsvirta 2009, 42-51) 

Kuuloon kohdistuvat meluvammat voivat syntyä joko hitaasti vuosien saatossa tai äkillisestä 

impulssimelusta, joka vahingoittaa korvaa välittömästi. Impulssimelu aiheutuu äkillisestä 

iskusta, sähkönpurkauksesta tai kaasun laajenemisesta. Sen raja-arvona pidetään 140 

desibeliä. Yleensä impulssimelun vammat ovat suurempia kuin pitkäaikaismelun, koska se 

aiheuttaa fyysisiä muutoksia korvassa, kuten tärykalvon repeämistä tai vaurioittaa 

sisäkorvaa. (Starck & Teräsvirta 2009, 33) Seurauksena voi olla myös tinnitus, joka viittaa 

sisäkorvan vikaan, mikä voi johtua verenkierron häiriöstä. Tinnitukseen ei ole keksitty 

parannuskeinoa ja sen oireita pahentaa lihasjännitys, anemia stressi ja väsymys. Vakava 

tinnitus voi olla elinikäinen ja estää normaalin työn tekemisen. Melun aiheuttamat vammat 

voivat myös syntyä välillisesti, koska melu lisää tapaturmariskiä. Kova ääni peittää alleen 

muita ääniä ja voi viedä huomion äänilähteeseen. Peittovaikutuksen vuoksi havaitsijalta voi 

jäädä esimerkiksi varoitusääni tai ajoneuvo kuulematta. Kovaa ääntä säikähtäessä voi myös 
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suoraan aiheutua onnettomuus. Kuulovaurio voi syntyä impulssimelun lisäksi pitkäkestoisen 

altistuksen myötä, minkä havaitseminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi kuulolle haitallinen 

tasainen ravintolamelu voi aiheuttaa työntekijöille kuulonalenemisia pitkällä aikavälillä. 

Ravintolamelulle altistuvat myös asiakkaat, mutta altistuksen satunnaisuudesta johtuen riski 

kuulovaurioille ei tällöin ole niin suuri. Kuulonalenemisessa aluksi heikkenee suurten 

taajuuksien kuuleminen, minkä jälkeen häviää myös puheen kuuluvuus. Pahimmassa 

tapauksessa sanoista ei saa enää ollenkaan selvää. Tämä johtuu altistuksen tuhoamista 

ulkoisista aistinsoluista, minkä myötä herkkyys aistimiseen heikkenee. Kuuloon 

kohdistuvien fyysisten ongelmien lisäksi melu voi vaikuttaa ihmiseen myös psyykkisellä 

tasolla. (Starck & Teräsvirta 2009, 41) 

Jatkuva ja jaksottainen melu voi aiheuttaa unihäiriöitä etenkin, jos melu kuuluu 

makuuhuoneeseen 50-60 dB tasoisena. Jo 25 dB voimakkuus voi vaikuttaa unen 

heikkenemiseen, mutta se ei välttämättä aiheuta heräämistä (Starck & Teräsvirta 2009, 54). 

Yleisesti melu aiheuttaa ihmisille päänsärkyä, stressiä ja vaikeuttaa kommunikaatiota, mikä 

voi johtua esimerkiksi huoneen huonosti suunnitellusta akustiikasta. Melulle altistuminen 

vaikuttaa tutkitusti muistiin, keskittymis- ja suorituskykyyn, koska huomio kiinnittyy 

melulähteeseen. Melulla on todettu myös olevan vaikutusta ihmisten mielenterveyteen 

(Haahla & Heinonen-Guzejev 2012, 38). Melulla on paljon vaikutuksia ihmisen elämään 

etenkin, jos henkilö on saanut meluvamman. Se vaikuttaa välittömästi henkilön sosiaalisiin 

suhteisiin ja voi välillisesti johtaa esimerkiksi kokousten välttelemiseen ja väärinkäsityksiin 

(Starck & Teräsvirta 2009, 55).  Kaikki edellä mainitut vaikutukset ovat yhteydessä 

työkyvyn ja jopa elämänlaadun heikkenemiseen (Starck & Teräsvirta 2009, 63). Psyykkisten 

vaikutusten terveydellistä yhteyttä vaikea selvittää, koska tutkimustulokset ovat ristiriitaisia 

eikä suoria johtopäätöksiä voida tehdä. Tutkimuksissa on todettu melun voivan olla 

yhteydessä jopa kohonneeseen verenpaineeseen ja aivohalvausriskiin (Haahla & Heinonen-

Guzejev 2012, 35). Jo ihmisen kehon reaktioista melualtistuksen jälkeen voidaan päätellä, 

että melulla on vaikutuksia elimistöön, kun pupillit laajenevat, syke nousee, lihajännitys 

kasvaa ja hengitys hidastuu. (Starck & Teräsvirta 2009, 59) 

Yhteiskunta kärsii jatkuvasti melun aiheuttamista taloudellisista tappioista, kuten 

maanarvon laskusta, lääke- ja hoitokuluista ja lisääntyneistä poissaoloista työmaalla. 

Työmelun suoriksi kustannuksiksi Suomessa on arvioitu 150 miljoonaa euroa vuodessa, 
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mikä sisältää esimerkiksi lääkärikäyntejä ja kuulolaitteita. Epäsuorat kustannukset ovat 

tätäkin korkeammat, mutta niiden suuruuksien arvioiminen on haastavaa. Melu vaikuttaa 

ihmisten lisäksi myös ympäristöön, ja sillä on tällöin vaikutuksia eläinten käyttäytymiseen. 

Eläimet omaavat paremman kuuloaistin, joten melun vaikutukset niissä ovat moninkertaisia.  

Tästä syystä eläimillekin on määrätty omia raja-arvoja, ja esimerkiksi nautoja ei saa pitää 

tiloissa, missä äänet ylittävät 65 desibeliä. (Starck & Teräsvirta 2009, 65). Melu aiheuttaa 

ympäristössä eläimiin kohdistuvien haittojen lisäksi myös äänimaiseman muutoksia (Pöyry 

2013).  

2.4   Mittaaminen 

Melusta valitetaan viranomaisille yleensä silloin, kun se häiritsee havaitsijaa tai on jo 

aiheuttanut meluvamman. Valitus voi johtaa melumittauksiin, minkä tarkoituksena on 

selvittää, aiheutuuko äänestä jonkinlaista haittaa terveydelle. Yleensä melumittauksissa 

mitataan ilmaäänieristävyyttä, askel- ja äänitasoja. Mittaukset suoritetaan mielellään IEC-, 

SFS-, ISO-standardien tai asumisterveysoppaan mittausohjeiden mukaisesti, jolloin 

tuloksista saadaan vertailukelpoisia.   Selvää todellista terveyshaitan raja-arvoa ei ole, mutta 

vertailua voidaan tehdä esimerkiksi rakentamismääräyskokoelman raja-arvoihin tai 

terveydensuojelulain määrittelemiin toimenpiderajoihin. 

Toimenpiderajoja voidaan ilmoittaa esimerkiksi päivälle ja yölle erikseen tai koko päivälle. 

Kun arvot määritellään erikseen, melun vaikutukset ovat erilaisia ajankohdasta riippuen. 

Yöllä melu voi vaikuttaa herkemmin, joten toimenpiderajat ovat tällöin pienempiä. Rajat on 

asetettu esimerkiksi keskiäänitasona LCDEF, mikä kuvaa vaihtelevan ja vakiona pysyvän 

melun keskimääräistä arvoa mittausajalta. Esimerkiksi asuinrakennusten makuuhuoneen 

toimenpideraja on päivällä LCDE,,H5<<I	   = 35 dB ja yöllä LCDE,<<5,HI = 30 dB.   (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008, 93) Jos asuntoon kantautuu yöllä unta häiritsevää musiikkimelun 

”jytkettä”, on makuuhuoneen ohjearvoksi määritelty LCDE,<<5,HI = 25 dB. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008, 112). Rakentamismääräyskokoelmissa C1 ja D2 on määritelty 

rakennukseen liittyviä raja-arvoja. Esimerkiksi muille huoneille lukuun ottamatta keittiötä  

on määritelty LVIS- laitteiden äänitasoiksi koko päivälle LC,DE,F	   = 28 dB ja LC,JKL	   = 33 dB. 

