S U OMEN Y MPÄRI S T Ö

syyttä ja merkitystä. Häiritsevyys on merkityksellisin. Lisäksi käsitellään
melun haitallisia vaikutuksia uneen, kognitiivisiin toimintoihin erityisesti
lapsilla, puheviestintään, sydän- ja verenkiertoelimistön toimintoihin sekä
joskus aiheutuvaa kuulovauriota. Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaisen altistumisen ympäristömelulle on todettu lisäävän riskiä verisuonisairauksiin. Lisäksi kiinnitetään huomiota meluherkkyyteen, jota ei
ole aiemmin otettu riittävästi huomioon.
Julkaisun liitteenä ovat WHO:n suositukset ympäristömelusta
vuodelta 2000.
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Ympäristömelun eri vaikutukset esitellään kirjassa painottaen niiden ylei-
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E SIPUHE
Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi vuonna 1980 melun terveysvaikutuksia
koskevan ensimmäisen selvityksensä ja suosituksensa melutasoarvoja varten. Pohȱȱȱ¢ã¢§ȱĴȱȱȱŗşŞŞȱ Ǳȱ
ȱ §Ĵ§§ǯȱ §§ȱ Ĵȱ §ȱ ȱ Ĵȱ
ȱǻȱǰȱ¢ȱǼȱȱȱȱ
ǻ ȱǰȱ ȱãȱãǼȱȱ§ȱħ¢§ȱȱȱŗşşŘȱȱĴȱ Ǳȱ¢§ãȱȱȱȱ§§ȱȱǯȱ§ããȱ¢¢§ȱ
ȱȱĴȱĴȱȱŗşşřȱ¢§ȱĴȱ¢§ãȱ¢ȱȱȱȱ
 Ǳȱ ȱ ¢ȱ ǯȱ ¢ãȱ ȱ ¢§ããȱ ȱ
Ȅ§ãȱȄȱǻȱ¢§ãȱşŚȦŗşşŝǼǯȱ ǱȱĴȱ¢§ãȱȱ§Ĵ§ȱȱȱȱȱŘŖŖŖǯȱ
ȱ¢ȱ¢ȱȱȱȱȱĴȱ§ȱ¢§ãȱǰȱ¢§ããȱȱ¢ã¢§§ȱǻ ǰȱĴȱȱ
ǰȱ ǰȱĴȱ ȱǯȱȱȱǰȱ¢ã¢ȱ§§§ȱ
ȱ Ȭ £Ǽȱ §¢ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱŘŖŖŜǯȱ¢ã¢§ȱȱȱħȱȱȱǰȱǰȱħȱħȱ
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Paikkala ympäristöministeriöstä.
ȱȱĴȱ§ȱ§ȱ¢§ãȱ¢ȱȱ§¢¢§ȱ¢§§ȱȱ§§ǯȱȱ§Ĵȱȱ¢ȱȱȱȱȱĴȱȱ ȱĴ§§ȱ§¢Ĵ§§ȱȱȱ§ȱȱȱǰȱȱȱ
ǯȱ§§ȱĴȱȱȱȱĴ¢ȱ§ȱ§§ãȱ
 ǱȱȱŘŖŖŖȱȱĴȱ§¢§§ȱ¢§ãȱkevasta suosituksesta.
¢§ãȱĴȱ¢ȱȱ¢§ãȱ
Ĵ§§§ȱȱȱȱȱĴȱȱȱ
ȱ¢ǰȱ§ȱȱȱȱ§§¢¢§ãȱĴȱ
ȱ§ȱǯ
§ããȱĴ§§ȱȱȱĴȱȱǯ

§ȱȱŘŖŖŝ
Ympäristöministeriö
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ŗȱ 

Melu on yleisin ja yksi tärkeimmistä ympärisãħã§ǰȱ ȱ §§ȱ ¢§ãȱ ȱ ȱ
ȱĴȱ¢Ĵǯȱȱ¢¢ȱ§ȱ
Ȭȱ Ĵ§ȱ ȱ ¢§ã§ǰȱ §ȱ
ȱ ãǰȱ Ȭȱ ȱ ¢ã§ǯȱ §¢§ãȱ ȱ
ole koskaan täysin hiljainen. Meluksi luokiteltaviȱ§§ȱȱȱȱĴȱȱȱ
ȱ Ĵȱ §§¢ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
kehityksen vaikutuksesta.
¢§ã§ȱȱȱȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ Ĵȱ
moninaisia haitallisia terveysvaikutuksia niihin
Ĵ¢ȱ ǯȱ ȱ ¢§ãȱǻ Ǽȱȱ¢§ȱȱ
§¢§ȱ¢¢ǰȱ¢¢ȱȱȱ¢ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
haitallinen terveysvaikutus ei rajoitu vain sellaisiin
ȱȱȱ§ãǰȱȱȱ
ȱȱ¢¢Ȭǯ
ȱ ¢ȱ ȱ Ĵ§§ȱ
¢§§§ȱ ¢ãǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢§ȱ§ȱȱ§ȱħã§ǰȱȱ
¢§ȱ ȱ ȱ ȱ ãȱ ȱ§ãȱǯȱȱȱ
Ĵȱ §ãȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ
§ãȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ǯȱ

1.1

Melun määrittely
Melulla (ruotsiksi bullerǰȱȱnoiseǰȱsi bruit ja saksaksi LärmǼȱȱ§§§ǰȱȱ
ȱ ȱ §¢Ĵ§§§ȱ ȱ §§§ȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ§ȱȱ¢ȱ
ǯȱ§§Ĵ¢ȱ§§ȱ§§§ȱȱlaisia haitallisia vaikutuksia ja seuraamuksia. Melu
§§§ȱ¢¢¢Ĵ§ǰȱȱȱȱ§¢Ĵ§§§ȱȱ§§§ǯȱ§§ȱĴȱ§§ȱ
ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ¢¢ǰȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱ

pääosin vain viihtyvyyskysymys. Melu on myös
ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
ȱ§ȱȱ¢ȱǰȱ§ȱ
seurauksena voi olla toiminta- ja työkyvyn heiken¢§ǯȱ §§ȱ ȱ §§ȱ §§Ĵ§ȱ
ȱȱȱȱȱȱpuu joko sen
ŗǯȱ ȱȦȱ§ȱ
§ǰȱȱȱ¢ãȱȱ¢§ãǰȱȱȱĴȱ
Řǯȱ ¢ȱȱȱȱ
řǯȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §§Ĵ§§ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ §§§¢¢¢ȱ
¢§§§ȱ¢ȱȱȱȱȦĴȱ§¢¢ȱǯȱ
ȱ§ȱȱ¢ȱȱ§§ǰȱȱ
¢ãȱȱȱ¢§ǰȱȱta elämyspiirteistä ja merkityssisällöstä sekä ykã§ȱȱ¢ããȱȱȱȱ
ħã§ȱǻȱŗǯŗǼǯȱ §§ȱȱȱȱȱȱ
määritellä irrallaan sen vaikutuksista. Jos millään
§§§ȱȱȱǰȱȬĴȱȱ¢ǰȱ§Ĵ§ȱȱȱȱĴǯȱ
§ȱ¢§ãȱȱ§¢ȱĴ¢§ȱ
§ãȱȱ§§ȱȱȱȱ
ȱȱ¢ãȱĴȱǯȱ
ȱȱȱȱĴȱ§§ȱ§§§ȱ
meluna. Käsite meluisuus ja melun häiritsevyys
ȱǰȱ§ȱĴȱǯȱ
ȱ§§ȱȱ¢ã¢ȱȱ¢ãȱȱȱĴǯ
ȱȱnoiseȱĴȱ§ȱ§§Ȭȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ §§§ȱ ¢ãȱ ǰȱ§ãǰȱ§¢§ǰȱȱȱnaista värähtelyä (ruotsiksi brusǰȱȱGeräuschǰȱ
ȱ§§ȱ¢§ȱȱǼǯȱ§ȱ§Ĵȱ§ȱȱ¢ãȱȱȬĴȱȱ§§ȱǰȱ§ȱĴ¢¢ȱ¢ãȱȱ
kansanomaisempaan sanaan meteli. Melu-sanan
yleisimpänä mielikuvana on nimenomaan voimaȱ§§ǰȱĴȱȱȱȱ
sanalla melu on siis myös häiritsevän äänen merkityssisältö.
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Akustiikassa melukäsite ulotetaan usein koskeȱ¢ãȱȱȱ§§§ȱ
ȱ ȱ §§§ǰȱ ȱ ȱ
¢¢ȱ ȱ §ȱ ȱ ǯȱ §§ȱ
ȱ §ǰȱ Ĵ§ȱ Ȭȱ ȱ §§§ȱ §§ȱ
§§§ȱ ȱ ȱ §ȱ ¢ãȱ ȱ
hyvin matalaa tai hyvin korkeaa ääntä.

1.2

Melun vaikutukset
§§ȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ ŗǯŗȱ
Ĵ¢§ȱ ȱ Ĵǯȱ ¢taisemmin melun eri vaikutuksia käsitellään luȱřǰȱŚȱȱśǯȱ ȱ§§ȱ¢§ȱȱ
§ȱĴȱȱȱ-

Ympäristö

ǰȱ§Ĵã§ȱȱ§ȱ§ȱ§ȱ
§ȱǻȱŜǼǯ
ȱ§ȱȱ¢ȱȱ¢ãȱǰȱȱȱ ȱȱ¢Ĵ§¢ȱȱȱȱ§§ȱ¢§ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ§ĴãȱȱǱȱ
1. Käsite sairaus (ruotsiksi sjukdomǰȱȱ
diseaseǼȱĴȱȱȱ
ȱȱĴȱ§riota.
Řǯȱ ȱĴȱ¢§ȱĴǰȱ
ȱ§ããǰȱȱȱ
(ruotsiksi skadaǰȱȱimpairment) kuuȱȱ§ȱĴȱ
kuulokynnysmuutos tai vastaavasti melun aiĴȱȱ§ãȱȱȱ

Yksilö
Yksilölliset
tekijät

Melu

Melun vaikutukset:
– Häiritsevyys
– Elintoimintojen häiriöt
– Elinvauriot

Sairastuvuus

Yhteisö
Yhteisölliset
piirteet

Reagointi

Haitat

Kuva 1.1. Melun vaikutuksiin liittyvät tekijät, joista seuraavassa on mainittu keskeisimpiä:
Melu: Lähde, merkityssisältö, laatu, voimakkuus, kesto, jatkuvuus, satunnaisuus, hallittavuus.
Yksilölliset tekijät: Meluherkkyys, ikä, sukupuoli, terveydentila.
Yhteisön piirteet: Vaatimukset, rajoitukset, asenteet, odotukset, asuminen, työolosuhteet.
Melun vaikutukset:
Häiritsevyys: Koettu häiritsevyys.
Elintoimintojen häiriöt: Uni ja lepo.
kognitiiviset toiminnat (keskittyminen, tarkkaavaisuus, muisti, oppiminen),
viestintä (puheen kuuleminen, äänenkäyttö),
stressiperäiset toiminnat (sydän ja verenkiertoelimistö,
sisäeritysrauhaset, aineenvaihdunta, immuunijärjestelmä)
Elinvauriot: Korva, äänihuulet.
Sairastuvuus: Sydän- ja verisuonisairaudet, infektiot, psyyke.
Reagointi:
Reagointitavat: Alistuminen (passivoituminen), sopeutuminen, aktivoituminen, aggressiivisuus.
Reagointitoimet: Muuttaminen, valitukset, meluntorjuntatoimenpiteet.
8
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heräämisten määrä yöunen aikana. Nämä ovat
ȱ§ã§ȱ¢ȱǰȱȱ
ȱȱ¢ȱĴȱǯȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱĴȱȱ
ȱȱ¢ȱȱ
ǻȱŚǯŗǼǰȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȬǰȱȬȱȱȬ
ȱȱǻȱŚǯŘǼǰȱȱ§§ȱ
§§ȱȱǻȱŚǯřǼǰȱȱȱȱȱ¢§ȱ
ȱȱȱǻȱŚǯŚǼȱ§ȱ
ȱȱȱȱǻȱŚǯŚǼǰȱȱ¢¢§ȱȱ
§ȱ§§ȱȱ§ȱȬȱȱȬ
vaurioita.
řǯȱ ȱȱĴȱȱ
toiminnanvajausta (ruotsiksi §Ĵningǰȱȱdisability) asianomaisen päiĴ§§ȱȱȱ§§ǯȱȱȱ
¢ȱ¢¢ȱ§ǰȱȱ
ȱȱĴȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱ¢ȱ§§§¢¢¢ȱ¢ãȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ãȬǰȱȬȱȱ¢§ãȱĴȱȱ¢¢ǯȱ
ȱȱĴȱȱ§ã§ȱ
ȱǰȱȱ§¢¢ǰȱȱȱȱĴ¢ȱȱȱȱȱ¢¢¢ȱǯȱ
Śǯȱ ȱȱȱȱtaan (handicapǼǰȱȱ§§§ȱȱ
ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱ
kuten suoritus- ja työkyvyn huonontumiǰȱȬȱȱȱ
¢ǰȱȬȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ§¢ȱ
ǰȱȱ
ĴǰȱȬȱȱȱȱȱ§§ȱȱ§ȱ
syrjäytyminen ja sairastumis- ja tapaturmaȱǯȱ§§ȱȱĴ¢§ȱȱ
§ȱǻȱŜǼǯȱ

1.3

Melu ympäristöongelmana
Melu ympäristön laatua heikentävänä ja terveysĴȱĴȱħ§§ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ§¢ǰȱȱȱĴ§§Ĵ§ȱ
ȱ§ȱ¢ǯȱȱĴȱ¢ãȱȱ
osan viranomaisten saamista ympäristöä koskeȱ¢¢ȱȱǯȱȱ§§ȱ
ȱĴȱĴȱ§§ȱȱvaurioihin nimenomaan työperäisenä altistuksena.
§ãȱ¢§§ȱ¢Ĵȱ§ritsevyys tulkitaan usein myös vain viihtyisyysteħ§ǰȱ§ȱ§ȱȱĴȱȱȱ
¢ȱȱ¢¢ȱ§ãȱ
ȱȱħ§§ǯȱ
Yksilölliset vaihtelut melun haitoissa johtuvat
ȱ§§ȱ¢ȱǯȱ§§ȱ§ȱȱ¢§ãħãȱ§ȱȱĴȱȱȱ§ȱȱneta. Yksilökohtaiset erot näkyvät samalla tavoin
¢ãȱȱ¢§ãȱǯȱkutukset ovat erilaisia eri-ikäisillä sekä ilmenevät
ȱȱȱ§ǯȱǰȱĴ§ȱȱĴȱ§§§ȱȱȱȱȱȱ
¢§ãǰȱȱȱȱĴ¢¢ȱ
ȱ§§ãǰȱȱȱ¢löllinen meluhaitan vaihtelu johtuu ihmisen psyyk§ȱȱȱȱ¢ǯ
Meluntorjunnan asema kansallisessa ja paikallisessa ympäristösuojelutyössä on tähän asti ollut
heikko. Melun vaikutuksia ei tunneta tai niitä vähätellään päätöksenteossa. Meluhaitat mielletään
vain altistuksen aikaisiksi ja tilapäisinä esiintyvikǰȱ§ȱ§ȱȱȱȱ§ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §¢§ȱ
ȱȱ§ȱĴȱȱ§ȱ§ã¢§ȱȱȱȱ§ãsä. Keinot melualtistuksen vähentämiseksi voivat
¢Ĵ§§ȱȱȱȱȱȱȱȱ¢¢Ĵǯȱ
ȱȱȱȱȱȄȄȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ§ȱ
ihmisuhreja koko maailmassa enemmän kuin viiȱȱĚǯ

Kuvassa 1.1 esitetään melun haitallisia terveysvaiȱȱǰȱȱȱ¢§ãħ§§ȱȱȱ§ȱȱ¢ãȱȱ¢ãȱ§Ĵ§ȱħãȱȱȱ
Ĵȱǯ
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Řȱ

§ȱȱ

Ȭȱ ȱ ¢§ããȱ ȱ ȱǰȱȱȱȱ¢§ristön ohella ääniympäristö. Havainnoimme ääni¢§ã§ȱȱǯȱĴȱ§§ȱĴȱ
myös elimistön eri toimintoihin joko kuulojärjestel§ȱĴȱȱǯȱȱ§§ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢¢§ȱ ǰȱ
ȱȱĴǯ
ȱ ȱ ȬĴǰȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ã§ȱ Ĵȱ §§§ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ §§§ȱ ¢ȱ
ǻǼǯȱȱ§§§¢¢¢ȱ¢§§§ȱĴȦ
Ĵȱ§¢¢ȱȱȱ¢ȱȱǯȱ

2.1

Äänen/melun elämysja havaintopiirteet
§Ĵ§ȱ §§ȱ ȱ ¢ȱ §§ȱ
ohella myös kuultua subjektiivista ääniaistimusta.
ȱȱ§§ȱǰȱǰȱĴȱȱǯȱ ȱ¢§ãȱ§§ȱȱ§¢Ȭȱȱ§ãȱ
ǯȱ ȱ§§ȱĴ¢¢ȱ¢§ȱȱ§ȱ§¢ǰȱȱ
ȱ§§¢¢ȱȱȱǻloudnessǼǯȱȱ¢§ȱ§¢ĴȱĴ¢¢ȱ§§ȱ
ǰȱȱȱ¢ȱǻpitch strength)
ja (sävel)korkeus (pitchǼǯȱȱȱ
§§ȱȱȱ¢¢§ȱȱǯȱ §ȱ
koetaan sointiväriltään (timbre) myös erilaisiksi.
Muita aistimuspiirteitä ovat esimerkiksi äänen
karheus (roughness) ja terävyys (sharpness).
§ȱ §¢ȱ ȱ ¢ãȱ §ȱĴȱǯȱȱ
§§ȱĴ¢¢ȱ§§¢¢§ȱȱ§¢§¢¢Ĵ§ȱǻdiscomfortǼȱǻȱ§§ȱ¢Ĵ§§ȱȱ§§§ȱȱşŖȱȱȱ§§§ȱ
ȱŗŗŖȱǼȱȱȱȱǻȱȱŗŗŖȱȱ
ȱȱŗřŖȱǼǯȱĴȱ§§ȱȱ§§¢¢§ȱ
Ĵȱȱǰȱ§¢Ĵ§§ȱ§-

10
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§ǰȱǰȱǰȱĴǰȱ§§¢§ǰȱ
§ã¢¢§ǰȱ§ȱȱȬ§ǯȱ
§ãȱ §§ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ kiksi puheeksi ja musiikiksi. Ympäristömme äänet opitaan tunnistamaan tutuiksi kuten luonnon
ǻ§ȱ §§ǰȱ ȱ Ǽǰȱ ȱ ǻȱ
ĴǰȱǼǰȱ§¢ĴȱǻȱĴǰȱ§¢Ǽǰȱ¢§ãȱǻǰȱ ȱ Ǽǰȱ ¢ã¢§ãȱ ǻȱǰȱǼȱȱȬȱ¢§ãȱ
ǻȱ§§ǰȱȱ§§Ǽȱ§§ǯȱ §ǰȱȱȱ¢¢ȱȱȱ
ȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ ǰȱ §Ĵ§§ȱ
§ȱ ȱ §ǰȱ §Ĵȱ ȱ
jopa pelkoa.
Psykoakustiikassa on selvitelty ääniaistimusten
§¢ȱ ȱ §§§¢ȱ ȱ
ȱ§§ȱǯȱ §¢¢ȱǻǼȱ
ȱ ħȱ §§ǰȱ Ĵȱ
¢ãȱ ǯȱ §§§ȱ Ĵȱ Ĵ§§ȱ §§¢¢§¢§ǰȱ ȱ kaan ääneksillä äänekkyys heikkenee äänenpainetason pysyessä vakiona keskitaajuuksista (1 kHz)
ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ
ǻȱ ȱ ŘǯŘǼǯȱ §§¢¢§¢§ȱ Ĵ§§ȱ
ȱ§§¢¢ǰȱȱ¢ã§ȱȱǯȱ §¢¢ȱ Ĵȱ ¢ãȱ ȱ ȱ ȱ
kaistaleveys sekä kesto lyhytkestoisilla äänillä (alle
ŘŖŖȱǼǯȱ§ȱȱȱħȱ ǰȱ Ĵȱ ¢ãȱ §§ȱ ȱ
ȱ ǻ¢¢ȱ §§§¢§Ǽǯȱ §ȱ
karheus on riippuvainen ääniärsykkeen nopeista
Ȭȱ ȱ ǯȱ §ȱ §¢¢ȱ ȱ
ȱ ȱ ǯȱ §ȱ
meluisuus (noisiness) ja häiritsevyys (annoyance)
ȱ ȱ §§¢¢ȱ ȱ ȱ §§ȱ
§§ǰȱĴȱ¢ãȱ§ã§ȱȱ
ȱǰȱȱ§§§ȱȱȱ
myös äänen merkityssisällöstä.
Kuulojärjestelmän herkkyys äänien havainnoinȱĴ¢¢ȱȱ§§ȱǯȱ ¢¢ȱ
ȱ¢¢§ǰȱȱȱȱȱĴȱ§§ȱȱ§§ȱǯȱ ¢¢ȱȱȱ-

ȱȱǻȱ Ǽǰȱȱȱ
perustana on normaali kuulokynnys ja joka eroaa
ȱȱŗŖȱȱ§§ȱȱ ǻ ȱ řŞşǼǯȱ ¢¢ȱ ȱ ȱ¢§ãȱ§§ȱȱǻǼǯȱ ǰȱȱ¢§ãȱ§§ȱȱ
ǰȱ¢¢ȱȱȱǯȱ ȱ
¢§ãȱ§§ȱȱǰȱ¢¢ȱ
ǯȱȱȱǻȱȱǼȱȱ
riippuvainen ympäristön äänitasosta.
ȱ §§ȱ ȱ ȱ
§ǯȱȱ¢¢ȱȱȱ
ȱ§§§ȱȱ§¢ǰȱȱ§ȱȱ§§¢¢ǰȱȱȱ¢¢¢ȱ
tunnistaa ääniä oppimiemme äänihahmotyyppien
ǯȱĴȱȱȱȬȱȱ
Ĵ§§§ȱȱ§§¢ȱǰȱ ȱ Ĵȱ ȱ §§§ȱ ȱ
tyypillisiä ympäristön ääniä kuten ovikellon ja puǰȱǰȱȱȱĴȱ§§§ǯ
ȱ §§ȱ Ĵ¢¢ȱ ȱ§§§ȱȱȱȱĴǰȱ§ȱ ¢Ĵ§§ȱ Ĵ§§§ȱ ¢¢§ȱ ȱ
korvassa.
ȱȱ§§ȱ§¢ȱĴ¢§ȱ
havaintotila. Ympäröivä äänimaailma ei akustisesti
ȱȱ§¢ȱ§§ãǯȱȱȱȱ
aivojen kuulojärjestelmässä on aina perustoiminǰȱ ȱ ȱ ȱ §§§ǰȱ ǯȱ
ȱ¢Ĵ§§ȱĴȱ¢¢§ȱ§§ȱȱ
pois ympäristön heikoista äänistä ja kuulojärjestelmän oman perustoiminnan äänestä.

ǯȱȱȱȱŘŖȱΐȱȱ§§ȱ
ȱŖȱǰȱ§§ȱȱŘŖΐǯ
Ĵ§§ȱ ȱ ȱ §§§ȱ ȱ §§§ȱ
ȱ ȱ ǯȱ §§§ȱ ȱ
§§§Ĵ¢§ȱ§ȱ§§Ȧȱ§§ȱ
ȱȱǻǼǯȱȱȱ
Ĵȱ§§ȱȱȱȱ§§ȱ§§ȱȱȱǯȱ§ȱȱĴȱȱȱǰȱȱ¢§ȱ§§ȱ¢ãȱȱǻ¢§ȱ
ħǼǰȱ§§§ȱǯȱ
§ȱ ȱ ȱ ¢§ãȱ §§§ȱȱ¢§ȱȱȱȬȱȱ
ȱǻȱŘǯŗǼǯȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱ§§ȱ
on vakio kaikilla taajuuksilla. Kapeakaistaisessa
§§§ȱ§§ȱĴ¢¢ȱȱǰȱȱȱ§§§ȱȱȱ
¢ȱǻȱ¢§ȬȱȱǼȱǯȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ ¢§ȱ ǰȱ §ȱ ȱ §§ǯȱ §Ĵȱ
Ĵȱȱ§§§ȱ§¢§§ȱtutkimuksissa. Kaikki muut äänet ovat seosääniä
sisältäen useita taajuuksia erilaisilla hetkestä toiȱ ȱ §§ǯȱ §§ȱ
kokonaisvoimakkuus määräytyy sen eri taajuusȱ ȱ §§ǯȱ ȱ
elinympäristömme äänet ovat seosääniä.

