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Tiivistelmä 

 Anojanssi -projektin yhtenä osatavoitteena on selvittää, miten häiritse-
vänä tieliikennemelu koetaan eri äänitasoilla eri tietyyppien varrella kerros- 
ja pientaloissa. Toisena tavoitteena on määrittää, miten erilaiset ei-akustiset 
taustatekijät selittävät melun häiritsevyyttä. Tuloksia tullaan myöhemmin 

vertaamaan muiden ympäristömelulajien, kuten tuulivoimalamelun ja poltto-
voimalamelun annosvastesuhteisiin. Tutkimus toteutetaan elinympäristöissä 

tapahtuvien kyselytutkimusten muodossa. Tieliikennemelun annosvastesuhde 
määritetään kyselytulosten ja melumallinnuksen avulla. Kyselytutkimus to-

teutetaan alkukesällä 2017. Julkiset tulokset tieliikennemelun annosvastesuh-
teesta, sekä sen vertailu muiden ympäristömelulajien annosvastesuhteisiin 
valmistuvat vuoden 2019 aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää vertailtaessa 

eri ympäristömelulajien annosvastesuhteita, meluntorjuntaa koskevassa vies-
tinnässä sekä lainsäädännön kehittämisessä. 

 

1 JOHDANTO 

Melu on yksi vakavimmista ympäristösaasteista. Ympäristöministeriön mukaiset ympä-
ristömelun ohjearvot ovat asuinalueella päiväsaikaan 55 dB (LAeq,7-22) ja yöaikaan 50 dB 
(LAeq,22-07, uusissa alueissa 45 dB LAeq,22-07) [1]. Yhä useammin melun aiheuttama haitta ei 
johdu melun voimakkuudesta vaan melun häiritsevyydestä. Melun subjektiivinen häirit-
sevyys on WHO:n mukaan yksinkertaisin ja herkin meluhaittojen indikaattori. Häiritsevä 
melu vaikeuttaa käynnissä olevaa aktiviteettia, kuten työ, virkistäytyminen tai uni. Ääni-
tason vaikutusta melun häiritsevyyteen voidaan kuvata annos-vastesuhteella (do-
se─response relationship).  
 
Tieliikenne on ylivoimaisesti suurin ympäristömelulähde [2]. Asuinympäristössä tielii-
kennemelua ei välttämättä koeta yhtä häiritsevänä kuin esimerkiksi samalla äänitasolla 
esiintyvä lentomelu [3]. Eri ympäristömelulajeja koskevia tutkimuksia, joissa on käytetty 
samoja tutkimusmenetelmiä, on kuitenkin erittäin vähän. Anojanssi -projektin yksi tar-
koitus on selvittää samoja menetelmiä käyttäen, miten häiritseväksi eri ympäristömelula-
jit koetaan. 
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Kuva 1. EU:n yleinen arvio tieliikennemelun häiritsevyyden annos-vastesuhteista [4]. 
%A = melusta häiriintyneet (annoyed) ja %HA = melusta erittäin häiriintyneet (highly 
annoyed) 
 
 
Tieliikennemelun annosvastesuhdetta voidaan arvioida yleisellä tasolla kuvan 1 mukai-
sesti [4]. Tieliikennemelun taajuusjakauma on erilainen eri tietyypeillä (kaupunkitie vs. 
moottoritie). Lisäksi liikennevalojen aiheuttama äänitason vaihtelu on erilaista eri tietyy-
peillä. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa melun koettuun häiritsevyyteen.  
 