(RAKMK C1 1998) 
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Melumittarit luokitellaan tarkkuustasojen mukaisesti kolmeen luokkaan standardissa IEC 

41472. Laboratorio-olosuhteissa käytetään 0- luokan mittareita, melun seurantamittauksissa 

1- luokkaa ja meluannosmittareissa 2- luokkaa. Mittauksien tarkkuuteen vaikuttaa 

mikrofonin ja kalibroinnin lisäksi myös laitteen elektroniikka. Melumittarin keskeisimpiin 

ominaisuuksiin kuuluu tarkkuus, taajuusalue, dynaaminen alue, tasoalueet, 

toimintalämpötila ja toiminta-aika. Taajuuspainotus jakautuu A-, C- ja lineaariseen 

painotukseen. A-painotusta käytetään kuuloon tai kuulovaurioon liittyvissä mittauksissa, ja 

C-painotusta mitattaessa impulssimelua. Lineaarista painotusta käytetään arvioitaessa 

äänentoistolaitteiden ja mikrofonien laatua, mutta siinä ei ole taajuuskorjainta. Mittarit 

sisältävät aikapainotukset, joilla on vaikutusta melun muutosnopeuteen. Useimmissa 

mittareissa on myös PEAK-ilmaisin, jonka avulla saadaan mitattua taajuuspainotuksen 

mukainen maksimiäänenpaine. Mittareiden lisäksi tulosten tarkkuuteen vaikuttaa myös 

mittauksien suunnittelu ja järjestelyt. (Työterveyslaitos, 2015) 

Mittauksien perinpohjaisella suunnittelulla voidaan eliminoida monet tekijät, jotka 

vaikuttavat mittauksien tarkkuuteen. Ennen mittauksia tulisi selvittää sopiva ajankohta ja 

kesto, jotta saadaan tarpeeksi luotettava tulos mittauksien tavoitteen kannalta. Myös 

olosuhteet tulee huomioida ennakkoon, koska kovalla tuulella ja sateella ei ole järkeä mitata 

(Ympäristöministeriö 1995, 11).  Melumittauksissa voidaan joskus mitata alhaisia 

melutasoja, joissa taustamelu voi olla mitattavaa melua voimakkaampaa. Mitattaessa 

ravintolamelua rakennuksen muista kerroksista musiikkimelun tulee kuitenkin erottua 

selkeästi taustamelusta.  Mittausoppaiden mukaan lähtötilanteessa taustamelun tulisi olla 6-

10dB tutkittavaa melua hiljaisempaa, mikä tarkoittaa usein ongelmia hiljaisia ääniä 

mitattaessa. Mittaustarkkuuteen voidaan tällöin vaikuttaa muuttamalla olosuhteet 

mahdollisimman optimaalisiksi mitattavan kohteen kannalta. Mitattaessa ulkoa tai 

naapurista tulevaa melua voidaan esimerkiksi sammuttaa ilmanvaihto, jääkaapit, pakastimet 

ja kellot. Suunnitteluun voidaan sisällyttää ennen pitkäaikaismittauksia lyhyemmät 

koemittaukset, jotka voivat tuoda ilmi mittaustilanteen ongelmia. Koemittauksilla voidaan 

selvittää suurin ja pienin mahdollinen melutaso, meluntuottoaika ja mahdollisten 

melutapahtumien määrä, jotka antavat osviittaa tuleviin pitkäaikaismittauksiin. Jos 

koemittausten pienin melutuotto ylittää ohjearvon, on yleensä syytä lisämittauksiin. 

Vastaavasti jos suurin melutuotto alittaa ohjearvon, ei välttämättä ole syytä jatkaa 
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mittauksia, koska melu ei todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008, 91) 

Mittauspaikat valitaan yleensä havaitsijan paikan mukaan mahdollisimman tarkasti. Jos 

mittausalue on suuri tai paikassa on liikettä, on syytä mitata useammasta kohdasta 

(Ympäristöministeriö 1995, 14). Vastaavasti pienessä ja liikkeettömässä makuuhuoneessa 

riittää usein, että mitataan vain yhdestä kohdasta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 101). 

Kun mitataan esimerkiksi ravintolamelun keskiäänitasoa sisätiloissa, tulee mittauspaikat 

sijoittaa oleskeluvyöhykkeen realistisille paikoille. Tällöin mittarit asetetaan henkilön pään 

kohdalle sohvalta tai sängystä mitattaessa. Mittauspaikat joiden ympärillä on rakennuksia 

tai heijastavia pintoja eivät välttämättä ole vertailukelpoisia avoimen paikan kanssa. 

(Ympäristöministeriö 1995, 15)  

Suunnittelun lisäksi itse mittaustilanteessa tulee huomioida muuttuva ympäristö. Ennen 

mittauksia olisi suotavaa piirtää luonnos ympäristöstä, mikä sisältää kohteen 

mittauspisteiden, melulähteiden ja heijastavien pintojen sijainnit. Luonnoksessa tulisi myös 

hahmotella kasvillisuutta, maastonmuotoja ja muita mittaukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Mittaustilanteen sääolot, lämpötila, tuulen suunta ja nopeus tulisi merkata muistiin. 

Mittalaitteen annetaan hetken olla päällä ennen varsinaista kalibrointia, ja olisi myös 

suotavaa kalibroida laite mittausten jälkeen, koska näin voidaan tarkistaa kalibroinnin 

pysyvyys. Tämän jälkeen mittariin valitaan sopiva asteikko ennakkotietojen tai 

koemittausten mukaan. Itse mittaajan olisi myös hyvä olla paikalla havaitsemassa 

häiriötekijöitä aistinvaraisesti, mutta hiljaisia ääniä mitattaessa mittaaja itse saattaa toimia 

äänilähteenä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 91). Jos mittaaja on kuitenkin paikalla, 

tulee hänen sijoittua niin, ettei hänestä tapahdu heijastusta. (Ympäristöministeriö 1995, 12) 

Mittaamiseen liittyy aina epävarmuutta, mikä pyritään ottamaan huomioon mittaustuloksia 

arvioitaessa. Epävarmuuden suuruusluokan hahmottaminen on erityisen tärkeää, varsinkin 

jos mittauksien pohjalta tehdään johtopäätöksiä tai ratkaisuja. Mikäli tuloksia vertaillaan 

toimenpiderajoihin tai ohjearvoihin, tarvitaan tietoa epävarmuudesta mahdollisimman 

tarkasti. Lähes kaikki mittaustilanteen ympärillä olevat muuttujat vaikuttavat 

mittaustulokseen, joten ne vaikuttavat samalla myös epävarmuuteen. (Ympäristöministeriö 

1995, 22) Mittausetäisyys vaikuttaa melko paljon tuloksen epävarmuuteen, koska 

mitattaessa esimerkiksi ympäristömelua 30m etäisyydeltä melulähteestä saadaan jo 2 
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desibelin hajonta mittaustulokseen. Vastaavasti 100 metrin etäisyydeltä saadaan hajonnaksi 

4 desibeliä. Mittausepävarmuuksille löytyy edellä mainittujen valmiiden arvojen tavoin 

taulukkoarvoja, mutta näitä käytettäessä tulee mittausten olla suoritettu tietyissä 

mittausolosuhteissa. Yleisesti näitä taulukkoarvoja voidaan käyttää, kun on mitattu 

sateettomalla säällä, ja taustamelun äänitasoindikaatio on alle 10 desibeliä mitattavasta 

äänitasosta. Tuulen nopeus saa olla korkeintaan 5m/s mitattuna kahden metrin korkeudesta 

ja tuulen suunnan tulee olla 45 asteen kulmassa melulähteestä mittauspisteeseen päin. 