Melun kaistatyyppi

2.2

Äänen/melun akustiset piirteet
ȱȱȱȱ§§ȱǯȱ §ȱ¢ȱȱȱ§§ȱ
ǰȱ§§ȱȱ§§ȱȱȱȱ
ǯȱ §ȱȱ§ȱ§ȱǻ¢§ȱ
Ǽȱ§§ȱ§§¢§ǯȱ ȱȱȱǰȱ
ȱȱĴȱ§§¢ȱȱȱ§§§ȱ¢ã§ǯȱȱ¢ã§ȱȱ £ȱǻ ǰȱŗȱ £ȱƽȱŗȦǼǯȱ§§¢ȱĴǰȱĴȱ
ȱȱǯȱ §ȱ¢ãȱ ȱ ȱ ǻȱ ƽȱ ȦŘ). Koska kuuloalueen
§§ȱ ȱ ǰȱ
§¢§§ȱ§§ȱħȱȱȱĴǰȱ§§ǰȱȱ¢ãȱȱ

1) äänes
2) kapeakaistainen ääni
3) laajakaistainen ääni

1
2

3

Hz
Taajuusalue

Kuva 2.1. Kaavio äänen/melun kaistaleveydestä, äänenpainetaso (pysty-akselina), taajuus (vaaka-akselina); (1)
äänes, (2) kapeakaistainen ääni, (3) leveäkaistainen ääni.
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Ajan suhteen ryhmiteltyinä ympäristössä esiin¢¢ȱ§ȱ¢¢ȬȱĴ§ȱ§ȱ§§§ǯȱ¢¢ȱǻȱŗȱǼȱ§§§ȱȱ§§ǯȱ ǰȱǰȱǰȱȱȱ§§¢ȱȱ§§§ǯȱȱ§ãȱȱ
¢ȱȱĴǯȱ¢¢ȱȱ
ȱȱĴȱ§§ȱ§§ȱȱȱ§¢Ĵ§ȱȱȱǻǯȱȱŘǯřǼǯȱ
§ãȱȱȱȱ§¢ȱǰȱ
vaan ympärillämme on jatkuvasti ainakin heikkoa
§§§ǰȱȬǰȱȬ§¢§ǰȱȬǯȱĴ§ȱ
§§ȱĴȱȱȱ§ã§¢¢§ȱǻ§¢¢§ǼǰȱȱĴȱȱȱĴȱ§§ȱ§§ȱȱǻȬȬǼȱ¢ã§ȱǯ

2.3

Äänen/melun mittaus
§Ȧȱ Ĵȱ ȱ ȱȱħã§ȱȱȱ
• §§ȬȦ§ȱǰȱ
• ħȦȦĴȱ§¢¢ȱ
§§§§ǰȱ
• Ĵȱħȱħȱȱ
§ǰȱ
• ĴȱȱĴȱǰȱ

• Ĵȱ§¢¢ȱȬȱȱǰȱ
• Ĵȱ§§§ȱȱȱȱ
§ȱȱĴȱȱ
kannalta.
Näitä seikkoja käsitellään muissa selonteoissa ja
ǯȱ ȱȱ§§ĴȱǻĴǼȱȱ¢ãȱȱĴĴȱkiksi taajuusanalyysin ja -spektrin sekä jälkikaiuntaȱĴȱǯ
ȱ §§Ȧȱ §§¢¢ȱ ȱ §§ȱ
§ã§ǰȱȱĴȱȱten osaäänien suhteellinen painoarvo huomioon.
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱȱ¢§ȱȱ§§ȱ
Ĵǯȱ ȱ §§ȱ ¢¢ȱ §henee (kuulokynnyksen arvo äänenpainetasona
Ǽȱ ȱ ¢§ǰȱ Ĵȱ
§§ȱĴȱȱȱȱ§¢§ȱ
§§ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ §§¢¢Ĵ§ȦĴǯȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ§¢§§ȱȱ
§¢§ȱ ǻȱ ŘǯŘǰȱ ȱ ŜŗŜŝŘȬŗǼǯȱ ȱ kaan painotuskäyrä A mallintaa normaalikuuloiȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ ȱ ŜŖȱ
ȱ§§¢¢ǯȱ§¢§ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱŗŖŖȱȱǯȱ §§§ȱȱ§¢-

Äänipainetaso, dB
120

100

80

Kuva 2.2. Kuuloaistin
standardisoidut, ”tavalliset”
vakioäänekkyyskäyrät ääneksille taajuuden funktiona
(ISO 226: 2003). Alin
katkoviiva on kuulokynnys.
Ylin 100 fonin käyrä on
merkitty pisteviivalla, koska
äänekkyystieto on rajallinen.
Kuvaan on merkitty myös
A- ja C-painotukset
(A: punainen, C: vihreä)
(IEC 61672-1)(Lahti, 2006).

ŗŘȱ
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60

40

20

0

-20
16

31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Hz

A-äänitaso, dB
80
peak
I (impulse)
F (fast)
S (slow)
Eq (kertyvä)

70

60

50

40
0

5

10

15

Aika, s

Kuva 2.3. Esimerkki eri A-äänitasoista ajan funktioina, A-äänitaso (pystyakselina), aika (vaaka-akselina):
A-huippuäänitaso LApeak, liukuva A-äänitaso LA(t) aikapainotuksella S, F ja I sekä kertyvä keskiäänitaso
LAeq. Ääni: kivilouheen kippauksen melua rakennustyömaalla (Lahti, 2006).

§§ȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ
Ĵǯȱ ȱȱȱȱ
ȱ§§§ȱȱȱȱ
ȱȱ§§ãȱǯ
ȱ §ȱ ȱ ȱȱǻȱŘǯřǼǯȱȱȱ
ȱȱǻ Ǽȱȱ§§ȱǻȱȱ ǼȱȱŘȱȱȱǯȱȱ
ǻǼȱȱȱ§§ȱǻȱ)
ŘśŖȱȱǯȱ ǰȱȱ§¢Ĵ¢ȱȬȱȱ
ȱȱ ȱǻǼǰȱȱȱȱřśȱǯȱ
ȱ §§ȱ ǻApeak ȱ ) saaȱȱȄȄǯȱȱȱȱȱpainotus.
ȱ §§Ȧȱ Ĵȱ ȱ
Ȭ§§ȱ Ĵ¢ã§ȱ ȱ ǯȱ ȱ semmin on ollut käytössä myös muita painotus§¢§ǰȱ ȱ ȱ ȱ §¢Ĵ§§ȱ ȱ ǻǼǯȱ
ȱ ȱ Ĵȱ ¢ãȱ §¢Ĵ¢ȱ ǰȱȱȱȱ§§ǯȱ ȱ
Ȭ§§ȱ ȱ §¢§§ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ §ȱ ¢ãȱ
§§§ȱ ǻAmaxǼȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ
ĴȱȱȱȬ§§ǯ

Yleisin vaihtelevan ympäristömelun voimakĴȱȱȱȱ§§ȱǻȱȱ§§ǰȱĴǰȱAeq tai
ȱǼǯȱȱĴȱ§§§ȱ§§ȱ
Ĵȱȱǯȱȱȱ§¢Ĵãȱ Ĵȱ ȱ ȱ §ȱ §¢¢Ĵ§ȱ §§ǰȱ ǰȱ ȱ
§ã§§ȱȱǰȱĴȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ taajuisen melun ja hyvin kapeakaistaisen melun
ȱ ȱ ¢¢ȱ ǯȱ §§ȱȱȱȱ§§ȱǻ
ȱǼǰȱȱȱȱ§§ȱ
Ĵȱ ȱ ǯȱ §ȱ
¢§§ȱ¢ȱĴȱ¢¢ȱȱ§§§ǰȱȱȱ§§§ǯȱ
Ĵȱ ȱ Ȭȱ ȱ ¢ãȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ §ȱ ħã§ȱ ȱ Ĵȱ ǯȱ
ȱ¢Ĵ§ȱȱ§§§ȱ
ja ajallinen jakauma voivat olla melun vaikutukȱ ȱ ǯȱ Ĵȱ ȱ
huomioimaan tasaiseen laajakaistaiseen meluun
Ĵ¢§ȱ§§ǰȱȱȱ§§ǰȱ
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voimakkaat äänekset tai kapeakaistaiset äänet. Mil§§ȱȱĴ§¢§ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ¢¢ȱȄĴȄǰȱ
koska melun erilaisia haitallisia vaikutuksia tarkasȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
ȱĴȱȱȱħã§ǯȱ
ȱȱ¢Ĵ¢ȱĴ§§§ȱȱȱ Ĵȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱȱĴȱȱkoispiirteitä. Niihin kuuluu esimerkiksi äänitason
ȱȱȱĴȱȱ
ȱȱĴȱ ȱ ¢¢¢¢ǰȱȱ1ǰȱȱĴȱǰȱȱ¢Ĵ¢¢ȱ
ŗȱƖȱĴǯȱ§§Ȭȱȱ¢ãȱȱnäisen painotuksen huomioiva keskiäänitaso mer§§ȱDNǯȱȱȱ§¢Ĵ¢ȱ¢ãȱȱ
ȱȱ§¢¢Ĵ§ȱȱǰȱȱ ȱǻȱȱȱ ¡Ǽȱ§ȱ
ȱǻȱȱǼǰȱȱ§§Ĵȱǯȱ
§ãȱNP §§ȱȱǯȱȱȱĴȱ
§¢ĴãȱĴȱȱǰȱ§ȱȱȱȱ§¢¢§ȱomaisissa taajuuspainotetussa keskiäänitasossa ja
aikapainotetuissa äänitasoissa.
Kun tarkastellaan melua rakennetussa ympäã§ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ lista mitata myös tilalle ominainen kaikuisuus.
§ȱ§§ȱ§§ȱĴȱħȱ
ȱȱȱȱ¢ãȱ§ǰȱȱ
ȱĴȱȱȱȱȱȱħǯȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱ
hħȱ¢ȱ§§ǰȱħȱȱ
§§Ȧȱȱ§§ǯȱ ȱtataan jälkikaȬǰȱȱȱ§ȱǰȱȱ§§ȱ§§ȱȱŜŖȱǯȱ
ȱ ȱ ¢ȱ ¢§ȱ ȱ
erotuskyvyn kannalta.

2.4

Ympäristömelulähteet
¢§ã§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
§§ȬȦ§§ǯȱ§ȱ§§Ĵ¢ȱȱ Ĵȱ §ȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ
ǰȱȱȱȱ§§§ǰȱȱȱĴȱ
ȱȱȱĴȱ§ǯȱ §§ȱ ¢¢§ȱ ȱ §§ȱ ¢ãǯȱȱȱãȱ¢¢ȱ¢ã§ȱ
melu voi toiselle olla ympäristömelua. Niin ikään
ȱȱ¢¢§ȱ§§Ȧȱ ȱȱȱĴȱȱȱǰȱȱȱ
¢§ȱ ȱ ǯȱ ȱ ¢§ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱ§§§ȱĴȱ
meluksi.
ȱ Řǯŗȱ ȱ ȱ §ȱ ¢simmistä ympäristömelulähteistä ja -tyypeistä.
Kullakin niistä on tyypillisiä ominaisuuksia paitsi
ȱĴȱ¢ãȱȱǰȱ
ǰȱ ǰȱ §§ã¢¢ǰȱ §ǰȱ ¢§ãȱ ȱ Ĵȱ ǯȱ
ȱ§ȱĴ¢§ȱȱȱȱ
eri hallinnonalojen vastuille.
Taulukko 2.1.
Esimerkkejä ympäristömelun lähteistä.
Liikenne

Ulkoinen
teollisuusmelu

Asuinympäristön
melu

Vapaa-ajan melu

Luonto

ŗŚȱ
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tieliikenne
raideliikenne
lentoliikenne
vesiliikenne (myös moottoriveneet ja vesiskootterit)
moottorikelkat
teollisuuslaitokset
voimalaitokset (myös tuulivoimalat)
louhimot ja murskaamot
rakentaminen
ilmastointilaitteet
hissit
kodin- ja puutarhakoneet
naapurimelu ja askeläänet
itse tuotettu melu (puhe, lasten
itku, TV, radio, soittimet, huonekalut, ovet, myös askeläänet)
moottoriurheilu
ampuma-aseet ja -radat
ulkoilmatilaisuudet
ravintolat, diskot
harrastusvälineet ja lelut
ilotulitteet
tuuli, kosket, ukkonen
eläimet

3 Melun häiritsevyys

§ãȱ¢ȱĴȱȱȱ§¢¢ȱǻȱannoyanceǰȱȱstörning
ranskaksi la gêne ja saksaksi Belästigung). Häirit¢¢§ȱ ȱ ħ§§ǰȱ ȱ ¢ãȱ ȱ
¢§ȱ ȱ §ǰȱ §¢Ĵ§§§ȱ ȱ Ȭ
Ĵȱǻ ȱŗşŞŖǼǯȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ǰȱȱȱȱǰȱȱ§ȱ
ȱ Ĵȱ ȱ §§§ȱ ǯȱ
ȱ §ȱ §ȱ Ĵȱ §¢Ĵããȱ ȱȱ¢§ãȱ§ȱ§¢ȱ
ȱ §¢¢ǰȱ ȱ §ȱ §¢§§ȱȱȱǻ§ȱȱ
nuisance, disturbance, unpleasantness, dissatisfaction,
interference, irritation, displeasure, vexation). Mielek§§§ȱ§§Ĵ¢§ȱȱ¢ãȱȱ§§ȱȱȱ§§§ǰȱȱȱĴȱǰȱȱȱȱ§§§ȱ§ȱ
kuuntelemaan. Häiritsevyys kuvaa myös reaktiota
§¢Ĵ§§§ȱ§§ǯȱ
¢ȱ §§§ȱ §¢¢ȱ
Ĵȱ §§ȱ ¢ȱ Ĵȱ ȱ
ȱ ȱ §§ȱ §§ǯȱ ȱ ȱ
§§¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱǻȱŘǯŗǼǯȱȱȱ§§¢¢Ĵ§ȱ
§ȱ ¢ãȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ
§¢¢ȱĴȱ§§ȱ§ȱ§§ȱ
¢ȱ §ãȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ
joita vastaavia elämyksellisiä piirteitä ovat muun
ȱ §§ȱ §¢¢ǰȱ ȱ ȱ
ǰȱ§§ȱȱȱȱ§¢Ĵ§§ȱ
elämyspiirteet sekä äänen merkityssisältö. Häirit¢¢ȱȱ§¢Ĵ§¢¢ȱǻdiscomfort) vastaȱȱ§§ȱ¢Ĵ§¢¢ȱǻcomfort, pleasantnessǼǯȱ §¢¢ȱȱȱ¢ãȱĴǰȱ
ȱǰȱȱĴȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ¢Ĵ§§ȱ
ȱ ȱ §¢¢ȱ
tai -asteen arviointia. Häiritsevyys on kielteisenä
kokemuksena toiminnanvajauksen kaltainen teki§ǰȱȱ ȱ Ĵȱȱ ȱ ȱ ǻǯȱ ȱ
ŗǯŘǼǯ

§¢¢ȱĴȱ§
ŗǯȱ ȱȱǰ
Řǯȱ ȱȱȱĴ¢§ȱħ§ǰȱ
kuten altistuneen asuinolot ja sosioekonomiset
ħ§ǰȱ
řǯȱ ¢ãȱȱȱĴȱ§ȱǻȱȱĴȱȱȱȱĴȱǼȱȱȱ§§ȱ
ȱȱǻǯȱȱŚǼȱ§ȱ
Śǯȱ ȱĴ¢§ȱ¢ȱħ§ǰȱȱ§ȱȱ
ja suhtautuminen melulähteeseen sekä siihen
Ĵ¢§ȱȱȱǯȱ
§ȱ Ĵ¢§ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱęȱħãǯȱȱȱ
ȱ§§ȱȱ§¢¢ȱȱȱȱ
¢§§§ȱ ȬĴǯȱ ȱ §ãȱȱęȱħãȱȱȱǰȱ§ȱȱ¢§ãȱĴȱȱ§ãȱ
ȱ§§§¢§ȱȱ§¢Ĵ§§ȱ¢ãȱ
ȱȬȱǯ
Koska häiritsevyys osaltaan lisää erilaisissa elinȱĴȱǰȱĴȱȱ
§¢ã§ȱ ȱ §¢¢ǯȱ §ȱȱǰȱȱȱȱ
ǻȱŚǯŗǼǰȱĴ¢ȱȱȱȱ
ȱ ǻȱ ŚǯŘǼǰȱ ȱ ȱ §ȱ
ǻȱ ŚǯřǼȱ §ȱ ȱ ȱ
ǻȱ ŚǯŚǼȱ §ãǯȱ ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ Ĵãȱ§¢¢ȱȱ§ȱȱ
elintoimintojen häiriöillä olisi keskinäistä vuoroǰȱĴȱ§¢¢ȱȱĴȱȱ¢¢ȱȱ¢ãȱǰȱȱȱ
ȱ ¢¢¢ȱ ȱ ǰȱ ȱ
¢¢¢ǰȱ ȱ §§ȱ ȱ
ȱǯȱ
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3.1

§¢¢ȱ ¢ãȬȱ ȱ §ãȱ
Ĵȱ ȱ ȱ Ȭǰȱ ȱ Ĵȱ §¢¢ȱ Ĵȱ ħȱȱ§§ǯȱȱȬȱĴȱ§¢¢ȱȱȱ
monotonisesti (samaan suuntaan jatkuvasti muutǼȱ§§ȱ§§¢§ȱȱřǯŗȱĴ§§ȱ
¢¢¢ȱȱǰȱȱȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱĴǯȱ ȱ§¢¢Ĵ§ȱȱ
¢§ȱȱȱŘŖȱȱȬ§§ȱǰȱȱ§¢¢ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
ȱŝŖȮŞŖȱȱǯȱ ȱȬȱȱ
monotoninen eikä siinä ole selkeitä epälineaarisia
ǰȱ¢¢§ǰȱȬȱ§§Ĵ§ȱ
¢§ãȱȱȱȱȱǯȱȬȱ§ȱĴȱȱ
¢Ĵ§§ȱȱȱ§§ȱĴȱ¢ȱ§§ȱǰȱ¢ãȱȱȱ§§ȱȱȱĴȱȱ
kyseisen melun äänilähteen osalta.
Kyselytutkimuksissa tarkastellaan yleensä häirit¢¢ȱ¢¢¢Ĵ§ȱ§ã§ȱ§§§¢§ȱ§¢¢ȱȱǻȱĴ§ȱ§§§ȱĴnaǼȱȱĴȱȱ§§ǰȱjolȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ Ĵ§§ȱ
§§§¢ȱȱȱȱ¢¢¢Ĵ§ȱ

Melun häiritsevyyden
mittaus ja arviointi
ȱ §¢¢Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ ¢koakustisesti yksilö- tai ryhmätasolla. Arviointi
ȱ§ȱȱȬǰȱȱȱȱȱȱ§§ȱȱȱȱ
ȱĴǰȱȱĴ§ǯȱȱȱȱȱ§¢¢ȱ
ȱĴȱȱȱȱǯȱ§§ȱ§¢§§ȱĴȱȱȱǻȱȄȄǰȱȄ§§ȄǰȱȄȄǰȱȄ¢Ȅȱȱ
ȄĴ§Ȅȱ §§ǰȱ ȱ ȱ ǲȱ Ȅȱ ȱ Ȅǰȱ Ȅ¢Ȅǰȱ Ȅ¢Ȅǰȱ Ȅ¢Ȅǰȱ Ȅ¡¢ȄǼǰȱ ȱ ȱ ŗŗȱ
ȱ ǻŖȮŗŖǼȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱȱ
ǰȱǼǰȱȱȱȱȱ§¢¢ȱ ĴȦ§§§§ǯȱ §¢¢ȱ
ĴȱĴȱȱȱ¢ȱȱ§ȱȱȱǯȱȱ§ȱ
ȄȄȱȱȱĴȱŗǰȱȄȄȱśǰȱȄ¢ȄȱŞȱȱȄ¡ȄȱŗŖǯȱ§ãȱ
§§§ȱȱȱȱ§¢¢ȱĴȱ ȦȱŗśŜŜŜǱŘŖŖřǯȱ

10

Häiritsevyyden aste
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Kuva 3.1. Kaavio häiritsevyyden psykofyysisestä annos-vastesuhteesta, jossa
häiritsevyyden aste (pystyakselina,
asteikolla 0–10 ) kasvaa melun äänenpainetason (vaaka-akselina) lisääntyessä (Lambert & Maurin, 1988).

Melun erittäin häiritseväksi ilmoittaneiden määrä, %
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Kuva 3.2. Melun erittäin häiritsevänä ilmoittaneiden määrä (pystyakselina) liikennemelualtistuksen
lisääntyessä (vaaka-akselina) (Fidell et al.,1991).

tutkitussa väestöotoksessa altisteen voimakkuuȱ Ĵȱ ǻȱ řǯŘǼǯȱ ȱ §ãȱ
ȱ ȱ §§ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ
kasvava eikä se liioin anna kiinnekohtia raja-arvoja
varten. Meluvaikutusselvityksessä tulee kysymykȱȱ§§§Ĵ¢ȱ§ȱȱ¢§ãȱ
ǰȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ
melulähteitä. Niin ikään kyselyssä tulee määritellä
ȱǻ§§ǰȱ¢ãǰȱǰȱ§§§¢ȱ
§§ǰȱȱȱǼȱȱȱȱǻȱȱĴǼǯȱ¢ãȱȱĴȱȱĴȱǰȱȱ
ȱĴȱǰȱȱȱȱ
§ã§ǰȱ§ȱȱ¢¢ȱta sisällytetään usein samaan kyselyyn.
ãȱ ȱ §¢¢§ȱ ȱ ǯȱ
Melun häiritsevänä kokevissa osa on erityisen me§ǯȱ ¢§ȱȱ¢ãȱ¢¢ȱǰȱȱ§ȱȱȱȱĴȱȱ¢§§§ȱǻȱŝǼǯȱȱ
¢ãȱȱĴ¢§ȱ§ȱȱĴȱǰȱȱȱȱȱ
ȱĴ¢§ȱǯȱ¢ȱȱ

ȱ §§ȱ ¢ȱ Ĵ§§ȱ ȱ ȱ
§¢¢§ǯȱ §§ȱ ȱ ȱ §Ĵ§§ã§ǰȱ
Ĵ§ȱ§¢¢ȱȱȱĴȱȱȱǰȱ§ȱȱ
ȱȱȱĴ§§§ȱĴȱ
ȱ§§Ĵǯȱ
§ãȱ §¢¢Ĵ§ȱ ȱ
§¢§§ȱȱ¢ȱĴȱĴȱ ¢§ȱ §§ȱ ǻAeqǼǰȱ ȱ ȱ
hyvin esimerkiksi melko tasaisen ja laajakaistaisen
ȱĴǯȱȱȱ§ȱ
¢§ȱȱȱ§¢Ĵ§§ȱ ȱĴ§§§ȱ ȱ §§§ȱ Ĵȱ §§¢¢ȱ§§ȱǻ ȱśřŘǼǯȱ §¢§ã§ȱȱȱǻǼȱlun äänitaso on usein määräävä kokonaisaltistusta
arvioitaessa. Koska häiritsevyys riippuu myös meȱ §§ȱ ȱ ǰȱ §§§ȱ §§ȱ
ȱȱȱȱǯȱȱ
ȱĴȱȱ§¢¢ȱȱǰȱȱȱȱ§§§§ȱȱǰȱȱ§ȱ
olisi sama keskiäänitaso (kuva 3.3).
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Melun erittäin häiritsevänä ilmoittaneiden määrä, %
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Kuva 3.3. Lento- (sininen),
tie- (punainen) ja raideliikennemelun (vihreä) häiritsevyys.
Hyvin häiritsevänä ilmoittaneiden
osuus (pystyakselina), melualtistus
(vaaka-akselina) (Miedema & Vos,
1998).