Tanskassa tehdyssä kyselytutkimuksessa havaittiin tietyypillä olevan suuri vaikutus tie-
liikennemelun häiritsevyyteen [5]. Moottoritien läheisyydessä olevien asukkaiden kes-
kuudessa tieliikennemelu koettiin keskimäärin huomattavasti häiritsevämpänä kuin kau-
punkiasukkaiden keskuudessa. Tanskalaisen tutkimuksen annosvastesuhteiden mukaan 
kaupunkitien liikennemelun tulisi olla yli 10 dB Lden moottoritien liikennemelua suurem-
pi, jotta kummassakin tilanteessa 20 % väestöstä kokisi tieliikennemelun erittäin häiritse-
vänä. Tietyypin lisäksi myös talotyypillä ilmeni vaikutusta melun häiritsevyyteen siten, 
että tieliikennemelu koettiin huomattavasti häiritsevämpänä omakotitaloasukkaiden, kuin 
kerrostaloasukkaiden keskuudessa. Talotyyppi saattaa vaikuttaa pihamaan käyttöastee-
seen (oma vs. taloyhtiön piha) sekä melutasoon sisätiloissa (huoneet hiljaisella vs. melui-
salla puolella rakennusta). Valitettavasti Tanskassa tehdyn tutkimuksen aineisto ei ollut 
tasaisesti jakautunut, vaan moottoritien varrella olevista asunnoista 91 % oli omakotitalo-
ja kun taas kaupunkiasunnoista 81 % oli kerrostaloasuntoja. Anojanssi -projektissa pyri-
tään jatkamaan tanskalaista tutkimusta tie-ja talotyypeillä tasaisemmin jakautuneella ai-
neistolla melualueella 45 - 70 dB LAeq.  
 
Akustisten tekijöiden lisäksi myös ei-akustiset tekijät saattavat vaikuttaa melun kokemi-
seen [6]. Ei-akustisia tekijöitä ovat mm. asenteet äänilähdettä kohtaan, mahdollinen ääni-
lähteestä koituva hyöty (esimerkiksi taloudellinen hyöty tai hyvät kulkuyhteydet), henki-
lön yksilölliset piirteet (esimerkiksi meluherkkyys), sekä henkilön odotukset asuinympä-
ristöä kohtaan.  
 
Anojanssi -projektin yhtenä osatavoitteena on selvittää, miten häiritsevänä tieliikenneme-
lu koetaan eri äänitasoilla eri tietyyppien varrella kerros- ja pientaloissa. Toisena tavoit-
teena on määrittää, miten erilaiset ei-akustiset taustatekijät selittävät melun häiritsevyyttä. 
Tuloksia tullaan myöhemmin vertaamaan muiden ympäristömelulajien, kuten tuulivoi-
malamelun ja polttovoimalamelun annosvastesuhteisiin. 
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2 MENETELMÄT 

2.1 Kyselytutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan elinympäristöissä tapahtuvien kyselytutkimusten muodossa. Tutki-
mukseen kutsutaan 18 asuinalueelta yhteensä noin 3100 taloutta, jotka yhdessä muodos-
tavat aineistokokonaisuuden sisältäen eri talo- ja tietyyppejä sekä tieliikennemelu-
vyöhykkeitä (LAeq) 45 dB ja 70 dB väliltä (Taulukko 1). Asuinalueet sijaitsevat Lounais- 
ja Etelä-Suomessa. Asuinalueita ei valita lentokenttien, junaradan, teollisuusalueiden tai 
rakennustyömaiden välittömästä läheisyydestä. Alueista 4 sijaitsee kaupunkitien varrella, 
8 keskinopean tien varrella ja 6 moottoritien varrella. Taloudet valitaan siten, että aineisto 
on lähtevien kyselyjen suhteen mahdollisimman tasaisesti jakautunut edellä mainittujen 
kolmen muuttujan suhteen. Valinta tehdään alueiden virallisten meluselvitysten pohjalta 
hyödyntäen selainpohjaisia karttoja ja satelliittikuvia. Keskinopean tien ja moottoritien 
meluselvitykset saadaan liikennevirastolta ja kaupunkiteiden meluselvitykset saadaan 
kaupungilta, jossa kyseinen asuinalue sijaitsee. Talouksia, joissa on turvakieltohenkilöitä 
tai markkinointikiellon tehneitä henkilöitä, ei oteta mukaan tutkimukseen.   

Tieliikennemelun häiritsevyyttä tiedustellaan kyselyssä sekä sisä- että ulkotiloissa. Häi-
ritsevyyden lisäksi kyselyllä selvitetään erinäisiä taustatietoja, kuten vastaajan ikä, suku-
puoli, meluherkkyys, kuulokyky, asunnon talotyyppi, asuinympäristöön liittyviä tekijöitä, 
asunnon huoneiden sijaintia rakennuksessa (rakennuksen hiljaisella vai meluisalla puolel-
la tieliikennemeluun nähden), koettuja melun terveysvaikutuksia sekä vastaajan suhtau-
tumista asuinympäristöönsä.  