Äänitasomittarin tulee olla tarkkuudeltaan vähintään 2-luokkaa, mutta jos halutaan 

tulokselle 2 desibelin hajontaa, niin mittarin tulee olla vähintään 1-luokkaa. Jos nämä 

kriteerit mittaukselle eivät täyty, hajonnaksi arvioidaan 10 desibeliä. Vaihtoehtoisesti 

voidaan soveltaa luotettavuusarvion yleisohjeita, mikä ottaa huomioon kaikki muuttujat 

erikseen, kuten sääolot, mittalaitteet ja äänensäteilyn vaihtelun. Tulosten varmuutta voidaan 

parantaa tekemällä useita toisistaan riippumattomia mittauksia.  Esimerkiksi jos mittauksia 

tehdään neljä ja mitataan 500 metrin etäisyydeltä, saadaan tulosten epävarmuudeksi 

taulukkoarvojen mukaan 4 desibeliä. (Ympäristöministeriö 1995, 22) 

2.5   Meluntorjunta 

Melu kuuluu osaksi nykyistä yhteiskuntaa, mutta sitä voidaan kuitenkin ehkäistä erilaisin 

toimenpitein. Meluntorjunnan tavoitteena on parantaa ympäristön viihtyvyyttä, tuottavuutta 

ja turvallisuutta. Tärkein torjuntakeino on melun syntymisen estäminen, mutta jos tämä ei 

ole mahdollista, voidaan yrittää ehkäistä sen etenemistä. Kun melu on levinnyt lähteestään 

ilmaan, on sitä huomattavasti hankalampaa poistaa. Melua voidaan myös vaimentaa 

akustoinnilla tai suojata henkilöitä kuulosuojaimin ja rajoittaa melussa oloaikaa. 

(Työterveyslaitos, 2014) Melua voidaan siis torjua yhteiskunnallisella, yksilöllisellä ja 

teknisellä tasolla. Ympäristömeluntorjunta on yleensä haastavaa, koska liikenne ja teollisuus 

ovat kiinteitä yhdyskunnan rakenteita, ja niiden melumaiseman muuttaminen on kallista ja 

hidasta. (Starck & Teräsvirta 2009, 68) 

Meluntorjunnassa voidaan ryhtyä teknisiin toimiin muuttamalla rakenteiden ja laitteiden 

toimintaa. Koneiden ja laitteiden kunnossapito on yksi keskeisimpiä torjuntatapoja, koska 

niiden rakenteelliset puutteet voivat aiheuttaa merkittävästi melua sisä- tai ulkopuolelle. 

Voitelulla ja kuluneiden osien vaihtamisella pystytään vaikuttamaan melutasoihin. 
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Koneisiin ja kovaäänisiin voidaan asentaa esimerkiksi kumitassuja, joilla pystytään 

eristämään niiden aiheuttamaa tärinää. Rakennusteknisillä keinoilla kuten äänieristyksellä, 

seinäkkeillä, koteloinnilla ja vaimennusmateriaalilla voidaan saada äänitasot laskemaan 

melko vähäisilläkin kustannuksilla. Koteloinnilla päästään yleensä parhaisiin tuloksiin, 

mutta sen edellytyksenä on äänilähteen pistemäisyys. (Starck & Teräsvirta 2009, 74) 

3 RAVINTOLAMELUN KANTAUTUMINEN 

ASUINRAKENNUKSISSA 

Tutkielmaa varten suoritettiin melumittauksia yhdessä kohteessa ja tehtiin melukysely talon 

asukkaille. Mittausten ja kyselyn avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä melun 

kulkeutumisesta ravintolasta asuinrakennuksien eri kerroksiin, ja pohtia kuinka 

ravintolamelua voidaan kyseisessä kohteessa torjua.  

3.1 Melumittaukset  

Mittausjärjestelyihin kuului laitteisiin tutustuminen, koemittaukset ja varsinaiset mittaukset. 

Mittalaitteistoon perehdyttiin ennen koemittauksia Imatran ympäristötoimen 

meluasiantuntijan opastuksella. Koemittauksissa oli tarkoitus perehtyä mittareiden 

toimivuuteen käytännössä ja samalla tarkistaa laitteiden toimivuus. Koemittausten jälkeen 

laadittiin varsinaisten melumittausten suunnitelma, johon kuului mittausympäristöön 

tutustuminen ja mittareiden alustavien paikkojen hahmottelu. Mittaussuunnitelmassa oli 

myös tarkoitus määrittää, mitä melua ja sen ominaisuuksia halutaan mitata, koska ne 

vaikuttavat mittauspaikkojen valintaan.  

3.1.1 Mittalaitteet 

Mittauksissa käytettiin kuvassa 3 olevia kahta RION NL-32 ja yhtä RION NL-31 

äänitasomittaria. Mittarien ainoana eroavaisuutena on NL-32 mallin melun nauhoitus 

toiminto, mutta näissä mittauksissa toimintoa ei kuitenkaan käytetty. Mittarit ovat 

ensimmäistä tarkkuusluokkaa, ja ne täyttävät äänitasomittareiden standardin IEC 61672. 

Mittareiden lisäksi mittalaitteistoon kuului kannettava akku ja jalustat, joilla mittarit voidaan 

asettaa halutulle korkeudelle. Mittareita käytettiin myös paristoilla, jolloin niiden toiminta-

aika on valmistajan mukaan noin 30 tuntia (MIP Oy 2015). 
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Kuva 3. RION äänitasomittarit ja kannettava akku 

Äänitasomittareiden mittausalue A-painotuksella on 23-138 dB ja C-painotuksella 33-138 

dB, mutta mittarit mittaavat myös alhaisempia ja suurempia ääniä. Mittareilla pystytään 

mittaamaan samanaikaisesti äänitasoa, ekvivalenttista äänitasoa, kertamelun altistustasoa, 

maksimi-, minimi- ja prosentuaalista äänitasoa. Lisäsuureina mittareiden ominaisuuksiin 

kuuluu painottamaton ja C-painotettu huippuarvo, C-painotettu ekvivalenttinen äänitaso, 

impulssiäänitaso ja ekvivalenttinen äänitaso impulssi-aikavakiolla. Mittareihin voidaan 

valita aika painotukseksi fast, slow tai impulse, joka määrää kuinka pitkältä aikaväliltä äänen 

keskiarvo lasketaan. Kyseisissä melumittauksissa mittareiden toimintoja laajennettiin CF-

kortilla. Kortin avulla mittareissa voidaan käyttää ohjelmaa, millä pystytään mittaamaan 

taajuuksia 20-12500 Hz väliltä. Mittarit tallentavat kaiken mitatun datan sisäiselle 

muistikortille, josta se voidaan siirtää tietokoneen eri ohjelmille jatkokäsittelyä varten. (MIP 

Oy 2015) 

3.1.2 Mittausympäristö 

Melumittausten mittausympäristö koostuu itse asuinrakennuksesta, maan tasalla olevista 

liiketiloista, maan alla sijaitsevasta ravintolasta ja niiden ympärillä olevasta ympäristöstä. 

Alla olevissa kuvissa 4 ja 5 on esitetty rakennusten julkisivut ja ilmakuva. Harmaa alue 
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kuvaa maan alla sijaitsevaa ravintolaa. Siniset ympyrät kuvaavat mittareiden 

sijoituspaikkoja ja punaiset ravintolan kovaäänisiä. Ilmakuvassa ruksin paikalla on yksi 

suurimmista ilmanvaihtokanavista. 