0
45

55

65

75

Keskiäänitaso, dB

ȱ§ȱĴȱǻmax)
kuvaa impulssimaista melualtistusta esimerkiksi
ȱ §¢¢Ĵ§ȱ ǯȱ
Muissakin yhteyksissä esimerkiksi liikennemelua
tarkasteltaessa enimmäistasot voivat kuvata meluĴȱȱȱ§§ǯȱ
ȱ §§ȱ ȱ ȱ §ȱ
ȱȱȱĴ¢§ȱĴȱ Ĵȱ §¢¢ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ
ȱǰȱȱȱȱã¢§ȱȱȱ§¢Ĵ§ǰȱ
ei aina ole käytössä. Melun kapeakaistaisuus lisää
ȱ §¢¢Ĵ§ǰȱ ȱ ȱ §§ȱ §§§ȱ ȱ śȱ ǯȱ ȱ
ȱȱȱ§§ȱĴȱ§¢¢Ĵ§ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ja puheen kuulonvaraisen erotuskyvyn tavallista
ȱǯȱȬȱ§§ȱ
ĴȱȱȱȱȱȱȱǻǯȱȱŘǯŘǼǯȱ
Melun esiintymisaika on huomioitava esimerȱ¢ãȱȱ§¢¢Ĵ§ȱǯȱ
Yöaikainen melu koetaan häiritsevämpänä kuin
§§ǰȱ§ȱĴȱǰȱĴ§ȱ§¢¢ȱ
ȱ¢ãȱ§ã§¢¢§ȱ¢§ãȱȱ
äänitason ollessa yöaikaan vähäisempää.
18

Suomen ympäristö 3 | 2007

ȱȱ¢ãȱȱȱȱ §§§ǯȱ ȱ Ĵȱ §¢¢ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱȱȱȱȱ§§ȱ
ȱȱȱ§§§ã§ǰȱ§§ȱ¢ȱȱ
enää ole sopiva tapa kuvata melua ja sen vaikutusta
häiritsevyyteen.

3.2

Melun häiritsevyydestä
johtuva haitta
ȱȱȱĴȱȱȱĴǰȱȱ§¢¢§ȱȱĴȱȱȬǰȱ¢ãȬȱȱ
¢¢¢ȱȱ§§ȱǻȱřǯŚǼǯȱmintakyvyn alenema voi pahimmillaan huonontaa
ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢§¢¢mistä.
§ȱȱȱĴǰȱĴ§ȱĴȱ§¢¢ȱȱ
§§ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¢¢¢ȱȱǯȱȱ¢ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
§¢¢Ĵ§ȱ §§§ȱ ǯȱ §¢¢ȱ ȱ
niin ikään lisätä stressiä ja siitä seuraavia tervey-

100

Häiriö eri toimintoihin, % vastanneista

90
80
70
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Kuva 3.4. Eri toimintojen häiriintyminen lentomelualtistuksessa, ilmoitettu häiriö vastanneista
(pystyakselina), melutunnusluku (vaaka-akselina) (Grandjean et al., 1973).

ȱȱǰȱȱȱ§ãȱȱ§§ȱĴȱǻȱŚǼǯ
Häiritsevyys voi haitata ja kärjistää ihmissuhǯȱȱ §§¢ȱ ȱ ȱ
ȱĴȱȱĴȱ§¢ȱȱ§ǰȱȱ§¢¢ȱȱȱ
ȱĴȱĴǯ

3.3

ȱȱ§¢¢Ĵ§ȱȱ
§§§ȱ §¢ãȱ ȱ ȱ ǰȱ
Ȭȱȱȱȱȱ§§¢§ȱȱĴȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱĴȱǰȱ
koska osa asukkaista pitää kuitenkin ikkunoita auki eikä rakentamisen laatu vähennä melun äänitaȱȱȱ§¢¢Ĵ§ȱǰȱȱȱ
Ȭǯȱ ȱ ȱ §¢ȱ min luvussa 9.

Toimenpiteet häiritsevyyden
vähentämiseksi
ȱȱȱ§¢¢ȱ§tämiseksi asuinalueilla voivat olla esimerkiksi ikȱ ǰȱ ȱ §¢§ȱȱ¢Ĵ§§§ȱȱ§§ȱ§¢Ĵã§ǯȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ¢§ǯȱ
ȱ¢ãȱĴȱȱǯȱ
§§ȱȱȱȱȱĴȱãȱ ǰȱ ȱ §ȱ
ȱȱ¢ȱȬȱȱȱaalisia seuraamuksia.
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Śȱ ¢ȱ

ȱȱŗȱȱȱǰȱȱĴȱ
¢ȱȱȱȱ
tavalla kuin muista ulkoisista tai sisäisistä syistä
ȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §ã§ȱ ¢ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱǯȱ Ǳȱ§Ĵãȱȱ§ȱ
ȱǯȱȱȱĴvat vuorostaan toiminnanvajausta asianomaisen
§Ĵ§§ȱ ȱ ȱ §§ǯȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱ Ĵȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱȱǯȱ§§ȱȱȱȱ¢ãȱĴǰȱĴȱȱȱĴȱȱ§ãȱȱȱȱȱ
ȱ ǯȱ ȱ
voi vuorostaan merkitä asianomaisen suoritus- ja

¢ã¢¢ȱ ǰȱ §§ȱ Ȭȱ ȱ
ǰȱĴȱȱȱȱ§¢§ǰȱȱǰȱ
ȱȬȱȱȱǰȱȱ
syrjäytymiseen ja lisätä muuta sairastumis- ja tapa§ǯȱ§§ȱȱ Ǳȱ§Ĵtössä ryhmitellään haitaksi.
Ȧ§§ȱ ȱ ¢ȱ ȱ §Ĵ¢§ȱ §§ȱ Ĵǯȱ ȱ §ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
§§§ȱǰȱȱȱ¢ãȱȱȱȱ
ǯȱȱ¢ȱȱȱ§§een melu voimakkaana värinänä ja painemuutokȱ ȱ Ĵȱ ¢ȱ ǯȱ
ȱ¢ȱȱȱȱ§§ȱȱȱ¢ãȱĴȱǯȱȱȱ§Ĵ¢§ȱȱȬȱȱ
§ȱȱȱĴǯȱ

hypofyysi
pupillin laajentuminen

kilpirauhashormonin
eritys
sydämen syke
lisämunuainen:
kortisolin eritys

ruunasulatuskanavan toiminta

lihasjännitys

autonominen
hermosto

verisuonten
supistuminen

Kuva 4.1. Kaavio äänen vastaanotosta ja meluvaikutuksen
välittymisestä muihin elinjärjestelmiin (Ising & Rebentisch, 1993).

ŘŖȱ
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Kuulojärjestelmän (korva ja keskushermoston
ǼȱĴȱ§Ĵ¢§ȱȱvat lukuisiin yhteyksiin keskushermoston kuuloȱǰȱȱȱȱ
ȱǻȱŚǯŗǼǯȱȱȱȱ
neuraalisten (hermosto ja osin lihaksisto) tai humoȱǻ§¢Ǽȱ§§¢ȱĴǯȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱĴȱǰȱ§§ȱȱȱ
ȱĴȱȱȱȱ§¢ȱĴǯȱȱ¢ȱ§§ȱ¢ȱȱ§ãȱȱĴȱ¢ãȱĴȱ
häiritsevyys (luku 3) ja kääntäen häiritsevyyteen
ȱĴȱȱ¢ȱǯȱȱȱĴȱ§¢¢ȱȱȱȱȱ¢ã§ǰȱ¢¢ȱ¢ȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵ§§ȱ
¢ã§ȱ ǰȱ ȱ §§§ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ¢ãȱȱŝǯȱ
ȱȱ¢ȱȱħ§ǰȱȱȬĴǰȱ
ǰȱȱȱȱȱĴȱ
ȱǻǯȱ¢ãȱȱŚǯŗřǼǯȱ¢ȱ
ȱ ȱ §§ǰȱ
ȱĴȱȱ§¢¢§ȱȱȱȱȱ§§ǯȱ
ȱĴȱȱȱȱȱȱĴȱȱĴȱǰȱȱ¢ãȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱǻȄęȱȱĚȄǼǯȱ§§ȱ§ȱ
ȱ§ȱȱŘŚȱȱȱȱȱ§§§ǯȱȱ§§Ȧ
melu aikaansaa retikulaariaktivaatiojärjestelmässä
ȱ ȱ ȱ Ĵvan valpastumisen (arousal) vaaran uhan arvioimiȱ ȱ Ĵȱ ȱ ǯȱ
ȱ ¢¢ȱ Ĵȱ ȱ ȱȱȱȱ§¢§ȱȱǻȱŚǯŗǼǯȱ
ȱȱȱǰȱȱ¢ã§ȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱ ¢ȱ ¢ȱ §¢ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ
Ĵ¢¢ȱ ȱ ǻȱ ŚǯŘǼǯȱ ȱ ȱ ¢ȱȱȱǻȱŚǯŗǰȱŚǯŚǼǯȱȱ
ȱħ§ȱȱȱȱ
akustisista ominaisuuksista myös sen henkilökohtaisesta ja yhteisöllisestä merkityssisällöstä.
ȱ ȱ §§ȱ ȱ
Ĵȱ ¢ȱ ȱ §ã§ǰȱ
§ȱĴȱĴȱȱȬ
ȱ §ȱ ȱ ¢ãȱ Ĵȱ
ȱȱĴǯȱȱ¢ȱ

toimintojen muutokset ilmenevät melualtistuksen
aikana ja palautuvat normaaleiksi altistuksen loĴǯȱȱȱȱǻǼȱȱȱ§§ǯȱ ȱ¢ȱ
muutokset habituoituvat toistuviin äänialtistukǯȱ§§ȱ§¢ȱȱȱĴȱ§ȱǰȱĴ§ȱȱ¢¢¢ȱ§§ȱȱ¢syvästi poikkeavana. Pitkään kestänyt toiminnan
§ãȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢ȱ ȱ
§§¢§§§ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ Ĵ¢¢ȱ ¢¢§ȱ ȱǰȱ§ȱ¢ãȱȱ
ȱȱȬȱȱǰȱȱȱĴȱȱǰȱȱ
ȱȱ§¢Ĵ§¢¢§ȱǻȱŜǼǯ
ȱ§ȱȱ¢ten elintoimintojen häiriöt on ryhmitelty
ŗǯȱ ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ§¢ȱǻȱŚǯŗǼǰ
Řǯȱ ǰȱȱĴ¢ǰȱ¢¢ȱȱȱȱǻȱŚǯŘǼǰȱ
řǯȱ ȱ§§ȱĴ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱŚǯřǼǰ
Śǯȱ ǰȱȱ¢§ȬȱȱãȱȱǻȱŚǯŚǼǯ
ȱȱ§ȱȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱ§§ǰȱȱȱħ§ǰȱȱãȱ
ȱ¢ȱã¢§§§ȱȱȱȱĴȱȱãȱȱ
¢Ĵȱ§ǯȱ

4.1

Melun aiheuttamat neuraalisten
toimintojen häiriöt
§ȦȱĴȱȱ§Ĵ¢¢ȱ
ȱ ȱ ȱ Ȭȱ
ȱȱǰȱȱ§ȱǻ§ãȬǰȱȬȱȱǼȱ§ȱ
§§§ǰȱ ȱ §§ȱ
elimistön valve- ja vireystilaa ja eri toimintoja.
ȱ§§§¢ȱȱ§ȱȱĚ§ǰȱ
ȱȱ§ȱsoissa ja muutoksia valve- ja vireystilassa riippuen
§ǰȱ§ȱȱ¢ãȱ¢ǰȱ
toiminnan tai tehtävien vaatiman suorituskyvyn
osalta vireystilassa sillä hetkellä on sekä muutoksia
ǰȱȱȱȱǯ
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4.1.1

Lihasreﬂeksit
Ĵ§§ȱȱȱȱ§§ȱȱĴȱ ȱ §§ȱ ȱ Ě§ȱ ȱ
ħǰȱȱȱȱ¢¢§§ǯȱ
§ȱȱ§§¢ȱǻstartleǼȱȱȱ§§ȱĴȱĚȱȱ§Ěǯȱ §§¢§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¢§ȱ ȱ Ěǯȱ §§¢ȱ
ȱȱ§Ĵ§§§ȱǰȱ§ȱȱ
ȱ ¢ãȱ §¢ħǯȱ §ĚȱǻĚǼȱȱȱ
korvan akustisen vastuksen muutoksena. Menetelmää käytetään hyväksi kuulojärjestelmää tutĴǯ
¢¢§ȱȱĚȱȱ
§§ȱĴȱȱ§§§ǰȱ§ȱ¢ȱȱȱȱ ȱ ȱ ȱ §§ǯȱ Ěȱ
ȱ ȱ §ę§ǰȱ ȱ ȱ ȱ
myös muilla aistinärsykkeillä. Ne laukeavat jo
ȱ§§ȱ¢Ĵ§§ȱȱŝŖȱǰȱ§§§ȱȱŗŖŖȱȱȱĚȱȱ
ȱ §§ȱ ȱ §§¢§ǯȱ Ěȱ
habituoituvat toistuviin ääniärsykkeisiin nopeasǰȱĴȱȱȱȱ¢¢ȱ
Ĵ§§ȱ§ȱȱ§ǯȱȱȱ ȱ Ěȱ ¢¢ȱ
säilyy ennallaan kuulokynnyksen alentumasta
Ĵǯȱ§§¢ȱȱȱȱȱ
ȱ ǰȱ ĴĴȱ §§Ȧ
ȱ ǻǰȱ §§¢ǰȱ ǰȱ ǰȱ
¢§§ǰȱ ǯǼǯȱ ȱ §§¢ȱ ȱ §§ȱ
ȱȱȱ¢ȱǰȱȱ
esiintyminen melussa voi kuitenkin häiritä altistuȱȱǰȱȱĴȱȱ
Ĵ¢§ȱȱȱǯȱ Ĵ¢ȱ ȱ ȱ §§¢ȱ Ĵ¢§ȱ
Ĵȱ§ȱȱȱĴȱ¢ãȱ
vaaratilanteita.
ȱ Ěȱ ȱ Ȭȱ ȱ Ěȱ §Ĵ§ȱ §§§teen paikantamisen katseella ja päätä kääntämällä
ȱȱĴ§ȱ§§ǯȱȱĴ¢¢ȱȱ
ȱ§§¢Ě§ǰȱ§ȱȱǰȱĴ§ȱȱĴȱ§§§ȱ¢§§ȱǯȱĚȱ¢¢¢ȱ§ȱ
ȱȱǰȱĴ§ȱȱȱ¢ãȱȱ§§ǯȱȱȱȱȱ
ȱ §ãǰȱ ȱ §ȱ §ŘŘȱ
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mukaisesti vetää huomion puoleensa sekä pään
§§ã§ȱĴ§ȱȱȱ
siihen.
§ȱȱȱȱȱ¢¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ§§ǯȱ ȱ
§ȱȱȱ§§ȱ
ȱȱ¢ȱȱȱ§ǰȱȱ
kuuluvat toiminnallisesti retikulaariaktivaatiojär§§ǯȱ §ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱȱȱ§§§ȱ¢ãȱȱ Ě§ǰȱ ȱ §§ȱ ȱȱ§ȱĚȱĴȱ
Ĵǯȱ

4.1.2

Levon ja unen häiriöt
ȱȱ¢ȱȱȱ¢¢§ȱȱȱ¢§ȱȬȬ
¢ǯȱȱ¢ãȱ§ȱȱȱ
ȱȱȱ¢ãȱȱȱ
ȱȱȱ¢ãȱ§§ǯȱȱ
rajaa unen ja valveen välillä ei ole määriteltävissä.
ǰȱ¢¢§ȱǰȱȱ
ja uneen vaipuessa retikulaariaktivaatiojärjestelmä
§§ȱ§ȱȱĴ§ȱȱǯȱȱȱȱȱ
vähentyminen on yksi tarpeellinen osa tätä taǯȱȱ¢§ȱ¢ǰȱ
ǰȱȱȱã§ȱ
§ȱ¢¢§ȱȱȬ¢¢¢§ȱȱ§§ȱ
ȱǯȱȱȱ¢¢ȱȱȱ§ȱ
ȬȱĴ§ȱ§§¢§ã§ǯȱ
ȱĴȱǰȱǰȱȱ
ȱȱ§ãȱȱ§¢¢ȱ§ȱ
¢ȱȱ¢Ĵǯȱǰȱȱ
tai epäsäännölliset melutapahtumat voivat vaikeutȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ§Ĵ§§ȱȱȱ§ȱĴȱȱ
ȱǰȱȱȱǰȱ¢¢¢ȱ
ȱȱǰȱȱȱãȱ Ĵȱ ȱ Ĵǯȱ ȱĴȱ§ãȱȱ¢¢§ȱǰȱĴ§ȱ
ȱǰȱȱĴȱȱ§¢¢ǰȱȱ
ȱȱ¢¢§ȱȱ§¢§ȱȱ
ȱ §Ĵã§ȱ ȱ §ȱ ȱ
Ĵǯȱ §ãȱ Ĵȱ ȱ ȱ
ȱ§ãȱȱ§§ȱȱ-

§ȱ¢§ȱĴǰȱȱ¢¢ȱǰȱĴĴȱ§§¢§ǰȱ
§§¢¢Ĵ§ȱ ĴĴǰȱ ȱ ȱȱ¢§ȱȱǻȱŜȱȱŚǯŚǼǯ
ȱ Ĵ¢ȱ ¢ȱ ȱ ãȱȱĴȱ¢Ĵ§§ȱȱȱĴȱ¢§ȱ¢ãȱȱȱȱȱĴȱ§¢Ĵã§ȱǯȱ Ĵȱ Ĵȱ ȱ §¢Ĵ§§ȱ
§ãȱǻęǰȱ Ǽǰȱ
ȱ§ȱǻȬęǰȱ Ǽǰȱȱ§¢§ȱǻ¢ęǰȱ Ǽǰȱȱȱ
raajojen liikkeitä ja nukkumisasentoa (liikeantuȱ ęǼǰȱ ȱ ȱ
¢§ǰȱ¢§ȱ¢Ĵ§ǰȱĴǰȱȱ
¢§¢¢Ĵ§ȱȱ¢ãȱȱǯȱ§ãȱ ¢ȱ ȱ ȱ
ȱȱ¢¢¢Ĵ§ȱ¢§ȱȱȱǻȱ
ŗǰȱ¢ȱȱŘǰȱ¢§ȱȱřȱȱŚȱȱǰȱȱ
¢ȱ ǰȱ Ǽǯȱ ȱ §§ȱ ¢Ĵ¢§ȱ
¢ǰȱȱȱȱŝŖȮŗŗŖȱǯȱ¢ãȱ§vällä valveilla ollessa vireystila vaihtelee 90 min
¢§ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
§§ȱ §ã¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ
muissa unen vaiheissa. Jotkut rekisteröintimene§ȱȱȱȱǰȱĴȱȱ
Ĵǰȱ ȱ ȱ §ǰȱ ȱ ȱ
ȱȱ§§Ĵ§ȱȱȱĴȱ
Ĵ§§ȱȱȱǯ
ȱȱȱĴȱ¢¢§ǰȱȱĴȱȱȱ§ãǰȱȱ
ȱȱȱǰȱ§§ȱ
§§§ǰȱȱȱȱ§¢¢ǯȱȱǰȱȱĴȱ§§ȱ§§ǯȱ
ȱȱȱ§ȱȱ
Ĵȱ§ãȱĴȱ§ã§ȱȱ
§ȱ Ĵȱ ȱ §¢¢§ǰȱ Ȭȱ
ȱ ¢ã¢¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ§¢¢¢Ĵ§ȱȱȱǰȱ
Ĵȱ§§¢§ȱ§ȱȱ¢ȱ
ȱǯ
ȱ¢§ȱǰȱȱȱ¢¢ȱĴ§§ǰȱȱĴȱȱ
ȱ Ĵȱ §ãȱ ǰȱ ȱ
ȱ§¢Ĵãǰȱ§§ȱ§¢Ĵãǰȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
äänieristyksen parantamiseksi tarkoitetut rakenteelliset toimenpiteet ja asunnon tai asuinalueen
vaihto sekä melua koskevien valitusten tekeminen
viranomaisille.

ȱĴȱ§ãȱȬȱȱĴȱħȱȬȱȱȱǯȱȱ¢ãȱȱ¢§ãȱǰȱĴȱȱȱȱpurimelu ovat käytännössä tärkeitä melulähteitä.
ȱ§§ǰȱ§ȱ§ȱ
melutapahtumien määrä ja ajallinen esiintyminen
ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ §§ȱ ¢¢§ȱ
ȱ ȱ §¢Ĵ¢ȱ ȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ǯȱ Ĵȱ ¢ãȱ
ȱȱȱĴȱȱĴȱ
ȱĴ¢ȱ§¢Ĵ§§ǯȱ
ȱ§ȱȱĴǰȱȱȱ¢ȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ
tai kotona antaa määrätyssä määrin erilaisen kuvan annos-vastesuhteesta kuin altistetun oma arǯȱ ȱȱȱȱ¢ãȱȱ
¢¢§ȱ §§§ǯȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
ȱ§ȱȄȱ¢ãȄǰȱȱȱȱ ȱ ¢ã§ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ
itse arvioimaan tai muistamaan kehon liikkeitä.
Rekisteröinti ei kuvaa ihmisen omaa kokemusta
huonosti nukutusta yöunesta eikä sen jälkeisestä
aamuväsymyksestä. Unen häiriintymisen voi alĴȱȱȱ¢ãȱ§ȱȱȱ
ȱ§ȱǰȱȱȱãȱȱ
§¢§ã§ȱȱȱĴȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȄȄȱ ¢ãȱ ȱ ȱ ȱ
asteikolla (ks. luku 3).
Ȭȱ ȱ §§ȱ
§ã¢¢§ȱ ȱ Ĵȱ ȱ §ȱȱȱȱȱřśȱȱȱǻȱŚǯŘǼǯȱ §§§ã¢¢ȱȱ
yleensä monotonisesti laboratorio-olosuhteissa läȱŗŖŖȱƖȱȱȱŝŖȮŞŖȱȱǯȱȱ§§§ȱ§§ȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ§§ǯȱ¢ȱ
ȱȱǰȱȱ¢§ȱ¢ȱ ǰȱ ȱ ¢§ȱ ȱ ȱ řŖȱ ȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱ¢§ȱ
hyvin kuulua spontaaneihin muutoksiin eivätkä
§Ĵ§§Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ§§ǯȱȱȱ
ȱ§ȱȱȱ¢ȱŚśȱǯȱ
Unen häiriintymisen reaktioista herkimmin muuȱȱȱ¢¢¢§ȱȱ¢§ǯȱ ȱȱ§§¢§ȱ¢¢ȱ¢ãȱ
melko herkästi. Herääminen ei ole yhtä herkkä kuȱȱĴȱȱ§ã§ǯȱ

Suomen ympäristö 3 | 2007

Řř

Heräämistodennäköisyys, %
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Lentomelun enimmäistaso korvan luona, dB
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Kuva 4.2. Lentomelun aiheuttama heräämistodennäköisyys
(pystyakselina) makuuhuoneessa mitatun enimmäisäänitason (vaaka-akselina)
kasvaessa, kun spontaanin
heräämisen todennäköisyys
on 8,6 % (Basner et al., 2004).

Melutapahtumien lukumäärä

Unen laadun huonontuminen, %

4 8

16

64

-10

-20
50 dBA
-30

-40

60 dBA

Melutapahtumien määrän lisääntyessä unen
ȱ ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ
§§§ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ§§ȱ§§¢ȱǻȱŚǯřǼǯȱ§§ȱĴȱkin myös melutapahtumien keskinäinen väliaika ja
ȱ¢ãȱǯȱ §§ȱȱǰȱȱ
§ȱȱŚŖȱĴǯȱ §§ȱȱ
ȱȬȱȱȱ§ãpää aamuyöstä kuin iltayöllä. Melutapahtumien
§§§ȱȱĴȱ§ȱ§ãȱȱȬȱǰȱŘŚȱ
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Kuva 4.3. Unen laadun (pystyakselina)
heikentyminen liikennemelutapahtumien
lukumäärän lisääntyessä (vaaka-akselina)
muuttujana keskiäänitaso
(Öhrström et al., 1988).