Saatekirje, 4 sivuinen kyselylomake sekä vastauslähetyskuori lähetetään postitse yhdelle 
taloudessa asuvalle aikuiselle. Kyselyn vastaanottaja satunnaistetaan iän ja sukupuolen 
suhteen. Kyselyyn voi vastata joko postissa lähetetyllä paperisella kyselylomakkeella tai 
kirjautumalla nettikyselyyn saatekirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastaaminen 
tapahtuu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös talouden muut täysi-ikäiset asukkaat 
voivat halutessaan vastata kyselyyn verkossa.  

 
Taulukko 1. Tutkimukseen mukaan otettavien talouksien talotyypit, melulähteenä olevien 
teiden tietyypit, teiden nopeusrajoitukset v, sekä meluvyöhykkeet. n edustaa solun tavoit-
teellista vastaajamäärää, joka on 50. Taloudet valitaan siten, että kertyvä aineisto (Σn) 
on lähtevien kyselyjen suhteen mahdollisimman tasaisesti jakautunut talo- ja tietyypin 
sekä meluvyöhykkeiden suhteen. Jokainen solu sisältää talouksia useasta eri asuinaluees-
ta. 
Talotyyppi Tietyyppi v [km/h] >45 dB >50 dB >55 dB >60 dB >65 dB 
Pientalo Keskinopea tie 60 - 80 n n n n n 
Pientalo Kaupunkitie ≤ 50 n n n n n 
Kerrostalo Kaupunkitie ≤ 50 n n n n n 
Pientalo Moottoritie ≥ 100 n n n n n 
Kerrostalo Moottoritie ≥ 100 n n n n n 
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2.2 Tieliikennemelun mallinnus 

Tieliikennemelu jokaisessa 18 asuinalueessa mallinnetaan Turun AMK:ssa CadnaA me-
lumallinnusohjelmalla hyödyntäen Maanmittauslaitokselta saatavia kartta- ja korkeustie-
tokantoja. Melumallinnuksessa käytetään yhteispohjoismaista tieliikennemelun lasken-
tamallia [7]. Maastomalli muodostetaan Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausai-
neiston perusteella. Kunkin alueen kokonaisliikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet 
halutuilla katuosuuksilla tilataan liikennevirastolta tai asuinalueen kaupungilta. Mallin-
nuksesta saadut rakennusten julkisivujen korkeimmat meluarvot (LAeq,7-22) liitetään kyse-
lyvastauksiin.  

 

2.3 Aikataulu 

Kyselytutkimus toteutetaan alkukesällä 2017 ja mallinnukset tämän jälkeen. Julkiset tu-
lokset tieliikennemelun annosvastesuhteesta, sekä sen vertailu muiden ympäristömelula-
jien annosvastesuhteisiin valmistuvat vuoden 2019 aikana. 

 

3 TULOSTEN HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMAT 

Tutkimus on osa ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut -projektia, jossa tutki-
taan vastaavasti myös muiden ympäristömelulajien, kuten tuulivoimalamelun ja poltto-
voimalamelun annosvastesuhteita asuinympäristössä. Samojen tutkimusmenetelmien 
käyttö eri melulajien välillä mahdollistaa annosvastesuhteiden vertailun niin että vertailu-
kelpoisuus eri melulajien välillä on mahdollisimman hyvä. Tietoa tarvitaan ymmärtä-
mään syitä siihen, miksi häiritsevyys riippuu alueesta ja melulajista, vaikka melun äänita-
sot olisivat samoja. Tietoa hyödynnetään meluntorjuntaa koskevassa viestinnässä, jonka 
tavoitteena on tieteelliseen näyttöön perustuen lisätä ympäristöön kohdistuvien muutos-
ten, kuten melussa tapahtuvien muutosten, hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Lisäksi pro-
jektia rahoittaa 2 ministeriötä, jotka hyödyntävät tuloksia lainsäädännön kehittämisessä. 
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