 
Kuva 4. Mittausympäristön julkisivut ja mittauspisteet 
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Kuva 5. Mittausympäristö ylhäältä kuvattuna 

Ravintola sijaitsee toisessa rakennuksessa maan alla, mutta kyseinen rakennus ja 

asuinrakennus ovat kuitenkin kiinni toisissaan. Tämä tarkoittaa, että molempien rakennusten 

seinärakenteet ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Ravintola on suhteellisen pieni verrattuna 

muihin vastaaviin, koska asiakaspaikkoja on hieman alle 300. Ravintola on auki 

viikonloppuisin sekä satunnaisina arki-iltoina, ja aukioloajat ovat tyypillisesti klo. 23:00-

04:00. Normaalin yökerho-musiikin lisäksi ravintola tarjoaa melko usein bändi-iltoja. 

Äänien leviämisen estämiseksi ravintolassa on panostettu akustiikkaan esimerkiksi 

asentamalla äärieristyslevyjä kattoon ja tassut kovaäänisten alle.  

Asuinrakennus on kolmikerroksinen, mutta alimmassa kerroksessa on vain liiketiloja. 

Liiketilat eivät ole myöhään illalla avoinna lukuun ottamatta juuri asuinrakennusten 

alapuolella olevaa pizzeriaa, joka on viikonloppuisin valomerkin jälkeenkin auki. Pizzerian 

asiakasmäärä on vähäinen noin klo. 22-02, mutta tämän jälkeen valomerkin lähestyessä 

asiakkaita tulee huomattavasti lisää. Asuinrakennuksen ravintolaa lähinnä oleva rappu ei ole 
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hirveän vilkas, koska asuntoja on vain 6. Mittaukset on tehty asunnoissa, joihin oletetusti 

kantautuu ravintolasta melua eniten. Huoneistot ovat vanhoja remontoituja kaksioita, mutta 

remontoinnissa harvoin otetaan huomioon akustiset parannukset, jolloin asuntojen 

akustiikka on todennäköisesti rakennusvuosikymmenen tasolla. Asuinrakennuksen 

suunnittelussa ei varmasti ole huomioitu mahdollista ravintolan sijaintia, koska huoneistojen 

makuuhuoneet ovat ravintolaa vastakkaisen seinän vieressä.  Makuuhuoneet ovat suunniteltu 

niin, että sängyn paikan tulee olla edellä mainitun seinän vieressä ikkunan ja oven sijainnin 

takia. Pään paikan tulee olla samaisella seinustalla asukkaiden mukaan vedon tunteen takia. 

Myös olohuoneen sohvan sijoituspaikka on suunniteltu saman seinän viereen, koska 

antennin pistokkeet sijaitsevat vastakkaisella seinustalla. Asuinrakennuksessa on myös 

kellarikerros, joka voi edesauttaa äänien kulkeutumista. 

Rakennukset sijaitsevat kaupungin ydinkeskustassa kävelykadun varressa, jossa ihmisiä 

riittää myös yöaikana pizzerian ja ravintolan takia. Toisella seinustalla makuuhuoneen 

puolella on lähinnä talon asukkaille tarkoitettu parkkipaikka, jonka äänilähteet ovat vähissä 

varsinkin yöllä. Noin 50 metrin päässä on myös autotie, minkä äänet ovat havaittavissa 

asunnoista. Liikenne yöaikaan on kuitenkin melko vähäistä ja ajonopeudet hiljaisia. 

Rakennusten ympärillä on lähes joka suuntaan vastaavan kokoisia kerrostaloja, jotka voivat 

sekä torjua että aiheuttaa melua. Rakennukset sijaitsevat tyypillisessä 

kaupunkiympäristössä, jossa melua torjuvaa kasvillisuutta on melko vähän. 

3.1.3 Mittausjärjestelyt  

Mittausjärjestelyitä suunniteltaessa päädyttiin keskittämään resurssit vain yhteen paikkaan, 

jolloin saatiin laajempaa dataa useampien mittauskertojen avulla.  Kun potentiaalinen kohde 

oli selvinnyt, hankittiin luvat mittauksiin ravintolalta ja huoneistojen asukkailta. Mittauksien 

keskimmäisenä tarkoituksena oli saada selville, kuinka hyvin äänet kulkeutuvat ravintolasta 

asuinrakennuksen eri kerroksiin, ja tehdä näiden pohjalta päätelmiä äänien mahdollisista 

kulkureiteistä. Kyseisissä mittauksissa selvitettiin pääasiassa keskiäänitasojen suuruuksia 

asunnoissa ja ravintolassa, koska niitä voidaan suoraan verrata terveydensuojelulain 

toimenpiderajoihin. Myös taajuuksia ja hetkellisiä enimmäistasoja oli tarkoitus hyödyntää 

johtopäätöksiä tehdessä. Mittaussuunnitelmaa laatiessa päädyttiin kahteen eri tyyppiseen 

mittaukseen ja yhteen taustamelumittaukseen. Mittausten luonteen mukaan tarkkoja 

päivämääriä ei pystytty ennalta määräämään, koska mittaukset tehtiin talon asukkaiden 
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ehdoilla. Tarkoituksena oli mitata niin kauan, kuin asukkaan ovat poissa asunnostaan. Kun 

mittausjärjestelyt olivat selvillä, voitiin laatia mittauspöytäkirjan sisältö.  

Mittareihin perehtymisen jälkeen suoritettiin kuvan 6 mukaiset koemittaukset, joissa 

järjestettiin normaali mittaustilanne. Äänilähteenä toimi tässä tapauksessa radio, jonka ääntä 

mitattiin kolmen tunnin ajan. Tarkoituksena oli perehtyä mittausjärjestelyihin käytännössä, 

ja samalla voitiin vertailla äänitasomittareita keskenään. Koemittaukset etenivät ongelmitta, 

ja mittareiden mittaamat keskiäänitasojen keskiarvot vaihtelivat enimmillään vain 0,6 dB. 

Kahden mittarin ero oli vain 0,1dB, kun taas yksi mittareista näytti 0,5 dB vähemmän. 

Tämän ero johtui todennäköisesti eri aikaisesta tehdaskalibroinnista, mutta myös mittareiden 

suuntaus saattoi aiheuttaa pientä epätarkkuutta mittareiden välillä. Kun koemittaukset oli 

suoritettu ja laitteisto todettu toimivaksi, voitiin valmistautua oikeisiin mittauksiin. Ennen 

varsinaisia mittauksia tehtiin lyhyempiä muutaman minuutin testimittauksia, joiden 

tarkoituksena oli tehdä mittalaitteiston käytöstä mahdollisimman varmaa.  

 
Kuva 6. Koemittaukset 

Bändi-iltana mitattiin ravintolassa ja asuinrakennuksen toisen kerroksen makuu- ja 

olohuoneessa. Asunnossa olevat mittarit sijoitettiin oleskeluvyöhykkeen realistisille 

paikoille, joissa asukkaat viettävät aikaa mittaushetkellä. Tässä tapauksessa mittarit 
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sijoitettiin kuvien 7 ja 8 mukaisesti sängyn laitaan pään kohdalle ja olohuoneen sohvalle 

40cm päähän seinästä. Makuuhuoneen mittari sijoitettiin ”ääritilanteeseen” sängyn laidassa 

nukkuvan paikalle 20 cm etäisyydelle seinästä. Olohuoneen mittarin sijoituksen 

tarkoituksena oli selvittää ravintolamelun kantautumista asunnon muihin huoneisiin ja 

samalla voitiin myös vertailla muiden ympäristössä olevien melulähteiden vaikutuksia 

huoneiden äänimaailmaan. Ravintolan mittari sijoitettiin kattoon kovaäänisten lähelle, koska 

pään korkeudelta mittaaminen olisi ollut lähes mahdotonta ravintolan asiakkaiden takia. 

Ravintolassa mitattiin noin klo. 22:30-04:00 ja asunnossa klo. 22:20-08:00. Kyseisenä iltana 

ravintolassa oli normaalista poiketen rockyhtye esiintymässä klo. 00:15-01:10. Esiintyjän 

aikana mitattiin myös taajuutta makuuhuoneesta ja ravintolasta minuutin ajalta. 