ȱ ȱ §§§ȱ ȱ Ĵȱ
§§§ȱȱ§§¢§ǯȱ §§ȱ§ã¢¢ȱǰȱȱ¢Ĵ§ȱȱ
§§ȱ ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ
nousuihin. Jo muutaman sekunnin ero on merkittävä.
ȱ §ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ¢§ȱǻ¢ȱŝȬŗśȱĴǼȱ
ȱ¢§ȱŚśȱȱȱǯȱ §§¢¢ȱ
ȱ§§ȱȱŚŖȱȱȱȱȱ§ã¢¢ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ

Heräämiskynnyksen kumuloituva jakautuma, %
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Kuva 4.4. Heräämiskynnyksen kumuloituva jakauma
(pystyakselina) äänekkyystason (vaaka-akselina) lisääntyessä (Grandjean, 1960).

ǻȱŚǯŚǼǯȱ ȱȱȱȱȱ¢ãȱ
ȱǰȱȱȱ§§ȱȱȬǰȱȬȱȱ
lentoliikenteen melun välillä tulevat esille samalla
ȱȱ§¢¢§ȱǻȱřǼǯȱ
§Ĵȱ§ȱ§§¢¢ȱȱȱ§§ȱ§¢ĴãȱȱĴȱã§ǰȱ
ȱȱȱ§§ȱ¢§§ȱŝŖȱǯȱȱĴȱ§ãȱĴȱ
esimerkiksi lisääntyvänä halukkuutena asunnon
tai asuinpaikan vaihtoon kasvaa myös annos-vastesuhteen mukaan.
ȱȱ¢ãȱȱĴȱ§ãȱ¢¢ȱȱĴ¢ȱȱŚǯŗǯȱ§ȱȱȱȱ
§§ǰȱ ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱǻǰȱȱȱěȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱěȱǼǯȱȱĴ§§ȱ
myös eri vaikutusten osalta tutkimusnäytön vahȱǻȱȱŞǼǰȱȱȬ¢¢§ȱȱ
§§¢Ĵ¢ǯȱ
ȱĴȱȱȱȱ§riöt eivät yleensä osoita pitkällä aikavälillä habiǰȱ ȱ ȱ §ãǰȱ §ȱ ȱ

Taulukko 4.1.
Yöaikaisen melun vaikutusten kynnystasot ja tutkimusnäytön vahvuus.
Vaikutusryhmä
vaurio

toiminnanvajaus

haitta, terveys

haitta, sosiaalinen

Vaikutus
EEG-herääminen
kardiovaskulaariset muutokset unen aikana
unen vaiheiden keston ja jakautumisen
muutokset
mitatut yöaikaiset kehon liikkeet
stressihormonien pitoisuudet

NOAEL
30–35
30–35

dB-yksikkö
Lmax sisällä
Lmax sisällä

Näyttö
riittävä
riittävä

30–35
32

Lmax sisällä
Lmax sisällä
LAeq

riittävä
riittävä
rajattu

heräämiset
nukahtamisen vaikeus
unen laadun huonontuminen
unen pirstoutuminen ja vähentyminen
lisääntyneet kehon liikkeet
päiväväsymyksen lisääntyminen
mielialan huonontuminen
ilmoitetut terveysongelmat
lääkkeiden käytön lisääntyminen
kognitiivisten toimintojen heikkeneminen
unettomuus
kohonnut verenpaine
sydäninfarktiriski
psyykkinen sairastuvuus

42

LAmax
LAeq
LAeq

riittävä
riittävä
riittävä
riittävä
riittävä
rajattu
rajattu
riittävä
riittävä
riittävä
riittävä
rajattu
rajattu
rajattu

sosiaalisten kontaktien väheneminen
onnettomuusalttiuden lisääntyminen

LAeq

35

Lyö

65
55
50
60

LAeq
Lyö ulkona
LAeq ulkona
Lyö ulkona
LAeq ulkona

rajattu
rajattu
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Řś

ȱȱȱ¢§ȱ§ȱĴ¢ȱȱȱ¢¢Ĵ¢ȱȱĴ§§§ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
ǻĴ¢ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ Ǽȱ
paitsi aikuisilla myös päiväkoti- ja kouluikäisillä
ǯȱ ȱ ¢ȱ Ĵ¢§ȱ ħȱ¢ã¢¢¢ǰȱȱȱħȱȱȱ
ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱĴ¢ȱȱ¢¢ȱ ǰȱ ȱ Ĵȱ §ãȱ ȱ
ȱ ȱ §§§ȱ Ĵȱ Ĵǯȱȱȱȱȱ
§ãȱ ȱ ȱ ¢ãȱ §§¢§ǰȱ ȱ
ne voivat johtaa sosiaalisessa suoriutumisessa ja
ȱȱĴǯȱ§ãȱĴȱ§§ȱȱȱ¢ãȱĴȱ
ȱ¢ǯ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱĴ¢§ȱȱȱǰȱ
ȱĴǰȱ§Ĵ¢¢ǰȱȱ
ȱ ¢§§¢Ĵããȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
suorituksiin. Kuulon ollessa viestinnän kannalta
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
§ȱȱȱ¢¢ȱȱȱ
§§ȱȱ§Ĵ¢ǰȱȱȱ
¢§§ȱ§§ǯȱȱ¢ãȱlisillä valmiuksilla on tässä suhteessa merkitystä.
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ãȱ
Ȭȱȱ¢ȱǰȱ§ȱ§§§ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ
ĴȱĴ§ȱĴȱǯȱ
§§§ȱȱȱȱȱ
erilaiset muistitoiminnat. Niin ikään motivaatio
ȱ ȱ Ĵ¢§ȱ ȱ ¢¢¢§ȱ
ȱ¢¢¢ǯ

ŘŜȱ
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hyvä

Melun aiheuttamat
kognitiiviset häiriöt

Suorituskyky

4.2

Ȭȱȱ¢ȱ¢§ȱȱȱ
käänteisellä U-muotoisella riippuvuussuhteella
ǻȱŚǯśǼǯȱãȱȱ§¢¢ȱȱ¢ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §¢§§ȱĴ§§ȱĴ¢¢¢§ȱȱĴǯȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ
§¢¢¢§ȱ¢ãȱȱ¢¢ȱȱ¢¢§§ȱ Ĵ§§§ȱ ȱ §§§ǰȱȱȱĴǯȱȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ §§ȱ
¢¢¢ȱȱ¢¢ȱĴ¢ȱ§§ȱȱȱȱȱȱ
ȱ§§ȱħ§ǰȱȱǯȱ§ãvällä äänimaailmalla on oma osuutensa ihmisen
vuorokautisen valve- ja vireystilan säätelyssä. Näin
ollen ääniympäristöllä voi olla merkitystä sekä suoȱȱĴ§ȱȱħ§§ǯ
¢ã¢§ãȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ §§ȱ ¢ã¢ǯȱ
ȱ Ĵȱ ǰȱ Ĵ§ȱ §§ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ §¢¢Ĵ§§ǰȱ
kohtuullinen ympäristön äänitaso voi kohentaa
¢ȱȱȱĴǯȱȱ
sopiva ääniympäristö voi parantaa lyhytaikaisen
¢ãȱ Ĵȱ ȱ §§ǰȱ §ȱ ȱ ȱ §ȱ
ȱ ǯȱ Ĵȱ ȱ ȱĴ¢§ǰȱĴȱȱȱ
ȱ§¢Ĵã§ȱ¢Ĵ§§ȱ§§ȱ§§¢-

heikko

ȱȱĴȱȱȱȱ
ja voi siten olla altistamassa tai lisäämässä yleistä
sairastumisriskiä. Jotkut väestöryhmät ovat her§ǯȱ §ãȱ §§§ȱ ȱ §ȱ ¢ã§ǰȱ
sukupuolten kesken on eroja ja epäsäännöllisessä
tai vuorotyössä olevat kuuluvat myös tässä suhȱ§§ȱ¢§§ȱǻȱŝǼǯ

alhainen

keskimääräinen

korkea

Vireystila

Kuva 4.5. Suorituskyvyn (pystyakselina) riippuvuus vireystilasta (vaaka-akselina) (Yerkes & Dodson, 1908).

§ãǰȱȱȱȱ§§§ȱĴĴȱȱ
§§§ȱ ȱ Ĵȱ §ǰȱ §§ȱ
Ĵǯȱȱȱ§§ȱ§Ĵȱ
ȱĴȱ§§ȱĴȱã¢ã§ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱ§¢§ȱȱ¢Ĵ¢ȱĴ§§§ȱȱ
tutkimuksissa lähinnä luokkatilanteissa. Kyseessä
on joko eri lähteistä peräisin oleva liikennemelu
tai itse lȱ¢¢¢ȱǰȱȱȱ
ȱ§Ĵ§§ȱȱǯȱȱ¢§§§§ǰȱĴ§ȱȱȱ§ȱȱȱȱ
Ȭǰȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ
ǯȱ¢¢ȱĴ¢¢ȱ¢ãȱȱȱ ȱ Ĵȱ ȱ Ĵȱ
ȱ Ĵȱ ǰȱ ȱ §§§ȱ
ȱ ȱ Śǯřǯȱ §ȱ ȱ Ĵȱ
ȱȱ§ã§ȱȱȱĴȱ
ȱǯȱ ȱȱ§§ǰȱȱǰȱȱȱ
ǯȱȬȱȱȱ§§ȱȱŚŖȱȱȱȱȱȱ
ǻȱŚǯŜǼǯȱȱ¢¢¢ȱȱȱnitiivisissa toiminnoissa erilainen. Muistitoiminnot ja
lukeminen vaikeutuvat helpommin ja suorituskyvyn
huonontuminen riippuu melutasosta enemmän kuin
ĴȬȱȱ¢¢ǯȱȱȱȱ§§ȱȱȱ¢ãȱȱǯȱ ȱ ȱ Ĵ¢ȱ §ȱ ȱ

ȱȱǰȱ§ȱȱȱ
passiivisuuteen (helplessness) ja heikentyneeseen
ȱ¢Ĵ§§ȱȱ§§ǯȱȱ
ȱȱȱĴȱ§ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ
vaikutus koskee enemmän muistitoimintoja. Oppimisympäristössä melȱ ȱ §ãȱȱ¢ȱȱ§ȱǰȱȱȱ
¢ãȱȱ¢ȱĴ§ǰȱǰȱȱȱȱ§ã§ȱȱȱȱȱ§ǯȱ
ȱȱ¢¢ȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱǰȱȱ§¢§ȱȱ§§Ȭ
§§ȱ§ǰȱȱ§ȱ¢§ȱȱȱȱȱȱǰȱĴȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ ȱ ȬĴȱ ȱ ȱ ǯȱ
§¢Ĵã§ȱȱ§ǰȱĴ§ȱ§§ȱ§§§ȱ
Ĵ¢¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ §¢¢¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ
Ĵ§§Ĵã§ǰȱȱȱ
§ȱȱȱ§§ȱ
ǻȱŚǯŝǼǯȱ§ȱȱȱ§ȱ¢§¢¢§ǰȱ ¢ãĴã¢¢§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ãȱ §§ǯȱȱ Ĵ§ȱ
meluhaitoista on raportoitu myös jo vauvoilla ja
Ȭ§§ǰȱ§ȱȱȱ§§§ȱlellistä kehitystä.

Luetun ymmärtäminen,
pistemäärä
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Kuva 4.6. Luetun ymmärtämiskyvyn heikkeneminen
(pystyakselina) lentomelun
keskiäänitason lisääntyessä
(vaaka-akselina) (Stansfeldt
et al., 2005).
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Suoriutumien matematiikan kokeista,
pistemäärä, %
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Kyseessä voi olla laajempi yhteiskunnallinen
ǰȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ §ȱ
ei ainoastaan liikenne- ja muun ympäristömelun
ǰȱȱ¢ãȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱ
Ĵȱ§ȱ§§ȱĴ§ȱȱȱȱ ȱ ȱ Ĵ¢Ȭȱȱ ¢päristö. Niin ikään nuorten vapaa-ajan ääniympäãȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ¢§ȱ §§ȱ ǯȱ ȱ Ĵȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ
koulussa myös kotona ja vapaa-aikana on omiaan
§§§§ȱȱĴȱȱĴȱ
ȱǯ

4.3

Melun aiheuttamat kielellisen
viestinnän häiriöt
ȱ§ȱȱǯȱȱȱĴȱȱȱ
Ĵȱ ȱ ȱ §§§ȱ ȱ
§§¢§ã§ǯȱȱȱȱȱȱȬȱȱ§¢¢§§§ǯȱ ȱȱ¢ãȱ
itse puhumaan erilaisissa meluisissa tilanteissa.
Melulla on vaikutusta sekä puheen kuulemiseen
Ĵ§ȱȱȱĴǯȱ ȱ¢ȱ
ȱȱȱ§ȱ¢§ãȱĴ§ȱ
työperäistä melua.
ŘŞȱ
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Kuva 4.7. Suoriutuminen matematiikan kokeissa (pystyakselina) tieliikennemelun enimmäistasoilla (vaakaakselina) (Shield et al., 2005).

4.3.1

Melun vaikutus puheen kuulemiseen
ȱȱĴȱȱpuu lukuisista seikoista. Keskeisiä akustisia muuttujia ovat puheen äänitaso (ja puhujan etäisyys
ħǼȱȱȱȱ§§ȱ ǻ§¢§¢¢Ǽǰȱ ȱ ȱ ȱ
§§ȱȱȱȱǻǰȱ
§ãǼǰȱ ȱ ȱ §§ȱ §ãȱ §¢§ȱ§§§ȱǻȱǰȱǰȱǰȱ§§Ĵǰȱ
ȱǰȱĴǰȱǼǯȱȱĴȱȱ¢ȱȱȱ ȱ ¢ãȱ ǰȱ ȱ §¢§ã§ȱ
ȱ ǯȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ
§ãȱȱȱǻǯȱ§ȱȱȱǰȱ
ȱ Ĵȱ ȱ Ǽȱ ȱ ħȱ len hallintaan ja kielelliseen oivaltamiskykyyn on
ǯȱ §§ȱ ¢¢§ȱ ȱ ¢ȱ
ajanjakso lapsilla murrosikään asti ja muun kuin
§ȱ§¢ĴãȱĴȱȱȱ
¢ãȱ§ã§¢¢ȱǯȱȱ¢¢ǰȱȱȱ¢¢ȱǻȱȱ
ŚǯŘǼǰȱǰȱȬȱȱ¢¢ȱ¢ȱ
ȱĴȱǯȱ
ȱĴ§§ȱȱȱ§§ȱȱ
Ĵ§§ȱ ȱ §ã§¢¢ȱ Ĵȱ ȱ
ĴȱȱǰȱĴ§ȱȱȱ¢ã§ȱǻǰȱȱȱ§§ǼȱȱȱȱĴȱ
ȱĴǯȱȱ¢¢ȱ
ȱȱǰȱȬ¢¢ȱȱ-

ȱȱȱȱ§ȱ¢¢¢Ĵ§§ȱ
ǯȱ§§ȱȱ§ǰȱĴ§ȱȱȱȱ
§ãȱȱȱ§§§ȱǰȱȱ
ħȱ ȱ ħȱ ¢ã¢§§ȱ §§Ȭȱ ȱ ¢¢ȱ§§ǯȱȬ¢¢ȱĴȱ
ȱ ȱ ȱ şśȱ ƖǱǰȱ
ȱ ¢Ĵ§ȱ ȱ ¢¢ȱ ȱ
ȱ ŝśȱ Ɩǯȱ ¢¢ȱ ȱ śŖȱ
Ɩȱ ȱ §¢§ã§ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ
ȱȱ§¢ȱĴǯȱ
Puheen ja melun äänitason ollessa sama (häiriöetäi¢¢ȱŖȱǼȱ¢¢ȱȱȱşśȱƖǯȱlisuus seurata puhujan kasvoja ja huulten liikkeitä
ȱȱĴȱĴȱ¢¢§ȱĴȱŗśȮŘŖȱƖȱȱŘȮřȱȱ§§ȱ§¢§ǰȱ
ȱ¢ȱȱȱhaimmillaan vȱśŖȱƖǱȱ¢¢ǯȱ
ȱĴȱȱȱȱȱȬȱ§§ǰȱ¢ãȱȱ§§§ãȱlun ajallisista piirteistä esimerkiksi impulssimelun
¢¢§ǯȱ §ãȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ§ã§ȱ§ȱǰȱȱĴȱȱȱĴ¢§§ǯȱȱĴȱȱ§ãȱ
ȱĴȱȱȱǯȱ
ȱ§§ȱȱ§ãȱȱȱǰȱȱȱȱȱ§ȱȱ
vastaavasti hyvin suuria taajuuksia sisältävää.
ȱȱĴȱȱ
ȱȱ§ȱǰȱĴ§ȱȱȱȱ
ȱĴ§§§ȱȱȱȱǰȱĴ§ȱ
§§¢ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱȱ¢§§§§ȱǰȱȱħȱ
ei jaksa ylläpitää pitkään ja joka johtaa nopeasti
§¢ǯȱ §§ȱ ȱ ȱ ¢¢§ãȱ
ȱȱǰȱȱĴȱ¢¢ȱȱȱȱǰȱ
Ĵȱȱ§¢§ã§ȱȱ§§§§ȱȱ
Ĵȱȱǯȱ
ȱ§ȱĴ§§ȱȱȱ
Ĵȱ§§ȱĴǰȱȱȱ
ĴȱĴǰȱ¢ãȱȱ
ȱȱȱǻǰȱ¢ǰȱȱȱǼȱĴǯȱ ȱ§ȱȱ ǻȱ śǼȱ ȱ Ĵȱ
vaikeutuu suhteellisesti enemmän kuin äänesten
ǰȱȱ¢¢ȱȱǯȱ ȱȱȱŗśȱȱ
ȱ§ã§¢¢ȱĴȱĴȱ
ȱǰȱȱ¢¢ȱȱȱĴǯȱȱ
ǻ¢ãȱ Ǽȱ §ȱ ȱ ȱ §¢§Ȧȱ

puheesta. Korvan ja kuulojärjestelmän muut saiȱ ȱ Ĵȱ §ȱ ȱ
Ĵȱ ǰȱ ȱ §§ȱ
¢¢ȱȱ§ȱĴǯ
ȱĴȱȱȱĴ¢ȱȱ
laskentamalleja puheen kuulemisvaikeuksien arvioimiseksi ja ennakoimiseksi. Kun tunnetaan se§ȱ§§ȱĴ§ȱȱ§§ǰȱȱ
mallintamalla normaalikuuloisten puheen erotus¢¢ȱ ȱ ȱ §¢¢ȱ
erilaisissa äänikentissä ja huonetiloissa eri etäi¢¢§ȱ ǯȱ §ãȱ ȱ ȱ ȄȄȱ ȱ
ȱȱ§§ǰȱȱȱ§¢¢§ȱ
ȱȱśśȱǯȱ §¢§ã§ȱ¢ãȱȱȱȱȱȱřŖȱǯȱȱ§¢¢ȱ ǻȱ ŚǯŞǼȱ Ĵȱ ȱ ȱȱ§¢¢ȱȱ
§§§§ǰȱ Ĵȱ ȱ §§§ȱ şśȱ ƖǱȱ
¢¢ǯȱȱȱȱ
Ĵȱ¢§ȱǻşśȱƖǼȱ¢¢ǰȱȱȱȱ
¢§ȱŚśȱǰȱȱȱǰȱȱȱ §Ȭȱ ǻȱ ŘǯřǼǰȱ Ĵȱ
ĴȱȱȱĴǯȱ
Ĵȱ ¢¢¢ȱ §ãȱ ħȱ ȱ
Ĵǯȱ ȱ ȱ ǻǼ§§ȱ ȱ
ȱȱŜȱȱ§¢¢ȱǰȱȱȱ§§§§ǰȱȱ
ǰȱ ȱ §§ȱ Ĵȱ §§ǯȱ
Jos puheen äänitaso mitataan puhujan sivulta tai
ǰȱ§§ȱȱȱȱřȮŞȱȱȱ
ȱ ȱ §ǯȱ ¢§ȱ ȱ ȱ¢ãȱ¢§§ȱǰȱȱȱ ȱ ǯȱ §Ȭȱ ȱ
ȱ¢Ĵ§§ȱŖǰśȱǯȱ§§ȱȱȱȱ
tutkimuksiin ja johtuu normaalitahtisen puheen
ȱ§§ȱȱȱȱȱȱ§§ȱĴǯ
ȱ ȱ Ĵȱ §§§ǰȱ ȱ §§ȱ ǰȱ §ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ §ȱ taminen puhuessa johtaa kuitenkin myös muihin
ȱ§§ȱȱ§ǯȱmakkaassa puheäänessä vokaalien äänitaso nousee
Ĵȱ§ǰȱ§ȱȱȱȱ
§§ȱĴȱȱ§ȱĴȱ §§¢¢ȱ ȱ Ĵ§§ȱ ȱ
ȱ§ȱ¢§ȱȱǯȱ§§ȱ
ȱ¢§Ĵ§§ȱ¢¢ȱtumiseen. Niin ikään puheen perusäänen taajuus
ǰȱȱħȱȱȱ§§¢§§ǯȱ
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Kuva 4.8. Puheen häiritsevyystaso (vaaka-akselina) kuunteluetäisyyden (pystyakselina) muuttuessa (Taylor & Young, 1980).

ȱĴȱȱȱǰȱ Ĵȱ ¢¢ȱ §ȱ¢ã§ǰȱȱȱȬǯȱ¢ãȱ
tällainen voi vaĴȱ¢ã¢¢§ǯȱ ȱȱȱǰȱȱ§§ȱȱȱĴ¢¢ȱ¢§ȱ§ȱ§ȱȱ§¢§ȱ
ǯȱ§ȱȱȱȱ§§ȱ
ȱȱ¢ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱĴȱȱȱ
Ĵȱ§ȱǻȱǰȱȱ
ǰȱǰȱǼȱȱȱ¢¢§ȱ§¢¢§ȱǻȱǼǯȱ
Opetustilanteissa koulussa melu ja samalla liian
kaikuva opetustila johtaa puheen kuulemisen vaiȱȱĴǰȱȱ¢Ĵ§ȱta seuraavalta oppilaalta ylimääräistä tarkkaavaiĴȱȱǯȱȱȱĴȱ
ȱĴ¢§§ȱȱȱȱ
ȱ ȱ ǰȱ §ȱ ȱ §Ĵ§§Ĵ§ȱ ȱ
ȱȱǰȱĴȱ§ȱ
§¢§ȱ ǻȱ ŚǯşǼǯȱ ȱ ¢¢§ȱ §§ȱȱȱ§ȱǰȱ§ȱȱ
ȱȱ¢ȱǻȱŚǯŗŖȱȱȱŚǯŘǼǯȱ§ȱ
§¢ȱȱȱ§ȱĴȱ§§ȱ
ȱȱȱ§¢¢¢ȱǻȱŚǯřǯŘǼǰȱ
ȱȱȱȱ§§ȱ

30
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ǯȱȬȱȱĴ¢§ãǰȱȱȱȱ§ȱȱȱĴǰȱȱ§§ȱȱ¢ȱ¢§§ȱǻȱŚǯŗŗǼǯȱȱ
ȱȱȱ§ȱ§ȱ ¢ȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱĴ¢Ȭȱȱǰȱ ǰȱ suuksien rajautumiseen ja syrjäytymisriskiin.
ȱȱ§ǰȱȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
§ȱȱȱĴȱĴȱȬȱ
ȱ ȱ ǻ§¢¢ǰȱ ǰȱ ȱȱȱĴǰȱȱ
ȱ ȱ ¢¢ȱ ǰȱ ȱ
Ĵ§ȱǼǰȱȱȱȱȱ
voi vähentää. Kuuntelemisen ponnistaminen voi
ȱ §§§¢¢ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ §§ȱ
ȱ ȱ §§¢§ȱ §ǰȱ Ĵ§ȱ ħȱ §§ȱ §ȱ§ǰȱ§ȱȱȱ§¢ȱȱ
Ĵǯȱ ȱ ȱ ¢§ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ Ĵȱ ȱ §§§ǯȱ
ȱȱĴ¢§ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱǻȱŚǯŘǼǯ
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Kuva 4.9. Puheen erotuskyky
(pystyakselina) lapsilla ja aikuisilla
häiriöetäisyydestä riippuen (vaakaakselina)(Ström et al., 2001).
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Kuva 4.10. Puheen erotuskyky (pystyakselina)
eri-ikäisillä lapsilla (vaaka-akselina) kahdella eri
häiriöetäisyydellä (Elliott, 1979).