 
Kuva 7. Äänitasomittari sängyllä toisen kerroksen makuuhuoneessa  
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Kuva 8. Äänitasomittari sohvalla toisen kerroksen olohuoneessa 

Itse mittaustilanteessa ennen mittauksien aloittamista täytettiin mittauspöytäkirjan sisältöä, 

mikä sisälsi kaiken oleellisen itse mittaustilanteesta. Bändi-illan mittauspöytäkirja on 

esitetty liitteessä 1. Mittauspöytäkirjan täyttämisen jälkeen mittarit kalibrointiin ja 

varmistettiin niiden olevan samassa ajassa. Mittaukset tehtiin ravintolamelun luonteen takia 

A-painotuksella ja fast (0,25 s)-aikapainotuksella. Mittausvälinä käytettiin 

asuinrakennuksen huoneissa 20-80 dB ja ravintolassa 40-130 dB. Mittarit sijoitettiin 

ravintolaa vasten olevan seinän suuntaan kohtisuoraan. Mittausjärjestelyiden aikana tehtiin 

äänihavaintoja asunnosta, mikä sisälsi muun muassa naapureiden hanojen aukaisua, askelia, 

kaappien kolinaa ja pattereiden ääniä. Ulkoa ympäristöstä kuului hieman autojen ääniä 

läheiseltä tieltä sekä makuu- että olohuoneeseen. Olohuoneeseen kuului myös hämärästi 

puhetta kävelykadulta. Kun mittarit oltiin saatu paikoilleen ja asetukset kohdalleen, voitiin 

mittaukset aloittaa noin klo. 22:20 ja poistua asunnosta. 

Ravintolan mittarin anturi sijoitettiin tanssilattian kattoon, jossa se oli keskimäärin 3,9 

metrin etäisyydellä kovaäänisistä. Mittaukset saatiin käynnistettyä ravintolassa klo. 22:30, 

ja samalla alkoi musiikin soittaminen, joka soi entistä kovempaa baarin avauduttua klo. 

23:00. Mittausiltana normaalin musiikin lisäksi ravintolassa esiintyi bändi, jonka aikana 

äänet tuntuivat kovemmilta verrattuna normaalin musiikin soittamiseen. Bändin aikana 
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olohuoneen mittariin vaihdettiin CF-kortti, jonka avulla mitattiin taajuuksia 

makuuhuoneesta ja ravintolasta. Samaan aikaan pystyi havaitsemaan musiikin jumputuksen 

kantautuvan selkeästi makuuhuoneeseen noin klo. 00:25. Vastaavasti olohuoneeseen 

musiikki kantautui samalla tavalla, mutta tämän lisäksi kävelykadulta kuului melko selvää 

puhetta. Asunnon WC:n ilmanvaihtokanavasta oli myös selkeästi aistittavissa musiikkia.  

Taajuusmittauksien jälkeen mittaukset jatkuivat ravintolassa normaalisti aina klo. 03:30 asti, 

jonka jälkeen asiakkaat poistuivat klo. 03:45 ja mittaukset lopetettiin. Kalibroinnin pysyvyys 

tarkistettiin ja se heitti 0,1dB ennen mittauksia kalibroidusta arvosta. Asuntojen mittarit 

poistettiin aamulla klo. 07:50, jonka jälkeen ne kalibroitiin vastaavasti, mutta kalibroinnin 

arvot eivät poikenneet aikaisemmin saaduista arvoista. 

Normaalin viikonloppuillan mittauksissa mitattiin ravintolasta ja asuinrakennuksen sekä 

toisesta että kolmannesta kerroksesta. Mittarit oli tarkoitus sijoittaa makuuhuoneisiin 

keskelle sänkyjä, jolloin nähdään millaisissa äänitasoissa asukkaat joutuvat keskimäärin 

nukkumaan. Koska mittauspaikat sijaitsivat samassa kohdassa eri kerroksissa, voidaan 

vertailla äänien kulkeutumista rakennuksen eri kerroksiin. Ravintolan mittari sijoitettiin 

samaan paikkaan kuin edellisissä mittauksissa, jolloin nähdään ravintolamelun 

voimakkuuden vaihtelevuus erilaisten iltojen välillä. Asunnoissa ja ravintolassa mitattiin 

noin klo. 22:30-03:45, jonka aikana musiikkia soitettiin alusta loppuun asti. 

Mittaustilanteessa toimittiin vastaavalla tavalla kuin ensimmäisten mittauksien aikana, ja 

mittarien asetukset pidettiin samoina. Poikkeuksena edelliseen mittaukseen oli 

mittaussetäisyys seinästä, koska ensimmäisissä mittauksissa mitattiin makuuhuoneesta 20 

cm etäisyydeltä seinästä pään kohdalta. Näissä mittauksissa vastaava etäisyys oli 60 cm. 

Muutoksen avulla voidaan myös arvioida, onko etäisyydellä kriittisestä seinästä merkitystä 

äänitasoissa.   Ympäristöstä tehdyt havainnot ennen mittauksia olivat lähes vastaavat kuin 

ensimmäisissä mittauksissa, mutta nyt naapurista kuuluvien äänien määrä oli vähäisempää, 

koska ylä- /alakerta oli mittauskäytössä. Mittaukset etenivät ongelmitta ja jälkikalibroinnissa 

kolmannen kerroksen makuuhuoneen mittari heitti 0,1 dB kalibrointiarvosta. 

Taustamelumittauksien tarkoituksena oli selvittää edellisien ravintolamelumittauksien 

taustamelun suuruus, jonka avulla voidaan päätellä kuinka paljon ravintola vaikuttaa 

asuntojen äänitasoihin.  Mittaukset tehtiin arkipäivänä noin klo. 22:00- 07:30, koska tällöin 

ravintola oli suljettuna. Mittarit sijoitettiin vastaavalla tavalla kuin normaalin 
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viikonloppuillan mittauksissa molempien kerroksien makuuhuoneisiin 60 cm etäisyydelle 

seinästä ja toisen kerroksen olohuoneeseen 40 cm päästä seinästä. Mittauksien päätteeksi 

jälkikalibroinnissa ilmeni 0,1 dB eroavaisuus kolmannen kerroksen makuuhuoneen 

mittarissa ja 0,2 dB eroavaisuus toisen kerroksen makuuhuoneessa. Mittauksien jälkeen 

asukkaille tehtiin liitteen 3 mukainen melukysely, jonka avulla saatiin käsitystä 

ravintolamelun vaikutuksista kyseisessä kohteessa. Kyselyyn vastasi 4 asukasta 

mittauspaikkojen asunnoista. 

3.2 Mittaustulokset 

Mittaustuloksissa käydään aluksi läpi taustamelumittauksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, 

minkä jälkeen selvitetään kahden eri ravintolamittauksen tuloksia yhdessä taustamelun ja 

melukyselyn kanssa.  

Taustamelun suuruus kuvaa kaikkien asuinrakennuksen ympäriltä ja sisältä tulevien 

äänilähteiden summaa. Taustamelumittauksien tarkoituksena oli selvittää millaiset 

ääniolosuhteet vallitsevat ravintolamelumittauksien mittauspaikoissa ilman ravintolamelua. 