Kuva 4.11. Puheen erotuskyky (pystyakselina) terveillä ja oppimishäiriöisillä lapsilla vaikeutetuissa kuunteluolosuhteissa häiriöetäisyyden muuttuessa (vaaka-akselina) (Nabelek, 1983).

Suomen ympäristö 3 | 2007

31

Lapsen ikä
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Melun äänitaso, dB
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40
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33
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4.3.2

Puheen tuottoon liittyvät häiriöt melussa
§ȬȦ¢§ãȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ǻ§§ȱȱȱǰȱ§§ãȱǰȱȱ
¢¢ȱȱȱȱǼȱ§§¢§§§ǰȱ ȱ ¢§ȱ ȱ ħ§§ȱ ȱ
§§ȱĴȱȱȱ¢§ãȱ
§§ȱ ȱ ȱ ǯȱ Ĵȱ
ȱ Ĵȱ §§§§ǰȱ ȱ §ȱ ȱ
ȱȱǻǯȱȱãǼǯȱ§§ȱ§§ȱȱȱȱȱ¢Ĵ§§ȱ
ŚśȱȱȱȱȱřȮśȱȱȱȱȱ
ŗŖȱǯȱȱȱ§§ȱȱȱ¢§ȱŞŖȱȱǰȱȱȱ
ȱŗȱȱ§¢¢§ȱǻȱŚǯŞǼǯ
ȱ§§ȱȱĴȱ§§ǰȱȱĴȱȱ§§ǯȱäänen voimakkuus riippuu äänihuulten alapuoliȱȱǻ¢Ǽȱȱȱ§§ȱ §¢§ǯȱ ȱ Ĵȱ §§ȱ
ȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ ¢§ȱ
ȱǰȱȱȱȱ¢¢§ȱ¢ȱ
§§ȱ§ã§ȱȱȱǻȱ§§ȱǰȱ§ȱ§§§Ǽǯȱ ȱ ȱ §§ǰȱ ȱ
§§¢ã§§ǰȱȱ§ȱ§ãȱȱ§§ȱȱȱǻȱ
ŚǯŗŘǼǯȱ §§ȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱ §§§ȱ §¢ȱ ȱ §§§ȱ ¢¢§ǰȱ
äänihuulten limakalvo voi turvotuksen omaisesti
ȱȱĴȱȱȱȱĴ¢§ȱ¢ãȱ§§¢¢§ǯȱ§ãȱ¢ãȱȱ§§ȱĴȱĴȱ§§ȱřŘȱ
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ȱȱ§§ȱĴǰȱȱ
ȱ§§ȱȱ§§ǰȱǰȱȱ
§ȱ§§ȱĴ§ȱǰȱ§ȱȱȱ§§ǯȱȱȱ§ȱȱ§§ȱ
§¢§ǰȱȱǰȱȱĴȱȱȱ
ȱ§§§ǰȱ§§¢¢Ĵ§ȱȱ¢§ȱ
ȱ¢ȱĴǯȱ§§§ȱȱ§§ȱ
Ĵȱ ȱ §§ȱ §§ȱ ȱ ȱ
puristeinen kurkunpään lihasten toiminta voi alȱǰȱȱȱȱǯȱ

Äänihäiriöiden esiintyvyys, %

Taulukko 4.2.
Hyväksyttävä suurin taustamelutaso riittävän puheen
erotuskyvyn varmistamiseksi eri ikäisillä lapsilla luokkahuoneessa, jonka jälkikaiunta-aika on 0.5 s (Picard &
Bradley, 2001).
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Kuva 4.12. Puheäänen häiriöiden esiintyvyys (pystyakselina) puhuttaessa eri melutasoilla (vaaka-akselina) (Klingholz
et al., 1978).

¢¢ȱ§§ȱ§§§ȱȱħȱ¢ã§§ǰȱȱȱĴȱ¢ã¢¢¢ȱȱ
ȱȱȱ¢ã¢ǯȱȱȬ
ajan runsas melualtistus (poplaulun harrastajat)
voi myös johtaa samaan tilanteeseen. Ympärisãȱ Ĵ¢¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ §§ȱ §§ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ§¢Ĵ§§ȱ§§§ȱȱȱȱ§§§ȱ
§§§¢Ĵãǯȱȱȱȱ¢ãȱ§§¢¢ȱ Ĵ¢ȱ ǯȱ ǰȱ ȱ ȱ
§§ȱħã§ȱǻ§§¢¢Ĵ§ǰȱ§§ǰȱ¢ȱ§§ȱ§¢Ĵãǰȱ§ȱ§§Ǽȱvat jo voimakkaassa liikennemelussa puhuessaan
ȱǰȱȱ§§ȱ§¢¢§ǰȱ
§ȱ¢§ȱȱȱ§§ǰȱȱȱ
ole usein toistuvaa tai jatkuvaa.

4.4

Vaikutukset verenpaineeseen ja
muihin somaattisiin sairauksiin
ȱ ȱ ȱ ¢¢§ȱ ¢§ããǯȱ
Kuuloaistin tarkoituksena on toimia varoitusjärjestelmänä ulkopuolisen vaaran varalta ja näin
ȱ §§ǯȱ §ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ ħȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ovat luonteeltaan outoja tai epämieluisia. Keskusȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱȱȱħǰȱȱ§ȱ
ǯȱ¢§ǰȱǰȱȱȱ¢ȱȱǻȱŚǯŗȱȱŚǯŗřǼǯ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱǰȱȱȱȱǯȱ §ȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱ
¢Ĵȱȱ§Ĵ§§ǯȱȱȬǰȱȬȱȱhormonien pitoisuus veressä kohoaa ja verenpaine
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱĴȱ§ȱȱ§§§ȱ¢§ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ¢Ĵ§ȱ ȱ ¢§ȱĴǯȱ
¢¢Ȭ¢ȱȱħ§ǰȱȱǰȱ§ǰȱǰȱ
¢ãȱ ȱ ǰȱ ¢Ĵȱ ȱ
aistiympäristöä. Melu on ympäristön stressiteki§ǯȱħ§§ȱȱȱĴȱ¢ãȱ
ȱȱ¢ȱȱ
ĴȱȱȱǻȱŚǯŗǼȱ¢ãȬȱȱ
¢§ã§ȱ ¢§ȱ ȱ
ȱ ȱ ã¢Ĵ¢ȱ ȱ ¢¢ȱ
melualtistuksen ja stressihormonien plasmapitoisuuksien sekä virtsasta tai syljestä määritetyissä
ȱ§§ǯȱ§ȱ¢ȱ
¢ȱ§§ȱã¢ã§ȱǰȱȱȱȱĴǯȱ¢§ȱĴȱĴȱ
ȱ ȱ Ĵ¢ȱ ȱ Ĵȱ
tapana mitata yksilön stressiä.
ǰȱȱȱȱ§ȱȱ¢§ãȱ ȱ Ĵȱ ȱ
ȱȱȱȱŚǯŗřȱȱǯȱ §ȱ¢§ãȱȱĴvuus ja vähemmässä määrin äänenpainetaso ovat
§§ȱħã§ǰȱȱ§§Ĵ§§ȱȱǯȱ
§§ȱȱ§§Ĵ§§ȱǰȱȱ
§§ȱ ȱ ȱ ȱ ¢§ãħ§§ȱ

ȱȱ¢§¢Ĵ§§§ȱħ§§ǰȱȱȱ§§ǯȱ ȱȱĴȱ
Ěǯȱ§¢ȱ§§¢¢ǰȱȱ
ȱ ȱ ¢¢ȱ ǰȱ §ȱ ȱ ã§ȱ ¢¢ȱ ǯȱ ¢ȱȱ§ȱȱȱ§§ǰȱȱ
ȱȱȱȱǯ
ãȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ §ǯȱ Ĵȱ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ §ȱ ȱȱĴȱ¢¢§ǯȱȱ
ȱȱĴȱȱȱ Ĵȱ §§ȱ ǰȱ
minkä oletetaan johtavan lopulta verenpaineen
kohoamiseen.
Perinnölliset ja rakenteelliset yksilölliset erot
ȱ§§ȱ§ã¢¢Ĵ§ȱǰȱĴ§ȱ§§§¢ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §ȱȱȱȱȱĴȱĴȱ¢ȱ
ȱĴ¢§ȱǯȱȱȱ
ȱȬȱȱ¢§ȱȱãǰȱȱ§§§¢ȱĴȱȱĴȱ
verenpaineen nousuja. Ne voivat lopulta johtaa selȱȱǰȱȱĴȱ
pysyvän verenpaineen kohoamisen.
ȱȱȱ
ȱȱ§¢Ĵã§ȱ§ǰȱĴ§ȱ¢ãȬȱȱmelualtistus on yksi kohonneen verenpaineen ja
¢§Ȭȱȱȱħã§ǯȱȱȱĴȱȱȱĴȱ
lähistöllä olevilla meluisilla alueilla asuvan väestön
ȱ ȱ §ã§ȱ ǻȱ ŚǯŗŚǼǯȱ

Melu /ääni

Fysiologiset vasteet

Vasteiden hallintakeinot

Krooninen stressi

Sairaus

Kuva 4.13. Melun vaikutukset ja stressi sairauksien synnyssä.
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Kuva 4.14. Kohonneen verenpaineen (pystyakselina) ja lentomelun (vaaka-akselina) välinen
suhde eri tutkimuksissa (Babisch, 2006).

Ilmaantuvuuden riskitulosuhde (OR) ja
95 % luottamusväli

2.5
melualueella yli 10 vuotta asuneet

2.25

koko aineisto
2
1.75
1.5

1.25
1
0.75
 60

60–65

65–70

> 70

Liikennemelun keskiäänitaso, dB

Kuva 4.15. Sydäninfarktin ilmaantuvuuden (pystyakselina) ja tieliikennemelun (vaaka-akselina) välinen
suhde (Babisch, 2005).

řŚȱ
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ȱ¢¢ȱȱȱȱ
ȱ¢§ȱȱȱǯȱȱ
ȱĴȱȱ§§§ȱǰȱ¢§ȱȱ¢§ȬȱȱĴȱǻȱŚǯŗśǼǯȱ§§ȱȱ§§¢¢ȱ§ȱȱ¢ãȱ¢ã§ȱ§ȱ§ȱĴ§ȱǯȱȱ
työpaikoille ominaisen jatkuvan melualtistuksen
ȱĴȱĴ¢§ȱ§§¢ȱ¢§ǯȱ ȱ ȱ
¢¢ȱ§ȱĴ§§ȱȱĴȱ¢§ȬȱȱȱǻȱŝǯŗǼǯ
ȱ ȱ §ęȱ ¢kutusten välisen syy-seuraussuhteen arvioinnissa
ȱĴȱǯȱȱǰȱ
¢§ǰȱȱȱȱȱ
Ĵ¢§ȱȱȱȱȱħãtä. Melun vaikutuksista ruoansulatuselimistön toiȱ §ãȱ ȱ ȱ Ĵ§§ȱ ǰȱ ȱ

§ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ¢ãȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢¢§ȱ ȱ ȱ ãȱ ǰȱ
ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ ȱ ȱ ¢ȱ §§§§§¢ȱ §§ȱ ǻȱ ŝǯŘǼǯȱ ȱ
ȱ ¢ãȱ ȱ
¢ãȱĴȱȱ¢¢§ȱ¢¢ȱ
pienipainoisuuteen. Näitä vaikutuksia ei ole vielä
Ĵȱȱ§ãǰȱȱpäätösten tekeminen ei tässä vaiheessa ole mahǯ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ ȱ §ȱ Ĵȱ ħ§§ȱ ȱ
erityyppisten stressien voivan muokata immuuħ§§§ǰȱȱȱĴǰȱĴ§ȱ
ȱ ȱ Ĵȱ ¢ȱ ħ§§ȱĴǯ
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5 Korvan vaurio
Korva on äänille erityisen herkkä elin ja sen takia
ȱ Ĵȱ ȱ §tämään äänitietoa. Korvan ja keskushermoston
§§ȱ ȱ ȱ
ǰȱ §§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ§Ĵ¢§ȱ§ȱ§§ȱȱĚ§ȱȱ
ǰȱȱȱȬȱȱĚ§ȱ§ȱȱĚ§ǯȱ
ȱ ¢¢ȱ §§§§¢ȱ Ĵȱ
¢ãȱǰȱĴ§ȱȱȱĴȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ§§ȱ§§ȱĴȱǯȱ §ȱȱĴ§§ȱ
§§ȱ ¢¢ȱ ȱ ȱ ǰȱ
Ĵȱȱȱȱ¢¢§ǰȱȱ§ã§ȱȱȱ
¢¢ȱǰȱȱ§§ȱȱȱ¢ȱ
ŗŖŖȱǯȱȱ§§ȱǻȱŘŖȱ £Ǽȱ
ȱȱ¢§ȱ§§ȱ
resonanssin takia muutaman Hz taajuuksilla. Hyȱȱ§§ȱǻ¢ȱŘŖȱ £Ǽȱȱ
esiintyä lämpövaikutuksia.

5.1

Korvan rakenne ja toiminta
§ȱ¢§ȱȱȱȱ
ȱ§§ȱħȱȱǰȱ
ȱȱ§§ȱȱ¢ȱȱȱ
suurempi kuin ilman ääniaaltovastus. Korvakäytävän resonanssi lisää kuitenkin äänenpainetasoa täryȱȱŘŖȱȱŘȮŜȱ £ȱǯȱ ȱ
¢¢ȱ §§ȱ ȱ ħȱ ȱ
§ȱ§§ǯȱ§ȱĴȱȱȱȱ§§tuseroa keräämällä ääntä suuremmalta tärykalvon
ȱȱȱȱȱȱ
¢ǰȱȱ§Ȭȱȱ§ȱ§§ȱȱȱȱ§Ĵ§§ȱ§§§ȱ§ȱȱȱ
ȱǻȱśǯŗǼǯȱ§ȱ§§ȱȱȱ
ȱŘśȱǯȱ ȱ§ȱ§§ȱȱǻ§ȱȱȬ§Ǽǰȱ
§ȱȱȱȱȱleva ääni ȱŜŖȱȱǯȱ§ȱȱ
siis tehokkaana kuulosuojaimena.

Kuva 5.1. Korvan rakenne.

řŜȱ
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§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ §ȱ ǯȱ Ěsesti äänen laukaisemana (laajakaistaisella äänellä
¢ȱ ŜŖȱ ǰȱ §§§ȱ ¢ȱ ŞŖȱ Ǽȱ ȱ ȱ
ǻĚǼȱ §§ȱ ȱ ǻǰȱ
ǰȱǼȱ§¢¢¢Ĵ§ǰȱ§ȱȱ§§ȱ
§Ĵ¢§ȱ§ȱȱ§§§ȱ§§ȱȱŘśȱǯȱ§§ȱȱȱ¢ãȱ
ǯȱ ǰȱ ȱ Ěȱ ¢¢§ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱoitumaan.
§ȱȱȱȱ§korvassa aaltoliikkeen sisäkorvaonteloita jakavalla
¢ȱȱ§ȱȱȱǰȱ
ǰȱ§¢¢¢§ǯȱ§§ȱȱna karvasolujen solukalvojen biosähköisissä omiǯȱ§ãȱȱ§Ĵ¢¢ȱ§ȱȱȱǯȱ ¢¢ȱȱ
ȱȱȱȱ
§§ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯȱȱȱ§ȱ§ǰȱȱȱ§§ȱȱȱ¢§ȱȱȱǰȱ
ȱħȱȱ§§ǰȱ§ȱȱ
ȱ§§ǯȱĴȱȱ§§ȱȱ§Ĵ¢¢ȱȱ¢ãȱȱǯȱ§§¢ȱȱ§ȱ
on sitä suurempaa ja laajemmalle osalle tyvikalvoa
Ĵǰȱ§ȱȱ§§ȱȱ
kysymys. Hyvin voimakkailla laajakaistaisen äänen tasoilla koko tyvikalvo värähtelee.

5.2

Melun aiheuttamat
kudosvauriot korvassa
ȱȱȱȱȱ¢§ȱħȱȱloelimen ulommissa karvasoluissa. Jo kohtalainen
ȱ ¢¢ȱ §§ȱ Ĵȱ ȱ §ã§ȱȱȱ¢¢Ĵ§ȱȱ§§ǯȱȱ ȱ ȱ ȱ §§ǯȱ
Nämä muutokset ovat muutamassa minuutissa
ǰȱ§ȱȱȱǯȱȱȱ§ȱ§§ȬȦȱ
Ĵȱ§¢¢ȱȱȱǰȱȱ§§ȱȱǰȱȱǰȱ
ȱ §¢§ȱ ȱ ǻǯȱ §ȱ
¢¢ǰȱ ȱ śǯřǼǯȱ ȱ ¢ãȱ ȱ

ȱȱ§¢¢ǯȱĴȱĴ§vämmät ja pitkään jatkuvat toiminnalliset muutokȱȱ¢ãȱȱȱǰȱ
ȱ§§§ȱ¢¢ǯȱ ȱ§ȱȱȱ§ȱȱȱȱǰȱ§ȱȱȱȱ¢¢§ȱ
ȱ §§ǯȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱȱ§ȱǰȱȱĴȱ
§§Ȭȱ ǯȱ §ȱ §ȱ
Ȭȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǻãǰȱĴǼȱǯȱ
Niistä tietoa on saatavissa vain epäsuorasti kuulontutkimuksin ja kuulojärjestelmän toimintakokein.
¢ȱ ȱ §§Ȧǰȱ ȱ ǰȱȱĴȱ¢ãȱȱ§ȱ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ §§ȱ
ȱǯȱȱ§ȱȱǰȱȱ§§§ȱ¢¢ǯȱȱ§§ȱȱȱ
§§¢ȱ ȱ Ĵ¢ȱ ȱ Ĵȱ
tärykalvoa ja kuuloluuketjua ja johtaa myös välikorvaperäiseen vaurioon.

5.3

Melun aiheuttamat
kuulomuutokset
ȱĴȱȱȱȱĴ¢§ȱȱȱ¢¢§ǰȱȱȱ¢¢§ȱǻǯȱȱŘǯŗǼǯȱ
¢¢Ĵȱ ǻǼȱ ȱ
Ĵȱ§ȬȱǻǼȱȱ§räiset (sensorineuraalinen) kuulovauriot toisistaan.
Ĵȱȱȱȱ¢¢toksena ei sellaisenaan kuitenkaan aina ilmaise
korvavaurion syytä. Melukuulovaurioita tarkasȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ §ȱ ¢ȱ §ȱ
ȱȱǻ¢Ǽǯȱ
Kuulokynnysmuutoksena ilmenevä ikähuonoȱ ȱ §ȱ ŘśȮřŖȱ ȱ §§ȱ
ȱ§§ȱȱĴȱȱȱǻ¢ȱ
Ŝȱ  £ǰȱ ǯȱ ȱ śǯŘǼǯȱ ¢ãȱ ¢¢ȱ
ȱ§ȱ¢ã§ȱȱȱȱ
ja kynnysmuutos alkaa ilmetä myös pienillä taaǰȱ ȱ ȱ ¢¢Ĵȱ
§¢¢§ȱȱǻŗŘśȱ £ȱȮȱŞȱ £Ǽǯȱȱ
ȱ ȱ Ĵ¢§ȱ ¢¢ȱ
¢ãȱ §ȱ Ĵ¢¢ȱ ȱ ȱ
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0,125
0
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0,5
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6
8
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40 vuotta
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50
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Kuva 5.2. Kuulokynnyksen huonontuminen iän mukaan; kuulokynnystaso (pystyakselina), taajuus (vaakaakselina) (Fields & Hall, 1987).

ȱ ¢ãǯȱ ȱ ŝŖȬȱ §¢§ȱ §ȱ ȱ ¢¢ȱ Ĵȱ §ȱ ȱ
ȄȄǰȱȱȱȱȱȱ§§ȱȱ
ȱȱȱĴȱǻ¢ȱŗŘŖȱ
ȱ¢¢Ǽǯȱȱȱȱ
ȱȱȱŗŖȮŗśȱǯȱ
ȱħȱȱ§ǰȱĴ§ȱ§ȱ¢§ȱ¢¢§ȱȱ¢ãȱ¢§ãȱ
ȱ§¢Ĵ§§ȱ§Ĵ§ȱǯȱ ȱȱ¢¢ȱĴ¢§ȱ¢¢ȱȱȱȱ§§¢ȱĴ¢§ȱ
¢¢§¢§ȱǰȱȱȱĴȱ¢§ãȱȱ§ǯȱȱ
ħȱȱãȱħãȱĴ§§ȱ
ȱ ȱ ¢ã§ȱ ǯȱ §¢¢§ȱ ȱ
ȱ ¢ãȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ǯȱȱĴȱȱĴȱȱ¢ãȱȱȱ §ȱ ȱ §ȱ ȱ
ȱ §ȱ ȱ ȱ
ǻ ȱŝŖŘşǼǯȱ §§§ȱȱ¢ã§§ȱȱȱȱȱȱĴȱ§ȱ
ȱȱĴȱǯȱ
Ĵȱ¢¢§ȱ§Ĵã§ȱ§§ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
ȱȱȱĴȱȱ¢¢ȱȱŚȱ £ȱǯȱ ȱ §ȱ ¢§ȱ ȱ ȱ ¢¢§ȱ
38
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¢¢ǯȱĴ§§ȱ§§ȱǻ§§§ȱ
ŗŜȮŘŚȱ Ǽȱ §ȱ ¢¢ȱ ǯȱ §ȱ
§§ȱ§§ȬȦȱĴȱ¢¢ȱǻ¢ȱȱĞǰȱǼȱȱ
voi tulkita pysyvän meluperäisen kuulovaurion
Ĵȱ ¢¢ȱ ǻȬ
ȱ ȱ ȱ Ğǰȱ  Ǽǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ §§§ȱ
ȱ ȱ §§Ĵ¢§ǯȱ §§ȱ
§§ȱ Ĵȱ ¢¢ȱ ȱ
Ĵȱ §ȱ ¢ãȱ ¢¢ȱ ǰȱ Ĵȱ §ȱ ȱ ȱ¢¢§ȱĴȱȱ¢¢§ȱȱĴǯ
ȱ ȱ §§ȱ §§ȱ ȱ Ĵȱ §ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ
kuulokynnysmuutos ilmenee aluksi lievänä poikȱȱŘȮŜȱ £ȱǰȱ
¢ȱ Śȱ  £ȱ ǯȱ ¢¢ȱ ŞȮŗŖȱ
 £ȱȱȱ¢§ȱ§ȱǯȱkuulovauriossa kynnysmuutokselle on tyypillistä
Śȱ  £ȱ ǯȱ ¢¢ȱ ȱ ¢§ȱ ¢metrinen molemmissa korvissa. Mikäli altistus on
ǰȱȱ¢¢ȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ Śȱ  £ǯȱ §ȱ
noustessa ja altistusajan kasvaessa kuulokynnys
ȱȱȱ¢ȱȱ
aikana tällä taajuusalueella ja laajenee koskemaan

Taajuus, kHz

Kuulokynnystaso, dB (ISO)

0,125
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0,25
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0
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oikea korva,
kuulokynnys
vasen korva,
kuulokynnys
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Kuva 5.3. Esimerkki melun aiheuttamasta kuulovauriosta kuulokynnysmuutoksena; kuulokynnystaso
(pystyakselina) ja äänesten taajuus (vaaka-akselina).