Mittauksien aikana äänilähteistä puuttui ravintolamelumittauksiin verrattaessa itse ravintola, 

katutason pizzeria ja suurin osa kävelykadun ihmisistä. Myös tieliikenne ja naapurien 

aktiivisuus olivat varmasti arki-iltana vähäisempää. Mittausteknisesti olisi kuitenkin 

mahdotonta mitata taustamelua niin, että vain ravintola puuttuisi äänilähteistä. Alla olevassa 

kuvassa 9 on esitetty mittaustulokset tunnin keskiäänitasoina ajan suhteen, ja koko illan 

keskiarvot jokaiselle mittauspisteelle. Esimerkki mittausdatasta ja niiden pohjalta lasketut 

keskiarvot on esitetty liitteessä 2. 
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Kuva 9. Asuinrakennuksen taustamelumittaukset 

Asuntojen ulkopuolelta kantautuvat äänet vaihtelevat voimakkuudeltaan melko paljon, 

mutta keskiäänitasot asunnoissa ovat kuitenkin yleensä terveydensuojelulain määrittelemien 

toimenpiderajojen alapuolella. Voimakkaita hetkellisiä ”piikkejä” voi aiheutua esimerkiksi 

autojen torvista, naapureiden huutamisesta ja ovien paiskomisesta. Äänet vaihtelevat 

voimakkuudeltaan kyseisessä kohteessa toisen kerroksen makuuhuoneesta mitatusta 56,8 

desibelin maksimiäänitasosta kolmannen kerroksen makuuhuoneen 16,5 desibelin 

minimiäänitasoon. Ympäristössä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ollut mitään tasaista 

voimakasta äänilähdettä, mikä olisi voinut nostaa äänitasot toimenpiderajan yläpuolelle. 

Asukkaiden mukaan asuntojen ulkopuolinen melu häiritsee heitä arki-iltoina jonkin verran, 

ja häiritsevimpinä melulähteinä pidetään naapureita ja tieliikennettä. Taustamelumittauksien 

kuvasta 9 käy ilmi 5 desibelin nousu toisen kerroksen makuuhuoneen keskiarvossa yhden 

tunnin aikana, mikä voi selittyä lvi-laitteiden, esimerkiksi pattereista lähtevällä äänellä, 

koska muissa huoneissa ei vastaavaa nousua ole. Terveydensuojelulain toimenpideraja klo. 

22-07 välisenä aikana makuu- ja olohuoneessa on 30 desibeliä, joten kyseisen kohteen 

huoneet alittavat tämän arvon selvästi.  
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Äänitasojen suuruudet jakautuvat asuinrakennuksissa kerroksittain, mikä tarkoittaa, että 

ylemmissä kerroksissa äänitasot ovat pienempiä kuin alemmissa kerroksissa. Katutasoa 

lähimpänä olevat kerrokset lähempänä äänilähteitä, joten niiden äänitasot ovat korkeampia 

kuin ylhäällä olevien asuntojen. Rakennuksen ylimpään kerrokseen kantautuu muutenkin 

vähemmän ääniä, koska yläpuolella ei ole naapureita ja rappukäytävän käyttö on 

vähäisempää. Kuten kuvasta 9 nähdään, myös kyseisessä kohteessa äänet jakautuvat 

kerroksien mukaan. Toisen kerroksen olohuoneen melutaso on hieman makuuhuonetta 

korkeampi todennäköisesti läheisen kävelykadun takia. Olohuoneessa on myös suurempi 

ikkuna, minkä kautta ääniä pääsee helpommin sisään. Voidaan siis todeta mittauksien ja 

melukyselyn perusteella, että arki-iltoina asuinrakennuksessa vallitsee normaalit 

kaupunkiolosuhteet. 

Normaalin viikonloppuillan ravintolamelumittauksissa soitettiin musiikkia koko ravintolan 

aukioloajan mukaisesti. Mittausten tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon eri kerrosten 

makuuhuoneiden äänitasot nousevat taustameluun nähden ravintolan takia. Koska 

mittauspaikat olivat identtiset taustamelumittauksien kanssa, ovat tulokset vertailukelpoisia 

keskenään. Alla olevassa kuvassa 10 on esitetty mittauspisteet tunnin keskiäänitasoina ajan 

suhteen ja koko illan keskiarvot. Oikean laidan akseli kuvaa pelkästään ravintolan 

keskiäänitasoja.  

 
Kuva 10. Normaalin viikonloppuillan mittaukset 
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Keskellä viikkoa asuinrakennuksissa vallitsee alhaisemmat äänitasot kuin viikonloppuisin. 

Viikonloppuna mitatut illan (klo. 22-04) keskiarvot ovat toisessa kerroksessa 4,1 dB ja 

kolmannessa kerroksessa 6,8 dB korkeammat kuin keskellä viikkoa. Makuuhuoneiden 

keskiarvojen kasvuun viikonloppuisin vaikuttaa ravintolan lisäksi ainakin naapurien 

aktiivisuus, alakerran pizzeria, vilkkaampi tieliikenne ja kävelykadun ihmiset. Kyseisten 

tekijöiden aiheuttama nousu keskiarvoissa on kuitenkin todennäköisesti vähäistä, koska 

niiden aiheuttamat äänet tuskin nousevat tasaisesti vastaavalla aikavälillä (klo. 22-02) niin 

kuin ravintolamelu. Pizzerian asiakasmäärä on todella vähäinen keskiäänitasojen nousun 

(klo. 22-02) aikana, ja asiakkaiden huippu saavutetaan vasta ravintolan sulkeutumisen 

jälkeen. Vastaavasti kävelykadulla ihmisiä on eniten ravintolan sulkeutumisen jälkeen, 

mutta muuten ihmismäärä kadulla on illan aikana melko tasainen. Läheinen tie sijaitsee 

melko kaukana (+50 m) asunnosta muihin äänilähteisiin verrattuna, mutta myös sillä voi olla 

viikonloppuisin hieman vaikutusta keskiäänitasojen nousuun.  

Bändi-illan ravintolamelumittauksien tarkoituksena oli selvittää, kuinka ravintolamelu ja 

muut melulähteet nostavat äänitasoja eri huoneiden välillä. Samalla voidaan vertailla 

normaalin viikonloppuillan ja bändi-illan keskiäänitasoja sekä ravintolassa että asunnoissa. 

Edellisistä mittauksista poiketen asunnoissa mitattiin 07:00 asti, jolloin nähtiin muiden 

äänilähteiden vaikutus eri huoneisiin. Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty tunnin 

keskiäänitasot ajan suhteen ja keskiarvot klo. 22-04 välisenä aikana. 

 
Kuva 11. Viikonlopun bändi-illan mittausdata 
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Viikonloppuisin ravintoloissa soitettu musiikki voi kantautua lähellä sijaitseviin asuntoihin 

ja nostaa niiden keskiäänitasoja. Kuten kuvista 10 ja 11 nähdään, makuuhuoneista mitatut 

arvot nousevat ravintolasta mitattujen arvojen mukaisesti. Kuvassa 11 makuuhuoneen käyrä 

on lähes saman muotoinen ravintolan käyrän kanssa klo. 22-04, joten kuvista voidaan tulkita, 

että ravintolamelun laskiessa myös makuuhuoneiden äänitasot laskevat. Kyseisten käyrien 

vertailu on oleellisin näyttö siitä, että makuuhuoneiden äänitasojen nousu johtuu pääasiassa 

ravintolamelusta. Makuuhuoneista mitatuissa arvoissa ei ole erityisen voimakkaita 

”piikkejä” vaan äänitasot ovat nousseet tasaisesti ravintolamelun tapaan. Suurimmat piikit 

ja maksimiarvot asuinnoissa johtuvat todennäköisesti lyhyistä ja voimakkaista äänistä, mitä 

tuskin ravintolamelu aiheuttaa, koska lähes yhtä voimakkaita ääniä on mitattu myös 

taustamelumittauksissa. Taustamelumittauksissa toisen kerroksen makuuhuoneen koko illan 

suurin maksimiäänitaso oli 56,8 dB ja viikonloppuna vastaava arvo oli 59,8 dB. 

Asuinrakennuksien huoneiden keskiäänitasot voivat ylittää terveydensuojelulain 

toimenpiderajan viikonlopun aikana pääasiassa ravintolamelun takia. Kuten kuvista 10 ja 11 

nähdään, viikonloppuna makuuhuoneista mitatut tunnin keskiarvot ylittävät klo. 22:00-

04:00 terveydensuojelulain asettaman toimenpiderajan musiikkimelulle (LCDE,3I=25 dB). 