myös pienempiä taajuuksia (kuva 5.3). Melukuulovauriossa kynnysmuutos ei kuitenkaan ole tasaiȱȱǯȱȱ¢¢toksessa pienten taajuuksien alueella vaurion syy
on muu kuin melu.
Kuulokynnysmuutoksen lisäksi melukuulovaurion piirteisiin kuuluvat usein lisäksi
• Ĵȱȱȱ¢¢ǰȱ
• ȱȱ¢ȱǰȱ
• hälyn voimakkaasti suuriin taajuuksiin
ȱǰȱȱȱ
Ĵȱ§§ȱĴǰȱ
• §§¢¢¢ȱǻ¢Ǽȱ
• ǰȱ
• äänikuvan vääristyminen ja
• äänen paikantamisen vaikeus.
§¢§ã§ȱȱȱȱĴȱ
ȱ§¢§ǰȱȱȱȱ§§§ȱ¢¢ȱ Ĵȱ Ĵȱ §¢§ãȱ
Ĵǰȱȱȱȱ ȱ Ĵȱ ȱ §ȱ §§ȱ
ǯȱ ȱȱ¢§ȱ¢¢ȱȱ¢ȱǰȱȱȱĴȱǰȱ§ȱ§ȱ§ȱ¢§ȱ§ȱ
ȱȱĴ¢§§ȱĴȱǯȱ
ǰȱȱȱĴ¢§ȱȱȱǰȱ¢¢ȱȱȱ-

ǯȱ§ȱȱ§ȱǰȱȱȱ
ȱȱ§ǰȱĴȱȱ§ȱ¢¢na esiinny. Normaalin rajoissa oleva kuulokynnys
ȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ ǰȱ ȱ
¢§§ȱȱȱǰȱ§§¢¢¢Ĵ§ǰȱ
äänien vääristymistä ja puheen erotuskyvyn vaiĴǯȱȱȱȱ¢§ȱȱ§¢ȱ
ȱĴ§§ǯȱȱȱȱ
karvasolujen toiminnan häiriintymisestä tilapäiȱȱ¢¢§ȱ§ȱȱĴȱ
ȱ§§ȱȱǰȱȱ§ȱ
Ĵȱȱȱ§§§ǯȱȱȱĴȱǰȱĴȱȱ¢§ȱȱǰȱĴȱȱȱȱ§¢¢Ĵ§ǯȱ
Ĵȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ȱ§Ĵ§§ȱȱĴȱ§§¢§ã§ǯȱ
ȱ §§§ãȱ ȱ
Ĵȱȱȱ¢¢ȱȱȱȱȱȱŘśȱ
ȱȱȱȱǻśŖŖȱ £ǰȱŗȱȱŘȱ
 £ǼǰȱȱȱĴȱŘȱȱŗŖȱƖǱȱĴȬ
Ĵǯȱ ȱǰȱȱkynnysmuutos laskee jyrkästi suurilla taajuuksilǰȱȱĴȱȱȱȱȱ
§ȱ¢¢ȱȱȱĴǰȱ
ĴȱȱĴȱ¢§ǯȱȱħȱ
ȱȱȱǯ
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5.4

Melualtistuksen ja
kuulokynnysmuutoksen suhde
§¢ȱȱĴȱȱvasolusoluvauriosta ja sitä kuvastavasta kuulovauriosta on peräisin toisaalta koe-eläintutkimuksista
ja toisaalta sellaisista laajoista työperäisen meluȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱǰȱȱȱĴȱ
melualtistusta.
Ĵȱ¢ȱǰȱȱȱȱ ȱ ǰȱ ȱ
§§ȱ §§§ǰȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱǯȱ§§ȱĴȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱřȱǰȱȱȱ Ĵȱ ǻȱ śǯŚǼǯȱ ȱ ȱ
§ãȱ §§ȱ ǻAeqǼǯȱ ȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ¢¢¢ǰȱ ȱ jakaistaista eikä melun taajuusspektrillä ole yleen§ȱȱĴȱȱĴȱȱ
tyyppiä arvioitaessa. Myös voimakkaat impulssi§§ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ§§ȱĴǰȱǯ

ȱ ȱ ȱ Ĵ¢ȱ ǰȱ ȱ §ȱ ȱ Ĵǰȱ Ĵȱ
¢ã§ǯȱ ȱ §ǰȱ
¢ã¢¢ȱ Ĵ¢ȱ ħȱ ãȱħãȱǰȱȱȱ§ȱȱ
ȱǰȱ§ȱȱȱȱȱ
§§Ĵ§§ǯȱ§§ȱȱȱȱ§ȱȱĴĴȱĴȱǯȱȱȱ
ȱ ȱ §§ȱ §¢Ĵã§ȱ §ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ §§ȱ
nuoret kuin iäkkäätkään olisivat muita herkempiä saamaan melukuulovaurioita. Koe-eläintutȱ §§ǰȱ Ĵ§ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ǻȱ §§ȱ ȱ Ǽǰȱ ȱ
ȱ¢§§ȱĴ§§ȱȱȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ §¢Ĵ¢§ȱ §§ȱ ¢ãȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ãȱ
tupakoinnilla.
ȱǰȱŞȱȱ§Ĵ§ȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ §§ȱ
kesk§§ȱŞśȱǯȱĴȱȱȱȱȱŞŞȱȱǰȱȱȱ
ȱŚȱȱǻȱśǯŚǼǯȱ §ȱȱĴȱ§ãȱ
§ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ ǻśŖȱ ƖǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
§ȱ ¢¢ǰȱ ȱ ȱ śȱ ȱ Śȱ kHz

A-äänitaso, dB
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Kuva 5.4. Melukuulovaurion riskiraja vakioenergiaperiaatteen mukaan, keskiäänitaso (pystyakselina),
altistusaika (vaaka-akselina) (ISO 1999, 1990).
ŚŖȱ
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Kuulokynnyksen muutos 4 kHz:n taajuudella, dB
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ȱȱŗŖȱƖȱȱȱȱŝȱȱǻ ȱ
ŗşşşǼǯȱȱ§§¢¢ǰȱȱȱǯȱ
¢¢ȱĴ¢¢ȱȱ§ȱ¢ȱȱȱǰȱ§ȱ
§ȱ¢¢ȱĴȱȱĴȱ§ȱ§ȱȱŚŖȱȱȱ
ĴȱǻȱśǯśǼǯȱ§ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ§¢ȱ ¢ȱ ǻ¢¢ȱ
¢ȱŗŘŖȱȱŘȮŜȱ £ȱǼǯȱ
Ĵȱȱȱ¢¢§ȱ¢Ĵ§täkin yleensä voimakkaasta impulssimelualtistukǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ŗŚŖȱ ǯȱ
ȱśǯŚȱĴ§§ȱĴȱpolointi hyvin lyhyillä altistusajoilla on epäluotetȱ Ĵ§§Ĵãȱ ȱ ȱ Ĵȱǯȱ ȱ¢§ã¢¢ȱ
§§ȱ§§ȱĴȱ§ȱȱ
ȱȱȱǯȱȱ§§§ȱ
sisältävä melun katsotaan merkitsevän suurempaa
§ǰȱ§ȱȱȱ§§ȱ§Ĵ§§ȱŘȮŞȱǱȱǯ
§ãȱ ȱ ȱ ȱ Ȧȱ
§Ĵ§§ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ¢¢§ȱȱȱ§§ȱ
ȱȱ§ȱȱ¢Ĵ§§§ǯȱȱ
tästä ovat voimakkaat lyhytkestoiset äänialtisteet ja
§ǯȱ§ȱ§§ȱȱĴȱȱȱĴǰȱ
ȬǰȱĴȱȱȱǯȱ

Kuva 5.5. Melukuulovaurion kehitys
(pystyakselina, kynnysmuutos, 4 kHz
ääneksellä) altistuksen keston lisääntyessä (vaaka-akselina), eri altistustasoilla (käyrät alhaalta ylös; 85, 90, 95
ja 100 dB) (Taylor & Wilkins, 1980).

Ĵȱ ĴȬȱ ȱ ȱ ȱ
¢ãȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ
§§ȱ ǯȱ §ȱ ȱ ȱȱ¢§ã§§ǰȱȱǰȱ
§ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱ§§ǰȱ§ȱ§§§ȱ¢¢Ĵ§ǯȱȱĴȱȱ
ȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ §ȱ ¢ãȱ ȱȱãȱȱĴǱȱŗŖŖȱȱŚȱȱ
ȱȱȱşŖȱȱȱǯȱĴ§§ȱȱȱ§ȱ¢§ȱ
ȱ §§ȱ ǻǰȱ
Ĵǰȱ ǰȱ Ĵǰȱ ȱ ¢not jne.).
§ãȱȱȱĴ¢§ȱ¢ãperäiseen melualtistukseen olla lisäaltisteena
huomioon otĴǰȱ §ȱ ȱ ¢ã§§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ paa-ajan melun riskit yksilöllisesti.
ȱ§ãȱ§ȱȱ
ȱ ȱ ¢§ãȱ ȱ ȱ
ȱȱĴȱĴȱ¢¢ȱȱȱĴ¢§ǯȱ
ȱĴ¢ǰȱĴ§ȱ¢§ãȱ§§¢ȱȱȱȱ§§¢¢ǯȱȱ¢¢¢§ȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱĴȱȱ¢¢ǯȱ
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Ŝȱ §

ȱřǰȱŚȱȱśȱȱ§¢ȱȱ¢tuksia nimenomaan melualtistuksen aikana ja väĴã§ȱȱ§ǯȱ§ãȱȱȱȱȱ§ǰȱȱȱ
ȱ ¢§ȱ §§§ǯȱ ¢ȱ
kannalta olisi tärkeää tuntea melun pitkäaikaisǯȱ ȱ §§ȱ ȱ Ĵ¢§ȱ §ȱ
ympäristömelualtistukseen. Osa vaikutuksista
ȱ§ǰȱȱȱȱȱ§hentynyt. Ympäristömelualtistus ei käytännössä
koskaan täysin lopu toisin kuin työperäinen melualtistus.
¢ȱĴ§ȱȱ
¢¢ȱȱ¢§ȱȱħãȱ¢ǯȱȱ¢¢ȱ¢§§ȱãȱ
ȱ ¢§ãħãǰȱ ȱ ȱ ǰȱ
muun muassa ympäristömelu on yksi. Koska vain
ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§ȱ ȱ ȱ
§ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ
ȱ §¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
§§ȱ§§ȱȱĴ§§§ȱ¢§ãȱ
ȱȄĴȄǰȱȱȱȱ
ȱ¢¢¢§ȱ§ã¢¢ȱ§ǰȱ
Ĵ§ȱ¢§ãȱȱ¢§ȱ¢¢§ȱȱ
Ĵ¢ȱȱ¢§ȱȱȱĴȱħã§ǯȱ§ãȱȱȱriskin kasvamisesta pitkäaikaisen ympäristömeȱǯȱ§ãȱ
ȱ§§ȱȱȱ¢ãȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǻȱŝǼǯ
ȱ ¢§ȱ §ȱ Ĵ¢¢ȱ
ȱ ¢§ãȱ Ĵȱ
ǯȱȱřȱȱŚȱȱ§¢ȱ
ȱ Ĵȱ ǰȱ ȱ ȱ
vähetä tai poistua melualtistuksen oleellisesti vä¢§ǯȱĴȱȱ¢ãȱǰȱĴ§ȱǰȱ§ȱȱȱ¢¢§ȱȱ§§ǰȱ§§ȱȱĴǯ
ȱ ¢§ȱ §ȱ Ĵ¢¢ȱ
jatkuvasta ympäristömelualtistuksesta johtuvaan
ĴȱȱȬȱȱǯȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ -

ŚŘȱ
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ȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱ
¢Ĵ§§ȱȱȱ§ȱ§§ȱȱȱ
ȱȱȱȱĴ¢ȱȱǯȱ
Ympäristömelun pitkäaikaisvaikutusten toteaȱ ȱ Ĵȱ ¢ȱ ¢§ãȱ §ȱȱȱħãȱȱĴȱ
ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ȱ ȱ ȱ §ãǯȱ §ȱ ȱ
on toistaiseksi vähän. Useissa tutkimuksissa on
ȱã¢§§ȱĴ§ȱ§ǰȱȱȱȱ§ȱĴȱ
ȱǰȱȱȱ§¢Ĵã§ȱȱȱĴȱǯ

6.1

Ympäristömelun vaikutus
väestön sairastuvuuteen
Jatkuva altistuminen ympäristömelulle voi aiheutȱȱȱ§ȱ§ã§ǰȱ
ȱ §§§ȱ §ȱ ¢§ȱ ȱ
ȱ ȱ Ĵȱ ħãȱ
ǯȱȱ§§ȱȱȱĴ¢§ȱ
§ȱ ¢§Ĵ¢ȱ ãȱ ȱ
ȱ ¢§Ȭȱ ȱ ã§ǰȱ ǰȱ§¢ȱǰȱ ȱ ȱ ȱ
§ȱȱ¢§ǰȱȱ§§¢ȱȬȱȱȱ¢¢¢¢ȱĴȱ
ǯȱȱ§§ȱȱĴȱĴȱ§§ǰȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ §¢Ĵ§¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¢ȱǯȱ
ȱȱ§ǰȱĴ§ȱ§ãȱȱȱ¢§Ȭȱȱȱ
ǯȱ §ȱ ȱ ǰȱ ¢§ȱ §§¢¢ȱ ȱ ȱ
ȱȱǻȱŚǯŚǼǯ

§ãȱĴȱ§§¢ȱ
ȱȱȱ¢ãȱ§ȱ ȱ §ã§ȱ ȱ Ĵȱ§§¢§ȱ§ȱ¢ȱ§ã§ǯȱǰȱȱȱ¢ȱ
¢§ãȱȱ§ǰȱȱȱ
§§ȱĴ§ȱ§ã§ȱȱȱ¢¢¢ȱ
aikana.

6.2

Ympäristömelun
pitkäaikaisvaikutukset
toiminnan häiriöissä ja
toiminnanvajauksissa
ȱ§ȱ¢§ãȱĴȱ
§¢¢ǰȱǰȱȱ ȱ §ȱ ȱ Ĵ¢§ȱ
§ã§ȱ ȱ §§§ȱ §ȱ ȱ
¢¢ǯȱ ȱ ¢§ãȱ Ĵȱ
voimakas häiritsevyys voi muokata altistetun asennoitumista ympäristömeluun. Nukkumisen laatu
ȱ§§§ȱȱ§¢Ĵ¢§ȱȱȱȱ¢ãȱȱȱȱȱ
ǰȱȱĴȱ§ȱǯȱ§ȱ ȱ Ĵ¢§ȱ §§§ȱ §§§¢Ĵãȱ
ȱ §§§ȱ Ĵȱ Ĵȱ §§§ã§ȱ
¢ãȱȱ¢§ã§ǯȱȱȱȱ
ȱȱǯ
ȱ Ĵǰȱ Ĵȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ Ĵ§§ǰȱ
§ȱȱĴ¢§ȱȱĴȱ
ȱ§ãȱǯȱ§ãȱȱȱȱĴǰȱĴ¢§§ȱȱ
ǰȱĴ¢§§ȱȱȱ
ȱȱ¢¢§ȱ§ȱ§ȱǯȱ§ãȱȱȱ
ȱ§ȱǰȱȬȱĴ§ȱ§§ȱȱǯȱ§ȱȱȱ§ãȱǰȱȱȱȱ¢¢ȱǻȱŚǯŘǼǯȱȱȱȱ¢§ȱ§ǰȱ
ȱ§§ȱ§ãȱǰȱȱȱ§§ȱȱȱȱĴȱ¢ȱǯȱȱĴȱ
§ȱ ȱ ǻ§¢ȱ
ȱȱǼǰȱȱ§§ȱȱȱ
ȱ§ããǰȱȱȱħȱ§¢Ĵã§ǯȱ

6.3

Ympäristömelualtistuksen
pitkäaikaishaitta
ȱȱŗȱȱĴǰȱ¢ȱ
haitalla ymmärretään asianomaisen toiminta- ja
ȱĴ¢§ȱǯȱȱ
§Ĵ§§ȱ
• ǰȱ
• Ȭȱȱ¢ãǰȱ
• ȱǰ
• ȱ¢ȱ
ȱǰȱȱȱȱ¢§§¢Ĵãǰ
• ¢ȱȱǰȱ
kuten asianomaisen toimeentulotason ja
• §§ȱȱǯ
Missä määrin ympäristömelualtistuksen häirit¢¢§ȱȱ¢ãȱ§¢§ȱȱĴȱ
ȱ§§ǰȱȱ§ȱĴ§§§ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ
ȱ §¢Ĵ§§ȱ ǰȱ ȱ §ȱ Ȭȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ ȱ
näkyy asuinkiinteistöjen arvossa. Jatkuvan melun
Ĵȱ §¢¢ȱ ȱ ȱ
ȱ§ȱ¢ãȱ§§ȱȬǰȱ¢ãȬȱȱ
ǯȱ ȱ Ĵȱ ȱ
¢§ãȱȱ¢ãȱĴǯȱ
§§ȱ§§§ȱ¢§ãȱȱȱ ȱ §ãȱ Ĵȱ Ĵȱ
ȱȱȱ¢ǰȱ§§ȱ§§§ȱȬȱȱ¢ãȱȱ§ȱȱȱǯȱȱ
voivat pahimmassa tapauksessa johtaa syrjäytymiȱ§ȱȱȱȱ§¢Ĵãȱȱȱ§ȱĴȱȱȱ¢ãȱȱ
Ĵ§ȱ¢ȱĴǯ
ȱ ȱ Ĵȱ ¢ãǰȱ Ĵ§ȱ ¢§ãȱ Ĵȱ §¢¢ǰȱ ȱ ȱ
ȱȱ§§ȱȱ¢ȱ§¢ãȱ§§¢ǯȱ§§§ã¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
§§¢§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
Ĵȱ§¢ãȱ§¢§ǯȱ
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ŝȱ ȱȱȱ§ã¢§

Ympäristömelulle altistunut väestö ei ole meluvaiȱȱ¢§§ǯȱȱħã§ȱȱ
ȱ ȱ §Ĵã§ȱ ¢ȱ ǰȱ§ȱ¢ȱȱtukset kuuloon vaihtelevat. On tärkeää tunnistaa
ȱ ¢¢ǯȱ ȱ ¢§§ȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵsesti erilaisten väestöotosten perusteella tehtyihin
§§ãǯȱ ȱ §ȱ ȱ
ȱ §§§ȱ ȱ Ȭ§ǰȱ ȱ
§ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
voimakkaampia kuin ei-meluherkillä.
ȱ¢ãȱȱĴ§ȱȱȱ§ã¢ȱǰȱȱȱ¢§ãȱ
ȱȱ§Ĵ§§ã§ǯȱ§ȱ¢§ȱȱ
§§¢ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ǯȱ §ȱȱȱȱĴȱȱȱȱǰȱ§ȱȱĴȱȱ§ȱ§ȱȱĴȱãȱǯȱ

7.1

Ikä
ȱ§§§ȱĴȱȱ§ȱȱȱȱ§ǰȱȱ§§¢§ȱȱ§§¢ȱ§ȱ
erityisesti lapset ja nuoret. Oppimisen viiveet ja
§ãǰȱȱȱĴ¢§ǰȱǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ
ǰȱ ¢§§§ȱ §ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȱ
ȱ ¢ãȱ ȱ §§§ȱ ȱǰȱȬȱȱ¢ã¢¢ǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ§§ȱȱĴ¢ȱȱȱŚǯŘȱȱŚǯřǯȱ
§ȱȱ§¢Ĵ§§ȱ§§§ȱȱ Ĵȱ Ĵȱ ȱ §§§ȱ ȱȱǯȱȱ§toisen melualtistuksen vaikutuksista myöhempään

ŚŚȱ
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ȱ§ȱȱ§ȱȱȱ¢Ȭȱȱȱ¢ȱ
ei toistaiseksi ole tutkimustietoa.
ȱ ã¢¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ
¢ã§ȱȱ§ãǯȱ§§ȱ
ȱĴȱǰȱĴ§ȱȱȱȱ
uni häiriintyy melusta vähemmän kuin keski-ikäisȱȱȱãȱǯȱ §§ȱ
§ã¢¢ȱȱ§ȱ§§¢§ǯȱȱ
ŚȮŜȬȱȱ§¢Ĵ§ȱ¢ȱ§§ȱ
§ȱ ȱ ȱ Ȭǯȱ ȱ
¢ãȱ ȱ ¢¢ȱ ȱ
ǻȱ¢§ȱ¢ã¢ȱǼȱ
ȱǯȱȱȱĴȱȱpiä melulle.

7.2

Sukupuoli
ȱȱȱǻ¢ãȬǰȱȬǰȱǼȱȱȱȱkutuksia verenkiertoelimistöön (kuten verenpaiǰȱ ǰȱ §§ȱ §¢Ĵãǰȱ ¢§Ǽȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ §ȱ Ĵȱ
ȱȱǯȱ§ȱ¢§ȱȱȱȱ§¢¢ȱ
ȱ Ĵ¢¢ȱ ȱ ȱ ǯȱ§ȱȱ¢ãȱĴȱ¢¢ȱ
ȱȱ¢§ȱ§§ǯȱ§§§ȱȱȱȱĴȱ
ȱȱ¢§ǰȱȱ
Ĵ¢ȱȱ§¢¢ǯȱ¢§ȬȱȱȱȱȱȱĴ¢ȱ¢¢ȱȱĴȱȱ§ǯȱȱ
ȱȱĴȱ¢¢ȱĴ¢§ȱȱȱ¢§ȬȱȱȱǻȱŝǯŗǼǯȱȱȱ
lisää kyseisen tutkimuksen mukaan meluherkkien
ȱ¢§ȬȱȱĴǯȱ§§ȱ
ȱĴǰȱĴ§ȱȱȱ§ȱ
herkempiä unen aikaiselle melulle.

Kuolleisuussuhde ja 95 % luottamusväli

3,5
3

3,04

2,5
2
1,8
1,5
1

1,43
1,07
0,8

0,5
0

0,45

Naiset

Miehet

Kuva 7.1. Sydän- ja verisuonitautikuolleisuussuhde (pystyakselina) meluherkillä naisilla ja miehillä
(Heinonen-Guzejev et al., 2007).

7.3

Meluherkkyys
Ĵȱȱ§ã§ȱȱ§§ȱȱȱĴȱ§ǯȱȱȱ¢§ȱ
ȱȱ§ȱĴȱȱȱ
ŘśȮŚŖȱƖȱ§ã§ǰȱȱřŞȱƖȱǻ§ȱȱȱ
śŘȱ ƖǼǯȱ ¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱȱǯȱȱ¢ã§ǰȱȱ
§ȱȱȱ§§§ȱȱ¢ãȱ§ǰȱȱȱ ȱ ȱ Ĵ§ȱ §§§ǯȱ
¢¢ȱĴ§§ȱ¢ã§ȱȱȱ§¢¢§ȱǻȱřǼǰȱȱȱȱ§§ȱ§ȱĴ§ȱ§¢¢Ĵ§ȱȱħ§ǯȱ
Melun häiritsevyys ja meluherkkyys ennakoivat
melun terveysvaikutuksia sekä unihäiriöitä paremmin kuin itse melutaso. Meluherkkyys lisää melun
§¢¢Ĵ§ȱȱȱȱsia. Meluherkkyys on samalla itsenäinen melun
§¢¢§ȱ §§ȱ ȱ ¢ãȱ §§ȱ
ȱĴ§§ȱħ§ǯ
¢¢ȱ ȱ ȱ ǯȱ
§ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱȱȱȱĴȱȱȱȱȬ§ǯȱ ¢§ȱȱ¢¢§ǰȱ
§ãȱ¢¢§ȱǰȱȱȱmasta melualtistuksesta riippumaton.

¢¢ȱ §¢Ĵ§§ȱ ȱ ãȱ §ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ħãȱ
¢§ǰȱȱȱǯȱȱĴȱĴ¢§ȱ
¢ȱĴǰȱȱ§ȱȱ
ȱ §¢Ĵ§§ȱ §§ȱ Ĵǯȱ luherkät ovat raportoineet olevansa herkkiä myös
ȱ ¢§ãħãǰȱ ȱ ȱ ǯȱ ¢¢ȱȱĴȱĴ¢vän meluherkkyyteen.
ȱȱǰȱ¢¢Ĵ§ȱ
ȱȱ§¢¢Ĵ§ǰȱȱĴ§§ȱ¢¢Ȭȱȱ
Ĵǯȱ ¢¢Ĵ§ȱ ȱ
mitata laajoilla kysymyssarjoilla (esimerkiksi Weinȱ§¢Ĵ§§Ǽȱȱ¢¢§ȱȱ¢¢¢§ǰȱ
ȱȄ ȱ§ȱ§ȱĴȱǵȄǯȱ
ȱȱ¢¢ȱȱ¢¢¢§ǱȱȄ ȱȱȱȱǯȱ
Ĵȱȱȱ¢§ȱŗǼȱ¢ȱ§§§ǰȱŘǼȱ
ȱ§§§ǰȱřǼȱȱ¢ȱ§§§ǰȱŚǼȱȱ
ȱ §§§ǰȱ śǼȱ ȱ ȱ Ȅǯȱ ȱ
ȱ §§ȱ ȱ ȄĴ§Ȅȱ ȱ Ȅȱ
meluherkiksi” sekä ”ei kovin” tai ”ei lainkaan” meǯȱȱ¢¢ȱȱȱȱ
Ĵȱ¢§§ȱȱȱȱȱ
§§§ȱ ȱ Ȭǯȱ ȱ
¢¢¢ȱȱ¢¢ȱ¢¢¢ȱȱĴȱ
korreloivan hyvin tai melko hyvin.
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ȱ ȱ ȱ ¢ȱ
ȱȱ¢¢ȱĴȱȱ¢¢¢Ĵ§ǰȱȱ¢ȱȱȱȱĴ¢§§ȱȱ§ȱȱã¢¢Ĵ§ǯȱ
¢¢ȱ§¢Ĵȱ¢§ȱȱ§henevän iän myötä. Aikaisemmissa tutkimuksisȱ §ǰȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ §§ȱ
¢¢§ȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱ¢¢ȱȱ§§¢¢ȱ§ȱ
¢ã§ǰȱ¢¢Ĵ§ȱȱȱȱȬ§§ȱȱȱȱȱȱȱĴ¢¢ȱ§§ȱȱ
sukupuoleen.
¢¢§ȱȱ§ȱĴȱĴ§ȱ¢ȱ Ĵǯȱ ȱ ȱ Ĵȱ Ĵ¢§ȱ
ȱȱǻȱ¢§ȬȱȱǰȱȱȱǼǰȱ§§ȱ§¢Ĵããǰȱȱ¢ȱ

ħãǰȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ ŝǯŘǼǯȱ
ȱ¢§ȱȱ¢¢ȱ
Ĵ¢ȱ ǰȱ ¢ǰȱ ǰȱ
¢¢ǰȱ ǰȱ §¢§§ȱ
§ȱ Ȭȱ ȱ Ĵȱ §§ȱ §¢Ĵããǯȱ
§ȱȱĴȱȱĴȱȱ
ȱ §ȱ ȱ ǰȱ ȱ
§ȱȱ¢ȱŚśȱǯ
¢¢ȱȱĴ¢ȱȱ¢ȱ¢§Ȭȱ
ȱãȱĴȱȱħ§ǯȱȱ§ȱȱȱ
ãȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱkinsa. Melun verenkiertoelinvaikutukset vaihteleȱȱȱȱ¢¢§ȱ
riippuen.

Terveyongelmien lukumäärä (keskiarvo)

14
erittäin meluherkät naiset
12

erittäin meluherkät miehet

10

8

melko meluherkät naiset
ei kovin meluherkät naiset
melko meluherkät miehet

6

ei kovin meluherkät miehet
4

2
< 25.7 dB

 25.7 dB

Sisätilan keskiäänitaso, dB

Kuva 7.2. Terveysongelmien lukumäärät (pystyakselina) sisätilojen melun keskiäänitason (vaakaakselina) mukaan eri-asteisesti meluherkillä naisilla ja miehillä (Nivison, 1992).

ŚŜȱ

Suomen ympäristö 3 | 2007

7.4

Terveydentila
¢ȱȱ§ǰȱȱȱǻ¢ȱ §Ǽǰȱ ǰȱ ȱȱǰȱȱ§ȱȱǯȱȱȱ§ãȱȱ
ȱ§§ȱǯȱȱĴma kuulomuutos ja vaikutus puheen kuulemiseen
ȱĴ¢ȱȱśȱȱŚǯřǯ
Melun vaikutusten tulkinta mielenterveyteen on
ǯȱȱĴ¢ǰȱĴ§ȱȱ§ã§ȱ§ȱȱĴȱȱ¢ȱȱǰȱǰȱȱȱ
ȱȱȱĴȱǯȱ
ȱ§¢¢ǰȱ¢¢ȱȱ¢ȱ§ãȱ§ȱȱȱnimutkaisia ja tutkimuksen tässä vaiheessa vielä
ȱĴ¢§ǯȱ

ãȱħ§ǰȱȱǰȱ§ǰȱ¢¢ȱȱ§§§ãȱǰȱȱ§§ȱȱĴȱ§ã§ȱǯȱ
ȱ ãǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ §§§ȱ ȱ ȱ ¢ãħ§ǰȱ ȱ ¢ȱ §ȱ ȱ Ĵȱ
unihäiriöille.
ȱ ¢Ĵȱ §Ĵ¢§ȱ ȱ ¢ãȱ¢¢ȱȱȱĴȱ
§ãȱȱǰȱȱ Ǳȱȱ§§¢Ĵ¢ȱ¢¢§¢ȱ§ǰȱĴ§ȱ§tyäksemme haitallisilta seuraamuksilta jatkuvan
ȱȱ¢ãȱ§§ȱ
ȱȱ¢Ĵ§§ȱřŖȱǯ

7.5

Muut vaihtelua
aiheuttavat tekijät
ãǰȱ ȱ ȱ ȱ
torjunta- ja suojaustoimiin (esimerkiksi ikkunan
Ǽȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ǰȱĴǰȱ¢ȱȱǰȱȱǻ¢ãȱ§§ȱǼȱȱȱ ȱ Ĵȱ §ã¢§§ǯȱ
§ȱãǰȱȱ¢ãȬȱȱ¢ãȱȱȱ
ȱ¢¢§ȱȱȱȱ§§ȱȱȱ
§§§ǰȱȱȱ¢ȱĴǯȱ
ǰȱ ȱ ¢§ȱ ȱ ¢Ĵ§ȱ
Ĵȱħ§ǰȱȱȱkoimmassa asemassa oleville. Mikä osuus meluȱ ȱ Ĵȱ ¢Ĵ§ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱĴ§§Ĵ§ǯȱ
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8 Melunvaikutustutkimukset

§Ȧȱȱȱȱȱ
§ȱ ȱ ¢§ȱ ȱ ȱ
§§¢§§Ǳȱ
ŗǯȱ Ĵȱ§¢¢ȱǻȱřǼǰ
Řǯȱ ¢ȱȱȱ
ȱǻȱŚǼȱ§ȱ
řǯȱ Ȭȱȱȱȱsiin (luku 5).
ȱȱȱ¢¢ȱ¢ãȱ§ȱ ǻȱ ŜǼǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ §ȱ ȱ ȱ
Ĵ§ȱȱȱȱ§§ȱ
ȱ §Ĵã§ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ
Ĵ§§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ĵ¢¢ȱ §ȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
ȱǰȱ¢¢§§ȱȱ ǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ǻ§§ȱ§¢Ĵ¢ȱ§Ĵȱ¢ȱȱĴ¢ȱ
luvussa 1).
Meluvaikutustutkimukset ovat tutkimusmeneȱȱȱȱ¢Ĵ§§ȱȱȱ Ĵȱ ǯȱ §¢Ĵ§§ȱ §ȱȱ§§§ȱǰȱ¢ȱĴǰȱ¢ȱǰȱ§ȱĴȬȱȱ
kyselytutkimuksissa ja sosiometrisiä menetelmiä.
ȱ §ȱ Ĵȱ ȱ
§§ǰȱǰȱ¢ǰȱǰȱ¢ãǰȱȬȱȱ¢§ã§ǰȱȱ
elämänpiiriä ja toimeentulotasoa koskevaa tietoa.
§§ȱ¢Ĵ§§ȱȱ¢¢ã§ȱȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
Ĵ§§ȱ §§ȱ ȱ ȱ sesta ja sairastuvuuteen ja toimintahäiriöihin vaiĴȱȱħã§ǯ
Koska valtaosa melun vaikutuksista on sellaiȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
Ĵȱ Ĵ¢§ȱ ȱ ȱ §ã§ǰȱ ȱ
¢ãȱȱĴȱȱȱħã§ǰȱ§¢ãȱȱȱȱȱ¢Ĵ§§ȱ
ȱ ħãȱ Ĵ§§§ȱ ȱ Ĵǯȱ §¢ãȱ ȱ ȱ ¢ȱ ŚŞȱ
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Ȭ¢¢§ȱ ¢Ĵ§§ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ ǯȱ §§ȱ ¢Ĵ§§ȱ Ĵȱ Ȭȱ ȱ ¢§ȱ ǰȱ
§ȱȱȱȱĴȱ§ȱȦȱȱȱ
¢ȱĴǯȱ§¢ãȱȱȱȱȱ§§¢ȱreille (taulukko 8.1).
Ĵȱȱȱ
jakaa monilla eri tavoilla. Monet ympäristömelututȱȱȱǯȱȱ
Taulukko 8.1.
Tutkimusnäytön vahvuuden kriteerit (International Agency
for Research on Cancer’n kriteerejä soveltaen).
Näytön vahvuus

Kriteerit

riittävä

jos, on osoitettavissa syy-seuraussuhde melualtistuksen ja vaikutuksen kesken tutkimuksissa, joissa
satunnaistekijät, systemaattiset
menetelmävirhemahdollisuudet ja
tulosvääristymät on poissuljettu
ja on mielekästä, että vaikutus on
altistuksen aiheuttama

rajattu

jos, tutkimuksessa on todettu syyseuraussuhde melualtistuksen ja
vaikutuksen kesken, mutta satunnaistekijöitä, systemaattista menetelmävirhettä tai tulosvääristymää
ei ole voitu sulkea pois, mutta olisi
mielekästä, että vaikutus olisi altistuksen aiheuttama
tai
suoraa syys-seuraussuhdetta ei ole
voitu todeta, mutta on olemassa
hyvää epäsuoraa näyttöä siitä, että
se olisi mahdollinen
tai
epäsuora näyttö on pääteltävissä,
jos altistus aikaansaa välivaiheena
vaikutuksen ja muut tutkimukset
osoittavat, että tämä välivaikutus
johtaa tarkasteltavaan vaikutukseen

riittämätön

jos, tutkimuksen laatu ja tuloksen
tilastollinen tarkastelu ei mahdollista johtopäätöstä syys-seuraussuhteesta melualtistuksen ja vaikutuksen kesken ja sellaisen mielekkyys olisi myös kyseenalaista

ȱȱȱȱȱȱ
ȱ§ããǰȱȱ§Ĵ§§ȱȱ§§§¢§ȱ
kriteereillä valitun otoksen. Aineiston keruu tällaisissa tutkimuksissa tapahtuu tavallisesti kyselyil§ǯȱ¢ã§§ȱȱ§ȱȱȱ
ȱ¢¢¢ȱȱȱĴǯȱ
ȱȱ¢§ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱĴȱȱti. Kolmantena ryhmänä ovat kliiniset tutkimukǰȱȱȱ§Ĵ§§Ĵ§ȱȱǯȱȱ
koskevat yleensä jo ilmenneen toiminnallisen tai
ȱ ȱ ȱ ȱ
Ĵ¢§ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ§ȱȱȱȱȱĴȱȱtauksia kuin laajaan väestöön tai väestöotokseen
ȱǯ
Poikkileikkaustutkimuksissa kerätään tietoa
melualtistuksesta ja melunvaikutuksista ajallisesti
Ĵȱǯȱȱ§vaikutuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia selvi§§ȱȱȱȱȱȱȱ
§ȱ¢Ĵ§§ȱ§§§ȱsia. Ne voivat antaa tietoa meluvaikutusten ennusǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱǯ
ȱ ¢ȱ Ĵȱ ǻȱ
ǰȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ¢ȱ Ĵǰȱ ǰȱ ȱ ĴǼȱ ȱ
¢Ĵ§§ȱǻǼȬǯȱȱ§ȱ
ȱĴȱ¢ãȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ
ȱǰȱȱ§ǰȱ
ȱ ¢ãȱ Ĵȱ §ȱ ȱ ȱ
kysymykseen.

8.1

Melualtistukseen
liittyvät muuttujat
¢§ãȱ§§ȬȦȱǻȱŘǯŗǼȱ
ȱ§ȱȱ§§ǰȱȱĴȱ ȱ ȱ ¢ã§ȱ ǰȱ ǰȱ
ȱ§ǰȱĴȱȱȱ§§§§ǰȱĴǰȱ§ȱȱ§§ǯȱ ȱ Řȱ ȱ §¢ȱ §§§Ȧȱ ȱ

ȱĴǯȱȱĴȱȱ§§nitason eri painotusten lisäksi ovat oleellisia yksittäisten melutapahtumien ja tasaisen taustamelun
§§ȱ ȱ §ã§¢¢ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ǻǰȱ Ĵǰȱ §§ãǰȱ §§§ãǼǰȱ ȱ §§§ȱ ȱ
¢ȱȱȱǰȱȱ
ȱ¢§ȱȱ¢ãȱǯȱ ȱ¢§ȱȱȱȱśȱȱȱ¢ãȱŗŖȱ
ȱȱȱ§§§ȱ¢§ȱlu. Niin ikään on huomioitava melun äänen laatu
ǻȱ ǰȱ Ȭȱ ȱ §§Ǽȱ ȱ
merkityssisältö ja sen tunnistaminen (esimerkiksi
puhemelu tai ammuntamelu).
ĴȱĴȱ§§ȱĴȱ
§ȱ¢§ãȱȱȱǰȱȱ§§ȱ¢¢ȱ§§§§ȱǯȱĴ§ȱ§§§ȱ Ĵȱ §§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ȱȱ§ȱǯȱĴ§ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ§§ȬȦȱ
jää varsinkin väestötutkimuksissa usein kuitenkin
ȱ§§§ȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ§ȱĴȱ§§ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ulkopuolella. Asuinhuoneisiin kantautuvan melun
ominaisuuksien ja tason arviointi on vaikeampaa.
ȱĴȱȱȱȱȱȱȱǰȱ§ȱȱ§§§ȱ
§§ȱ§§ȱŗśȱǯȱȱ§ãȱȱȱȱĴȱȱ
§§ȱ §§Ĵȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ Ĵȱ ¢§§ǯȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ
ȱǰȱȱȱ¢ȱ§§ȱȱ §§ȱ ȱ Ȭǰȱ Ȭȱ ȱ
viestintävaikeuksien kannalta asianmukaisena.
ȱ ȱ Ĵȱ ¢ȱ
ovat kovin erilaisia ja osin koskevat myös eri me¢¢§ȱ ȱ Ȭ§§ǰȱ ȱ kimuksissa ja -selvityksissä valita akustinen(set)
ĴǻǼȱ ȱ ȱ
ȱȱ¢ȱǯȱmerkiksi melutapahtumien lukumäärä on melualȱĴ¢§ȱĴǰȱȱȱ¢§ȱ¢ȱȱ§ãȱǯȱȱħȱȱ§ãȱȱ§§ȱȱȱȱȄĴȄǯȱ§ȱ
on niin ikään unihäiriöissä etenkin heräämisriskiä
arvioitaessa yksi tapa kuvata melun voimakkuutta. Yksilöllisen pitkällä aikavälillä kumuloituvan
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ȱĴȱĴȱȱĴȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
käsityksen melualtistuksen kokonaismäärästä.

8.1.1

Kokonaismelualtistus
§ãȱȱȱ¢§ȱ§ȱasta joko samanaikaisesta tai eri aikoina esiintyvästä lähteestä kokonaisaltistuksena. Alueen melusel¢§ȱȱȱȱȱ§§Ĵ¢§ȱȱ
§ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱȱĴ¢ȱȱȱ
kokonaisaltistuksen arvioimiseksi tai laskemisekǰȱȱȱ§§ȱ§ȱȱȱǯȱ ȱ§§ȱȱȱ
¢ãǰȱȱǰȱĴ§ȱȱȱ
ȱ ȱ §ȱ §§ȱ ȱ Ǳ
§ȱȱȱĴȱ¢ǯȱ ȱ§§ȱ¢§ȱȱȱĴȱ¢§ȱ§ȱřȱȱȱ§§ǯȱ ȱȱ
ȱȱǰȱ¢ȱ§§ȱȱ
ȱ§§ȱǰȱĴ§ȱŗŖȱȱpi melu ei enää juurikaan lisää yhteistä äänitasoa
ȱ ȱ Ĵǯȱ §§ȱȱ§ȱĴȱȱ§§netasojen yhteenlaskutoimituksena. Koska melun
vaikutukset riippuvat muistakin melulähteen tuotȱ§§ȱǰȱȱ§§ȱ ¢Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ajatellen.
ȱ§ȱĴȱlualtistuksessa käytetään hyvin yleisesti vallitseȱȱĴǰȱȱȱȱ
ǰȱȱ§¢¢§§ȱȱȱȱ
ȱȱ§§ȱǯȱȱȱ
ȱ§§ȱ¢ãȱĴȱȱ¢§ȱǯȱã§ȱȱȱĴȱ
ȱȱȱȱȱĴȱȱȱǯȱȱȱ¢ãȱ
Ĵȱȱǰȱ§ȱ§§ȱȱȱ§ȱȱ§§ȱǰȱȱ
ovat keskeisessä asemassa kyseisessä tilanteessa.
§¢¢ȱȱ¢ȱ¢§ãȱ
Ĵǰȱȱȱ§ȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ¢ȱ ǰȱ ȱ
lähtökohtana ovat samanarvoiset häiritsevyystaǯȱ ȱȱřȱȱĴǰȱȱȱ
ȱȱȱ§§ǰȱȱȱ50
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§§ȱȱĴȱ§§ȱȱȱȱ§ȱsoon pohjautuvat arviointimallit eivät anna oikeaa
§¢§ȱǯȱȱħȱȱȱȱȱȱ§¢¢ȱ¢§§¢Ĵ§ȱ¢Ĵ§ǰȱ
Ĵ§ȱȱ§ȱȱȱĴǯȱ
ȱȱȱ§ȱĴȱ§ǰȱ
jos altistus tapahtuu hyvin eri suunnilta tai eri vuoǯ
ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ §§ǰȱ
ȱȱǰȱ¢Ĵ§§ǰȱ
Ĵ§ȱȱȱ¢ãȱ¢ã§ȱ
ȱ§ȱȬȱȱĴ¢§ȱȱ
ȱ¢¢ȱ§ǯȱ¢ãȱ§¢¢Ĵ§ȱȱ¢ȱȱ§ã§ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
§§ȱȱȱ§§ȱȱĴȱ
unen häiriöitä. Yöaikainen unta häirinnyt melu voi
§§ȱ ȱ Ĵȱ §¢¢Ĵ§ȱ §§§ǰȱ
onhan unihäiriöistä johtuva väsymys häiritsevyyȱȱħ§ǯȱȱȱȱ
§ȱĴȱħãȱȱȱ
olla tarpeen.

8.2

Melunvaikutuksiin liittyvät
tutkimustavoitteet
Ĵȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
¢Ĵȱ §§ǯȱ §§ȱ ȱ ¢ȱȱȱ§§ȱȱĴȱȱȱĴǰȱȱȱ§¢¢ȱ§ȱ
vaikutus korvaan ja kuuloon. Jotkut vaikutukset
ȱ §ȱ ȱ ȱ §Ĵ§ȱ Ĵǰȱ
esimerkiksi puheen kuulemista huonontava vaiǰȱȱȱ¢ãȱȱ§¢¢ȱȱ ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ§ǰȱȱȱ
ĴȱȱĴǯȱ§§ȱ¢§§ȱ
ȱȱ¢§Ȭȱȱȱȱ
ȱȱȱ§ȱȱĴ¢§ȱǯȱ
ȱ¢ãȱȱ§§ȱȱ§ǰȱȱ
ȱ§§ȱȬȱȱĴ§ǯȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢ãȱ ȱ ȱ

Ĵȱ ¢§ãǰȱ ȱ
ȱ ȱ §ãȱ §ȱ ȱ
ȱȱȱããǯȱ
Melunvaikutustutkimuksen keskeisimpänä taĴȱȱã¢§§ȱȱĴȱȱǻȱȱęȱǼȱĴ§§ȱǰȱȱȱȱȱĴȱ
ȱȱȱĴȱȱȱȱ¢¢¢Ĵ§ȱ§ãȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ§ȱęȱ¢§ȱȱȱ §§§ȱ ȱ ¢¢¢ȱ §§¢§ȱ ȱȱĴȱȱĴȱ
ǯȱ §§ȱ ȱ Ȭǰȱ
ȱȱ§ȱ§ȱȱȱȱ
§Ĵ§ȱǯȱȬȱȱ
ȱ¢Ĵȱȱȱ¢¢ǯȱ
Kasvaessaan monotonisesti se ei yleensä liioin tarȱ ȱ Ĵȱ ȱ §ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ §¢Ĵ§§ȱ ȱ ȱȱȬǯȱȱ¢§ȱĴȱ
§ȱȱŗŖŖȱƖȱȱ¢Ĵȱ
ȱǰȱ§ȱ¢§Ĵ§§ȱ

ȱȱȱȱ§§ã§ȱȱȱ
ǯȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ Ŗȱ
ƖǱȱǯȱȱȱȱȬǰȱ
joka koskee heikkoja äänitasoja (tai muita vastaavia
ȱ§§§§ȱȱĴȱȱǼǰȱ
Ĵ¢¢ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱ§ã§ǰȱȱȬȱȱħǯȱ§ȱȱĴȱȱĴȱȱ¢§ã¢Ĵȱǰȱȱ
ȱĴȱȱȱȱȱȱȱ§ã§ȱǻȱşǼǯȱ
Melunvaikutustutkimuksissa pyritään lisäksi
Ĵ§§§ȱȱ¢ȱǰȱȱ
ȱ§ãȱȱǻȱ
tai habituoituminen) tai häiriön jatkuminen pitemȱȱ¢¢§§ǰȱ§ȱ§ãȱȱ Ĵȱ ħ§ȱ ȱ ¢ãȱ ¢¢ȱ ǻȱ ŝǼǯȱ §ȱ ȱ Ĵ§§ȱ
ȱȱ¢ãȱȱȱ
§¢¢ȱ ȱ ȱ §ãȱ ǻǰȱ
ȱ ǰȱ ȱ Ǽȱ
(luku 9).
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9 Ympäristömelun torjuntatoimet

ȱȱȱȬĴǰȱ§§§ȱȱȱ
Ĵȱ§§§ǰȱ¢§ãȱȱȱ§§ȱǰȱ§§§ȱȱĴǯȱ
ȱ§§ȱ¢¢¢ȱȱ¢§ãȱ
§§ȱ §§ǰȱ ȱ §ȱ Ĵȱȱȱȱǯȱ
§§ȱȱȱĴȱȱǰȱ
Ĵȱ¢ãȱǰȱȬȱȱ¢Ĵǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ympäristömelun osalta mielekästä turvautua kuuȱ§¢Ĵããǯ
ȱȱȱ
ȱ§§ǯȱȱȱ
akustiset ratkaisut eivät kuitenkaan voi erotella eiĴȱ §§§ȱ §ȱ ȱ ȱ
§§§ǰȱȱȱȱȱ§ȱ§§ǰȱ
Ĵ§ȱȱ§ȱȱȱ§§ȱ§ȱǰȱ§ȱȱȱ§§¢ȱĴȬȱȱǯȱ

9.1

Yhteiskunnan käytössä
olevat torjuntatoimet
§ãȱ ¢§ȱ Ĵȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ §¢§ȱ ȱ Ĵȱ
ȱȱĴȱȱ
vähäiseksi. Yhteiskunnan käytössä olevat torjuntatoimet koskevat melupäästönormeja melun vä§ȱ §§ǯȱ §ȱ ¢ȱ
ȱ ȱ Ĵ§ȱ Ĵȱ Ĵȱ
ȱ §ȱ §ǰȱ ȱ
ȱ Ĵǯȱ ȱ §§ȱ
§§ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¢§§ȱ §ȱ §§ã§ȱ ȱ §§§¢ȱ
ȱ ǯȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ¢ãȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ Ĵǯȱ
ȱ ĴĴȱ ǻȱ Ĵ¢ã§ǰȱ§Ĵǰȱǰȱȱȱ
ãȱǼȱ§§ãȱĴȱ