Ylitykseen vaikuttaa varmasti ravintolamelun poikkeuksellisen suuri voimakkuus 

(LCDE,<<5,M = 92,1 dB & 91,3 dB). Jos musiikkia soitettaisiin terveydensuojelulain 

mukaisesti niin, että ravintolassa olisi alle LCDE,<<5,M = 85dB, olisivat makuuhuoneen 

äänitasot todennäköisesti lähempänä tai jopa alle toimenpiderajan. Normaalin 

viikonloppuillan mittaukset tukevat tätä, koska ravintolassa on soinut musiikki klo.23-00 

tunnin keskiarvona 86,8 dB, ja vastaavalta ajalta on mitattu makuuhuoneista keskiarvoiksi 

25 dB ja 24,3 dB (Kuva 10).  Kuvasta 11 nähdään, että klo. 04-05 ravintolamelu on lakannut, 

mutta makuuhuoneen arvoissa on silti lievää nousua. Tämä johtuu todennäköisesti alakerran 

pizzerian ja kadulla olevien ihmisten äänistä, koska olohuoneesta on mitattu tällöin 

suurimmat arvot. Makuuhuoneen suurimmat tunnin keskiäänitasot on taas mitattu 

ravintolamelun huipun aikaan, joten pizzeria ja ihmiset kadulla vaikuttavat 

makuuhuoneeseen ravintolamelua vähemmän. Jos pizzeria ja kävelykadun ihmiset 

vaikuttaisivat makuuhuoneeseen ravintolamelua enemmän, tulisi huippuarvojen olla 

olohuoneen mukaisesti klo. 04-05 aikana. Asukkaille tehdyn melukyselyn mukaan ympärillä 

olevista äänilähteistä pizzeria häiritsee vähiten, kun taas ravintolamelu kuullaan hyvin ja se 
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koetaan melko häiritseväksi. Ravintolamelu kulkeutuu asuntoihin mahdollisesti 

asuinrakennuksen rungon ja makuuhuoneen lähellä olevan ilmanvaihtokanavan kautta, mikä 

voi selittää asukkaiden kokevan ravintolamelun enemmän häiritseväksi kuin pizzerian 

melun. Ilmanvaihtokanavan osuus melun kulkeutumiseen voidaan päätellä jo kuuntelemalla, 

koska ravintolan aukioloaikoina musiikki kuuluu WC:n ilmanvaihtokanavasta melko 

selkeästi. Ravintolamelun osuutta olohuoneen keskiäänitasojen kasvuun on vaikea arvioida, 

koska sen lähellä on monia muitakin äänilähteitä, jotka vaikuttavat huoneen äänitasoihin 

jopa ravintolamelua enemmän. 

Ravintolamelun tyyppi vaikuttaa äänen kantautumisessa asuinrakennuksiin. Live-musiikin 

aikana ravintolan keskiäänitaso on ollut 101,6 dB, ja samalla aikavälillä makuuhuoneesta on 

saatu keskiäänitasoiksi 29,5 dB ja olohuoneesta 28,7 dB. Ravintolan ja makuuhuoneen 

äänitasot ovat live-musiikin aikana huomattavasti koko illan keskiarvoa suurempia, joten 

voidaan todeta, että live-musiikki kantautuu normaalia musiikkia paremmin asuntoihin, 

koska sitä soitetaan normaalia musiikkia kovemmalla. Makuuhuoneen mittarin 

mittausetäisyydellä oli eri iltojen välillä 40cm ero, mutta tuloksista päätellen etäisyydellä 

seinästä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta mittaustuloksiin. Lähes puolen metrin 

erolla on siis vaikutusta ehkä yhden tai kahden desibelin verran ravintolamelun 

vaimenemiseen. Äänitasojen lisäksi mitattiin taajuutta live-musiikin aikana kolmesta 

kohdasta mittareiden paikoilta. Äänitasomittariin erikseen asennettava CF-kortin käyttö oli 

kuitenkin haastavaa ja dataa tallentui vain makuuhuoneesta, joten vertailevaa ravintolan 

taajuutta ei saatu tallennettua. Ravintolasta mitatun taajuuden avulla oltaisiin voitu tulkita 

äänilähteen kapeakaistaisuutta. Alla olevassa kuvassa 12 on esitetty eri taajuuksien 

aiheuttamat äänenpaineet. Kuvasta nähdään, että makuuhuoneen äänimaailma ei minuutin 

kestäneen taajuusmittauksen mukaan ole kapeakaistaista, koska viereiset terssikaistat eivät 

ylitä 5 desibeliä. Tällöin makuuhuoneen ympäristössä ei ole mitään merkittävää tasaista 

äänilähdettä, kuten esimerkiksi ilmastointikonetta, mikä vaikuttaisi makuuhuoneen 

äänitasoihin merkittävästi.  
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Kuva 12. Bändi-iltana mitattu taajuus makuuhuoneesta 

Mittaustuloksissa esiintyy aina epävarmuutta johtuen mittausjärjestelyistä ja ympäristöstä. 

Eniten epävarmuutta mittaustuloksiin aiheuttaa taustamelu, koska sen voimakkuus on tässä 

tapauksessa niin lähellä itse mitattavaa ravintolamelua. Kyseisissä mittauksissa etäisyys 

äänilähteestä vaihteli 5-50 metrin väliltä, joten pelkästään etäisyys voi aiheuttaa usean 

desibelin epävarmuutta riippuen, mitä ohjeita mittauksiin sovelletaan. Sääolosuhteet olivat 

mittauksien aikana suotuisat ja lähes toisiaan vastaavat, joten niiden vaikutus epävarmuuteen 

voidaan katsoa olevan todella pientä. Mittalaitteisto oli tässä tapauksessa paras mahdollinen, 

ja kalibroinnissakin tapahtui vain todella pientä heittoa, joten mittalaitteiston vaikutus 

epävarmuuteen on vähäinen. Heijastukset mittareiden lähistöllä ovat voineet vaikuttaa 

tarkkuuteen, mutta niiden suuruutta on mahdoton arvioida. Myös osa mittausdatan tunneista 

on vajaita, koska ensimmäisen tunnin keskiarvo on laskettu ajalta 22:20-23:00.  

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan kyseisissä mittaustuloksissa ei tarvitse tehdä impulssi- 

ja kapeakaistaisuuskorjausta johtuen ravintolamelun luonteesta.  

3.3 Ravintolameluntorjunta ko. asuinrakennuksessa  

Melua voidaan aina yrittää torjua, mutta kohtalaisen tuloksen saavuttaminen voi vaatia 

suuria kustannuksia. Mittauskohteessa päästäisiin halvimmalla yksinkertaisesti, kun 

musiikkia soitettaisiin vain hiljempaa. Jos tämä ei kuitenkaan ole ravintolan puolesta 

mahdollista, voidaan äänien kulkeutumista estää eri keinoin. Melua on helpoin torjua aina 

mahdollisimman lähellä äänilähdettä, koska tällöin äänet eivät ole vielä ehtineet leviämään 

ilmaan, jolloin ravintolassa tehtävät muutokset olisivat todennäköisesti parhaita. 
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Ravintolassa on jo valmiiksi panostettu akustiikkaan, mutta lisäämällä seinäkkeitä sekä 

katto- ja seinäeristeitä saataisiin ravintolamelun kulkeutumista estettyä entistä 

tehokkaammin. 

Asuinrakennuksessa parhaaseen tulokseen päästäisiin todennäköisesti uusimalla ravintolaa 

vastaa olevan seinän rakenteita, koska nykyaikaisilla eristysmateriaaleilla saataisiin 

ulkopuoliset äänet vaimennettua paremmin. Myös ovien ja ikkunoiden uusiminen vaikuttaisi 

äänien läpäisevyyteen, mutta luultavasti vain vähän. Rakenteellisten muutosten lisäksi 

ravintolamelun kulkeutumista asuntoihin saataisiin estettyä ravintolan ja asuinrakennuksen 

ilmanvaihtoon asennettavilla äänenvaimentimilla. Erityisesti makuuhuoneiden vieressä 

kulkeva poistoilmakanava tulisi vaimentaa mahdollisimman hyvin. Ravintolasta asuntoihin 

kantautuvat äänet etenevät todennäköisesti myös runkoääninä kellarista ylimpiin kerroksiin, 

mutta runkoäänten paikallistaminen ja vaimentaminen olisi haastavaa.  

Oikea meluntorjuntaratkaisu selviää todennäköisesti vain kokeilemalla, koska on vaikeaa 

selvittää mitä kautta ravintolamelu ensisijaisesti kulkee ja kuinka paljon mitkäkin reitit 

vaikuttavat äänitasoihin. Vastuu meluntorjunnasta kuuluu ensisijaisesti melun aiheuttajalle, 

ja tässä tapauksessa olisi kohtuutonta jättää meluntorjuntavastuu taloyhtiön vastuulle.  

Todennäköisesti ravintola pystyisi kohtalaisin kustannuksin lisäämään akustiikkaa ja 

äänenvaimentimia, jolloin asuntojen äänitasot laskisivat sallitun toimenpiderajan 

alapuolelle.   

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Melu kuuluu osaksi nyky-yhteiskuntaa ja sitä on vaikea välttää kaupunkiolosuhteissa, koska 

äänilähteitä on paljon sekä asuinrakennuksien sisä- että ulkopuolella. Äänet kulkeutuvat 

asuntoihin lähteestä riippuen eri reittejä pitkin hyödyntäen ääntä absorboivia materiaaleja ja 

teknisiä laitteita. Äänet muodostavat asuntoihin huonekohtaisen melutaseen, koska 

huoneiden alttius melulle voi vaihdella esimerkiksi sijainnin tai ilmanvaihdon mukaan. 

Oman asunnon oletetaan olevan rauhallinen ja häiriötön paikka, jota pyritään turvaamaan 

myös lainsäädännöllä. Arkiviikolla asuinrakennuksissa vallitsee normaalit lainsäädännön 

määrittelemät olosuhteet, mutta silti osa asukkaista kokee häiriintyvänsä melusta. Aistittu 

melu on taustamelusta erottuvaa tavallista naapurin kaappien kolistelua tai muita 

voimakkaita ääniä, joiden kantautumista on varsinkin vanhoissa rakennuksissa vaikea estää. 
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Jokainen henkilö aistii ääniä eri tavoin ja tulkitsee niitä henkilökohtaisella tavallaan, joihin 

voi vaikuttaa asenteet ja mieltymykset ääntä kohtaan. 

Viikonloppuisin kaupunkiympäristön äänimaailma voimistuu, koska tieliikenne, 

liiketoiminta ja ihmisten aktiivisuus kasvavat, mikä tarkoittaa samalla nousua myös 

asuinrakennusten melutaseessa. Ravintolamelu poikkeaa muista tekijöistä, koska se on 

tasaista ja myöhään yöhön kestävää, mikä voidaan kokea häiritseväksi ravintoloiden 

läheisissä asunnoissa. Melko suuresta taustamelusta huolimatta ravintolamelu voi olla 

merkittävä tekijä asuinrakennusten äänitasojen nousussa. Asuinrakennusten alimmissa 

kerroksissa äänitasot nousevat ylempiä kerroksia korkeammiksi, koska ne sijaitsevat yleensä 

lähempänä äänilähteitä, joten ravintolamelusta on enemmän haittaa alimmissa kerroksissa. 

Live-musiikki nostaa asuntojen äänitasoja enemmän kuin normaalin viikonloppuillan 

musiikki, koska sitä soitetaan kovaäänisistä lujempaa.  Äänien kulkeutumisreittejä 

asuntoihin on haastava paikallistaa, mutta ravintolamelun tapauksessa ko. 

asuinrakennuksessa ainakin ilmanvaihtokanava ja rakennuksen runko voivat toimia 

merkittävässä osassa äänien kantautumisessa. Ravintolamelun aiheuttamalla äänitasojen 

nousulla asunnoissa voi olla vaikutuksia asukkaisiin, ja se voi mahdollisesti aiheuttaa 

henkilöstä riippuen unettomuutta tai ärtyneisyyttä. Asuinrakennuksen asukkaista jotkut 

voivat myös harkita pois muuttoa ravintolamelun takia. 

Ravintolamelun mittaaminen poikkeaa muista yleisimmistä melumittauksista, koska 

mittausympäristö sisältää paljon erilaisia äänilähteitä, jotka voivat vaikuttaa lopputulokseen. 

Muiden äänilähteiden lisäksi epävarmuuteen vaikuttaa pääasiassa mittalaitteisto ja 

ympäristön olosuhteet, mutta kuitenkin todennäköisesti vähemmän kuin mittausta 

häiritsevät muut äänilähteet. Ravintolamelumittauksien tuloksia voidaan vertailla 

toimenpiderajoihin ja raja-arvoihin, mutta mittauksien epävarmuuden skaalaa on erittäin 

vaikea arvioida johtuen lähinnä suuresta taustamelusta.  Jos kuitenkin päädytään 

toimenpiteisiin, voidaan ravintolamelua torjua monin eri keinoin itse ravintoloissa ja 

asuinrakennuksissa. Meluntorjuntatoimet ovat tapauskohtaisia, mutta mahdollisimman 

lähellä äänilähdettä olevat ratkaisut ovat todennäköisesti kustannustehokkaimpia.  



 34 

5 YHTEENVETO 

Melulla tarkoitetaan epämiellyttävää ääntä, jonka aistija tulkitsee kuulonsa ja 

mieltymyksensä mukaan mahdollisesti meluksi. Tämä tarkoittaa, että mikä vain äänilähde 

voi toimia melulähteenä, josta äänet kantautuvat eri reittejä pitkin kuulijan korviin. Yleensä 

melu kulkeutuu kuulijalle suoraa ilmaa pitkin, mutta rakennetussa ympäristössä se voi 

kantautua myös kiinteiden materiaalien kautta. Jos melu on poikkeuksellisen voimakasta tai 

jatkuvaa, voi sillä olla vaikutuksia ihmisen terveydelle. 

Tässä kandidaatin työssä tutkittiin ravintolamelun kantautumista asuinrakennuksiin kolmen 

erilaisen mittauksen ja melukyselyn avulla. Mittaukset suoritettiin samassa kohteessa 

erilaisilla mittausjärjestelyillä, jolloin saatiin konkreettista tapauskohtaista dataa. 

Mittausjärjestelyiden muutoksilla saatiin laajempaa tietoa mittausympäristöstä, minkä avulla 

voitiin tehdä erilaisia johtopäätöksiä vallitsevasta äänimaailmasta. Ravintolamelun 

mittaaminen asuinrakennuksissa poikkeaa muista yleisimmistä melumittauksista, koska 

epävarmuustekijöitä on monia ja niitä voi olla haastavaa havaita muutamien mittauskertojen 

perusteella.  

Ravintolamelu voi kantautua läheisiin asuinrakennuksiin ja häiritä asukkaita. Ravintolan 

kovaäänisistä ja asiakkaista peräisin olevat äänet kulkeutuvat esimerkiksi rungon ja 

ilmanvaihtokanavien kautta asuntoihin, missä huoneisiin muodostuu yksilöllinen 

äänimaailma johtuen huonekohtaisista äänien kulkeutumisreiteistä. Joissakin tapauksissa 

ravintolamelu voi kulkeutua huoneeseen liian voimakkaasti ylittäen terveydensuojelulain 

toimenpiderajan ja aiheuttaa asukkaille epämieluisat olosuhteet. Ravintolamelun vaikutukset 

ovat henkilökohtaisia, mutta pahimmassa tapauksessa se voi aiheuttaa unettomuutta. 

Ravintolamelun kantautuminen voidaan kuitenkin estää todennäköisesti kohtuullisin 

toimenpitein ravintolassa tai asuinrakennuksessa. 
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