śŘȱ
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§§§ȱ §§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ §¢¢Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
§ǯȱ ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ§¢ȱȱȱȱĴȱ
liikenneväylien läheisyyteen suunniteltujen asuinȱǰȱȱȱȱ ǻǰȱ ȱ vojen ajokiellot tai yöaikaisen käytön rajoitukset).
§¢ȱȱȱȬȱȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ
liikenneväylien tai rataosuuksien rakentaminen.
Ratkaisuina ne voivat olla maisema-arkkitehtoȱ ȱ ǯȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
vaimentaa lentomelua.
ȱ¢§ããȱ§§§§ȱȱ
ja esimerkiksi ampumaratamelu ovat liikenteeseen
ĴȱȱȱǰȱĴ§ȱ§ȱ§ȱ
¢¢¢ȱ ǯȱ ǰȱ ȱ §§ȱ päästöjä ympäristöön (myös sisäampumaratojen
Ǽȱȱħȱǯȱ§ȱ
ȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ ȱ ħȱ
§ǰȱ ȱ ǰȱ Ĵǰȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ §§ȱ
ȱ ȱ Ĵȱ ȱ §ȱ §§ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ĴǯȱĴȱȱȱĴȱ
§§ȱȱȱǰȱȱȱȱ
vähäinen.
Asuinalueilla pääasiallisena melun rajoituksen
ȱȱ§¢ãȱĴǰȱȱnusteknisin toimin on vain rajoitetussa määrin
ȱĴȱȬǰȱȬȱȱȱ
ǯȱ §¢ȱȱȱ
§ȱ§ȱĴ§ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱ
asukkaat pitävät ikkunoita ja parvekkeenovia auki.
ȱ Ĵȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǯȱ §ãȱ ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ§§ȱ -

ȱ¢§ȱǯȱ§§ȱȱ§§ǰȱ
ǰȱȱȱȱȱȱĴ§ȱǰȱȱȱȱ
ȱ§ȱ§§§§ãȱã§ǰȱȱȱ
ǻȱ ǰȱ ȱ ǰȱ minen) on herkästi häiriintyvää tai jotka ovat yksilöllisesti meluherkkiä.
§ȱȱȱȱ¢kiä myös melua vähentäviin ratkaisuihin koskien
ã§ȱ¢¢§§ȱĴǰȱȱ
Ĵǰȱ ¢§ȱ ȱ ȱ Ĵȱǯȱ§§ȱȱȱmallista on muun ympäristömelun lisäksi opetusȱ¢¢§ȱǯȱȱĴȱȱ
§Ĵ§§ȱȱȱȱȱ
ǻȱȱȱ§§Ǽȱ¢ãȱ
ȱȱĴ¢§ȱȱ§ȱ
ryhmäkokojen pienentämistä ja opetushenkilöȱ§§§ǯȱ§§ȱ¢Ĵ§§ȱȱ
Ĵ¢§ȱȱ¢¢§ȱȱ¢ȱ
ympäristön suuntaan.
Ȭȱȱȱȱȱ ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ Ĵȱ ǻǰȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱǼȱ§ȱȱ§ȱĴsa ääntä meluna. Kyseiset melulähteet ovat usein
kuitenkin voimakkaasti häiritseviä kyseisten harrastustilojen lähellä asuville ja toimiville. Useassa
tapauksessa harrastustoiminnassa mukana olevan
§ȱȱ§¢Ĵ§§ȱǯȱȱ
ȱĴȱȱ§§ǰȱȱȱȱ
ȱȱȱ§§§¢ǯȱ
Yhteiskunnalla on hyvin vähän keinoja vaiĴȱ ȱ §§ȱ ¢§§ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ȱ Ǳǰȱ ȱ ȱ ȱ ĴȱĴȱ§§§ǰȱ§ȱȱ
ȱȱȱȱȱĴȱȱ
ǯȱȱȱȱȱĴǰȱȱ
toimintoja häiritsevänä se voi heille itselleenkin
ĴȱĴǯȱ ȱȱ ȱ ȱ Ĵȱ Ĵȱ ǻȱ
Ǽǰȱ Ĵȱ §ãȱ ȱ
ǰȱȱȱ¢Ĵ§§ȱ§§¢§ãȱĴȱĴǯ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢ãȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ ǯȱ ȱ §¢Ĵãȱ
ei kuitenkaan vähennä arkipäivien asuin- ja toi¢§ãȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ
§ȱ§ȱĴȱȱ§ȱ§-

§§ǰȱȱȱĴȱȱ
asua ja toimia hiljaisilla alueilla.
ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ ¢ȱ teen vähentämiselle ja vähämeluisen asuin- ja
toimintaympäristön arvostuksen kohentamiselle.
ȱȱ§ȱȱ§ǯȱȱȱ
§ȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ
ȱ Ĵȱ ȱ §§§ǯȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ¢ãȱ ȱ ȱ Ĵȱ
§§Ĵǯȱ §§ȱ ȱ
ȱȱ¢ãȱȱȱȱȱ ǯȱ Ĵȱ ȱ ȱ Ĵȱ
Ĵȱ§¢Ĵ§ȱĴǰȱȱ¢Ĵ§§ȱȱȱĴȱȱ§§¢§ãǯ
ǰȱ ȱ Ǳȱ ¢ȱ ¢§¢Ĵ¢ȱ §§ãȱ ȱ §§§¢ȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱ §Ȭȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ¢ȱ
 ǱȱȱȱĴ§ȱŗǯ

9.2

Altistetun yksilön käytössä
olevat torjuntatoimet
ȱȱȱĴȱnaisesti melualtistuksen vähenemiseen asuin- ja
¢§ã§ȱȱǯȱ ȱ
ȱȱǰȱĴȱȱȬȱ
ȱ ȱ ¢§ãȱ ǰȱ ȱ
§ãȱ §§ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ
ǯȱ §ȱ ȱ ȱ Ĵȱ§ȱȱǯȱȱȱĴȱ
§ȱ¢ȱ§§§ȱ§§¢¢Ĵ§ȱ¢§ristöön ja luontoon. Koneellinen ilmastointi ei aina
pysty korvaamaan luonnollista ilmanvaihtoa ja se
Ĵȱȱ§§§ȱ§§ȱǯ
Naapurimelua on niin ikään vaikea torjua. Yritykset sen torjuntaan johtavat usein naapurisovun
kariutumiseen ja taloyhteisön kannalta ikäviin risǯȱȱħȱȱȱ¢¢§ȱ
melun suhteen kukin voi tehokkaasti toimia meĴȱ §§ǯȱ ȱ ȱ §§ȱȱ§ȱȱ§ȱǰȱ
ȱȱȱĴȱȱȱǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱ §¢Ĵãȱ Ǳǰȱ ȱ ȱ §§¢ȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ §§§§ȱ -
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ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ§ȱ ǯȱ
¢ãȱȱ¢ȱ§¢§§ãȱȱ
Ĵȱȱ¢ãȱĴȱǯ
ǰȱȱȱ¢§ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
melko tehokkaasti vaimentaa melua korkeilla ää§ȱȱȱŘŖȱǰȱĴȱȱ§§§ȱ¢ȱ
vähän tai ei lainkaan. Kuulosuojainten käytöstä on
ȱ ¢ãȱ Ĵ§§§ȱ Ĵǯȱ ȱ ȱȱȱȱȱ§¢§§ǰȱ ȱ Ĵȱ §¢§§ȱ ȱ
ȱȱȱȱǰȱ
§¢¢ǰȱȱȱȱȱ¢ǯȱ §§ȱ ȱ ȱ §¢§§seen ja korvakäytävän tukkeutumiseen korvavaȱ ǯȱ ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ ȱ
§§¢¢¢ǰȱȱȱȱȱ
§¢¢Ĵ§ȱ ȱ ¢¢ǯȱ ȱ Ĵȱ §ȱ ȱ ȱ §§ȱ ǻȱ
ǰȱ §¢ǰȱ ȱ Ǽȱ ǯȱ
ȱ§¢Ĵã§ȱȱȱȱȱȱȱ
§ȱȱȱȱĴ¢§ȱ§ritseviin melutilanteisiin.
ȱ Ĵȱ Ĵȱ ĴĴĴȱ
¢§ȱȱȱĴ§§§ȱ§¢Ĵ§§§ǯȱ
ȱ§¢¢Ĵ§ȱ¢§§ȱȱ

śŚȱ
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§§§§ȱĴȱȱǰȱȱȱȱ
§ȱ ǯȱ ȱ ¢ȱ
ȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ
ȱ§ȱȱĴȱȬȱ§§ȱ Ĵȱ §¢¢Ĵ§ǯȱ ¢ã§ȱ ȱ
voi johtaa pahimmassa tapauksessa ristiriitaiseen
umpikujaan.
ȬȱȱĴȱ§§ȱ§¢Ĵãȱȱ
§§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
hyvin tilapäisesti (esimerkiksi matkoilla ollessa)
ȱ ȱ §§¢§ȱ §¢Ĵ§§ȱ ȱ Ĵȱ§ãȱĴǯ
ãȱȱȱȱ¢¢ȱȱ §§ȱ ȱ Ĵȱ §hentämiseksi. Kysymykseen tulee lähinnä kunnan
¢§ãȬǰȱ¢ȬǰȱȬȱȱǯȱ ¢ã§ȱ ȱ ȱ
ȱ§§ȱȱ¢¢§§ȱȱħ§ȱ§riintyneeksi johtuen väärästä tulkinnasta yksilölliȱ¢¢ȱǯȱȱ
ȱǰȱĴ§ȱȱȱȱȱ§ãȱ ȱ Ĵȱ ȱ ǰȱ
ȱ§ȱ§ȱĴ§§ȱȱȱȱ
valituksia.

10 Päätelmät

§ȱȱȱǻřȮŜǼȱȱ§¢ȱȱ
haitallisia vaikutuksia. Niitä on tarkasteltu samoin
kuin muita sisäisistä tai ulkoisista syistä johtuvia
¢§ȱĴȱ ǱȱĴ§§lä tavalla ryhmitellen ne (luku 1)
• Ȭȱȱǰȱ
• ¢ȱȱȱȱ
ȱǰȱ
• toiminnanvajauksiin ja
• Ĵǯȱ
ȱȱȱ¢§ãȱǰȱȱȱȱȱ¢ã§ǰȱ
ȱ§ãȱȱȱȦ§§ȱ¢ȱ
ȱȱȱĴȱ§§¢¢ǯȱ§keä osuus melun terveysvaikutusten ilmenemiseen
ȱȱ§§ǰȱ¢§ã§ǰȱȱȱ

ȱ ¢§ȱ §ȱ ĴǰȱĴȱȱǯȱĴȱ
vaihtelut johtuvat myös moninaisista asuin- ja toi¢§ãȱħã§ǯȱ
ȱ§ȱȱȱȱȱ¢ã§ȱȱȱȱǻȱŝǼǰȱȱȱȱȱȱã¢§§ȱ§ȱȱ
ȱ§§Ĵ§ȱȱ §§Ĵȱ ȱ ȱ Ĵȱȱǯȱ§§ȱȱȱȱȱ¢Ĵ¢ȱȱĴȱȱ
ȱĴȱ§¢¢§§ȱħȱȱ
§§ȱ ǻAeqǼǰȱ §ȱ ǻAmax) ja
melutapahtumien lukumäärään. Melulähteestä
ȱĴȱȱȱȱȱ ȱ Ĵȱ ȱ ǰȱȱȱȱ§§ȱ

huipputaso
keskiäänitaso
enimmäistaso

Kuulovaurio

Epämiellyttävyyskynnys
Verenpaine
Häiritsevyys
Kognitiiviset toiminnat
Puheen kuuleminen
aikuisilla
Uni
Sydämen syke
Puheen kuuleminen
lapsilla
0
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20
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40
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80
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Kuva 10.1. Tiivistelmä eri meluvaikutusten (pystyakselilla) kynnystasoista (vaaka-akselilla) keskiäänitasoina, enimmäistasoina tai huipputasoina.
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ȱȱ§ȱǯȱȱȱ
tärinän huomioimista pientaajuisen melun vaikutuksia arvioitaessa.
Kuvassa 10.1 esitetään kooste sellaisten haitallisȱȱȬǰȱȱȱ§¢Ĵã§ǯȱ
ȱȱ¢¢ȱ§ȱȱ¢¢¢ȱĴ§ȱ
§§ȱ ǯȱ §ȱ ȱ ȱ ¢ãȱ
Ĵ§ȱ ȱ  Ǳȱ ǯȱ Ȭȱ
ȱȱȱȱħȱȱ §Ĵã§ȱ ǰȱ ȱ ĴĴȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱĴ¢§ȱ¢Ĵ§§ȱ§§§ȱȬȱ
mukaisen keskiäänitason jatkuvan vuosia ja jopa
¢§ǯȱȱȱȱ§ten terveysvaikutusten osalta ovat toistaiseksi niin
ĴǰȱĴȱȱ§ȱȱȱȱ¢§Ȭȱȱ§ȱȱ§ȱȱȄȬȄȱǻȱŚǯŚǼǯȱ
§§ȱ ȱ ȱ śŖȱ ȱ §¢¢ȱ
on valtaosalla altistetuista enintään vähäistä tai sen
ȱ§§§Ȧȱȱȱȱ§§§ȱ
ǻȱ řǼǯȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ §ȱ Ĵȱ
¢Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȱ §§ǰȱȱȱ§ȱ§ȱ§§ȱ
lukuarvon tuntumaan tai sen alle.
ãȱ§¢¢ȱȱ§ãȱȱ
§§ȱ¢ã§ȱȱȱȱśȮŗŖȱȱ§väaikaista matalampi. Unen ja nukahtamisen häiã§ȱȱ§ȱȱȱřŖȱȱ§§ȱ
ȱǻȱŚǯŗǼǯȱ ȱã¢ȱ§¢ȱȱ¢Ĵ§ȱȱ§ȱȱȱ¢ǰȱȱ§§ȱȱȱ¢ȱ§ã§ȱ§ȱ
ĴȱŚśȱǯȱ
Uusin tutkimus tuo erityisesti esille melun vaiȱȱȱȱȱȱȱ§§ȱȱǻȱŚǯŘȱȱŚǯřǼǯȱ
Ȭȱ ȱ Ȭ§§ȱ ȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ §ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ §§ȱ §§Ȭȱȱ§ȱȱȱǯȱȱ§ǰȱ
Ĵ§ȱȱǰȱǰȱĴ¢ǰȱǰȱ ¢¢ǰȱ Ĵǰȱ
muistitoimintojen ja oppimiskyvyn kehityksen
ȱ ȱ ¢§ãȱ §ȱ ǰȱ
§§ȱĴ§ȱȱȱǯȱ-

śŜȱ
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ȱȱĴȱȱȱ¢ǰȱȬȱȱǰȱ
Ĵǰȱ¢ã§§§ȱħĴȱ
ȱ Ȭȱ ȱ ȱ
elämän aikana.
ȱ ȱ Ĵȱ ta hyvä kasvu- ja oppimisympäristö ala-asteella
¢Ĵ§§ȱ §§ȱ ȱ ŘŖȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ ¢§ȱ ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ
řśȱǱȱǯȱ§§ȱĴȱȱȱ
§§ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ
§¢ȱ §ȱ ¢ãȱ ȱ
syntyvän melun hallinnalle. Koska tämä koskee
ȱ §ǰȱ ȱ §Ĵ§§ã§ȱ ȱ
Ĵȱȱ§Ȭǰȱȱȱȱ¢Ĵ§§ȱ
ŖǰśȱȱǻȱŚǯřǼǯȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵ§§ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵ¢ȱ
ǰȱ¢§¢¢ǰȱ¢ǰȱ Ȭȱ ȱ ȱ §¢ãȱ ȱ
ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ ȱ
ǯȱȱǰȱȱȱȱĴȱ¢¢ȱȱ¢ãȱȱǰȱ§ȱȱȱ¢§ȱ
ikääntyvien palvelujen tarpeen kannalta sekä yksiãȬȱĴ§ȱ§ãȱȱ§ȱ§§ǰȱĴ§ȱȱȱ
ȱȱǻȱŜǼǯȱ
Ympäristömelun kuulovaurioriskin rajat on tarkoituksenmukaista perustaa työperäisen melualȱ ȱ Ĵȱ ȱ ǻȱ
5). Ympäristömelu eroaa kuitenkin työperäisestä
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢§ȱ ȱ
Ĵǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢¢ǰȱȱȱȱȱȱȱ¢§ã§§ȱȱ
ȱ Ĵȱ ǻǼǰȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ Ĵȱ ǻǰȱ ȱ ¢ãlut ja koneet). Pitkäaikaisena melualtistuksena 8
ȱ§§ȱŞśȱǱȱȱȱ¢Ĵ§ȱ
ȱǻApeakȱǼȱȱŗŚŖȱȱȱȱ
ȱŗŖǯŗǯȱȱ§ȱ¢ãȱȱ¢§ãȱȱ§ȱȱĴ¢ȱ
ȬȱȱȱȱĴȱȱȱȱ¢Ĵ¢¢ǰȱȱ¢§ãȱȱȱȱĴsa väestön keskimääräisessä kuulotasossa.
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LI I TTEET

Liite 1
WHO:n suositukset ympäristömelusta
www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.htlm

ȱ ȱ ȱ §ȱ
§§ãȱǱ

Suositusarvot
1 Johdanto
Ympäröivä äänimaailma stimuloi jatkuvasti kuu§§§ǯȱ§ȱ §ȱ §Ĵ§§Ĵ§ȱ ȱ
ȱ§§ȱȱǯȱ ȱ§Ĵ§§ȱ
ȱ§¢§ȱǰȱ§ȱĴȱ¢§ȱ¢¢ȱȱȱȱ
¢ȱ §§¢§ǯȱ ȱ ȱ ȱ
§ȱǰȱȱȱĴȱ§¢§ȱȱĴȱǯȱ§ȱ
ȱ§§ȱȱȱȱ§§§ȱȱȱǯȱ §ȱȱȱȱȱ§§Ĵ§§ǰȱsessa ääniympäristössä hän haluaa elää.
ȱ §ȱ Ĵȱ §§ȱ moitetaan tavallisesti keskimääräisenä äänenpaiȱ§§§Ĵ¢§ȱǰȱ¢§ȱȱ
ǯȱȱȱǰȱȱ§ȱȱȱ
paljon heikkoja ääniä tai vastaavasti vain vähän
Ĵȱȱ§§§ǯȱ§§ȱȱ¢ȱȱ§¢ȱȱ§ǰȱȱ¢§ãlu koetaan tai miten ihmisen aistinjärjestelmä sen
Ĵǯ
§ãȬǰȱ Ȭǰȱ Ȭǰȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¢§ȱ¢¢ȱ§¢ȱkuuseroille ja aleneva herkkyys jatkuville ärsykȱ ǻȱ ȱ Ǽǯȱ Ĵ§ȱ §§ȱ¢¢§§ȱĴȱȱĴ¢¢ȱȱ¢¢ȱǰȱ§ȱ§ȱȱ
ȱ ǯȱ §§ȱ ȱ Ĵ¢§ȱ
¢¢ȱǰȱȱȱȱȱ
§¢ǰȱ ȱ §ã¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱǰȱȱǯȱȱ
ǰȱȱ§§§ȱȱȱȱȱȱĴȱĴȱ
huomioon arvioitaessa ympäristömelun vaikutuksia ihmiseen.

Ympäristömelututkimukset ovat tavallisesti käȱȱ§ǰȱȱȬǰȱȬȱȱ
ȱ§¢¢Ĵ§ǯȱȱȱȱ
§ȱȱȱ¢Ĵ¢ȱȱ§§ǯȱȱȱĴȱǰȱĴ§ȱ
ȱȱ§§§§ȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ §§§§ȱ ȱ ǯȱ§ȱȱ¢§ȱȱȱneta. Osalla väestöstä voi olla suurempi riski melun
Ĵǯȱǰȱȱȱ¢ȱȱǰȱ
sokeat ja ehkä myös sikiöt ovat esimerkkejä tällaisisȱ¢§ǯȱ¢§ȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ §§ȱ ȱ sarvot
ȱ§ã§ȱ¢ȱǰȱ
§§ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱȱĴȱ¢§ǯ
ȱ§§ȱȱȱȱ¢§ãȱ ȱ ¢Ĵ¢§ǯȱ ȱ
ȱ ȱ ¢§ã§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ¢ȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ
Ĵȱ¢ȱǻĴȱ¢Ǽǯȱ
¢¢ȱǰȱȱȱ¢§Ĵ§¢¢ȱ§ǰȱȱȱ
ȱĴȱ§ã§ǯȱ§ȱ
ȱ ȱ ȱ §¢¢ȱ ȱ
Ĵȱ śŖȱ ȱ śśȱ Ǳȱ ǰȱ ȱ ǻǼȱ
alapuolella valtaosa aikuisväestöstä ei päiväsaiȱȱȱȱĴ§ȱȱȱ§ritseväksi.
§§ȱ¢¢§ȱ§§ȱȱǰȱ
ȱ §§ȱ ȱ ǰȱ
ȱ ¢ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ¢§ȱ Ĵȱ Ȭȱ ǯȱȬȱ ĴȱȱĴȱ§§ȱ
ǻǼǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ
§ȱ§ǰȱĴ§ȱȱȱĴȱȱȱ Ǳȱǯȱ ȱ§ȱȱȱǰȱȱ§ȱȬ
ȱ ȱ §§Ĵ§§ǯȱ ȱ Ĵȱ
ȬȱȱȱǻǼȱȱ§¢¢ȱ
välillä.
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2 Eri vaikutukset
2.1 Viestinnän häiriintyminen
Melu on omiaan häiritsemään kuulonvaraista vies§§ǰȱȱȱȱĴ§ȱȱħǯȱȱ
kuitenkin hyvin tärkeää pystyä kuulemaan myös
§¢¢Ȭȱ ȱ §§§ǰȱ ȱ ǰȱ ǰȱ§¢ȱȱ§¢Ĵȱ§§ǰȱȱ
kuin työhön kuuluvia ääniä ja merkkiääniä. Melun
ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ¢ȱ
monet koetulokset koskevat sanatasoa (sekä lauseita). Puheen erotuskyvyn vaikeutuminen alkaa
ȱȱśŖȱǱȱ§§ȱĴȱśŖŖǰȱ
ŗŖŖŖȱȱŘŖŖŖȱ £Ǳȱȱ§¢¢ȱ¢Ĵ§§ȱȱǯȱȱȱ
puheen erotuskyvyn kesken vallitsee laskennallisȱȱȱȱǰȱȱȱŗȱ
§¢¢§Ǳ
a. ŗŖŖȱƖǱȱ¢¢ȱȱĴȱ§¢§§ȱȱĴǰȱȱ
ȱȱȱȱřśȱȱȱ¢¢ȱ
ȱ§ȱ¢¢¢Ĵ§§ǰȱȱȱȱŚśȱǯȱ
b. Hieman voimakkaampi puhe kuullaan melutaȱȱ§ȱŜśȱǯ
Puheen häirinnän kannalta suurin osa väestöstä
kuuluu herkkiin ryhmiin. Herkimmät ryhmät muoȱ§§¢ȱȱǯȱ§§kin kuulonalentuma suurilla taajuuksilla vaikeutȱ ȱ Ĵȱ §¢§ǯȱ ȱ ŚŖȬȱ
ȱ ŘŖȮřŖȬȱ Ĵȱ ȱ Ĵȱ
§¢§ȱ§ã§ȱĴǰȱȱȱ
ȱȱ§§§ǯȱȱ¢ãȱĴǰȱĴ§ȱ
ǰȱȱȱ¢ȱȱǰȱȱĴȱ§¢§ȱȱȱsa on huonompaa kuin nuorilla aikuisilla.
Ulkona puheviestinnän kannalta pätee kohtuulȱ§¢¢§ȱǰȱĴ§ȱ§§ȱȱŜȱȱ§¢¢ȱǯȱ§ȱ§§ȱ§ȱ
ȱȱŘȱȱ§¢¢ȱǯȱ ȱȱ
Ĵȱ§§ǯȱ §Ȭȱsa yli 1 s puheen erotuskyky on huonompi kuin
pienemmillä jälkikaiunta-ajoilla. Pitempi jälkikaiȬȱ ¢Ĵ¢§ȱ ȱ ȱ
ȱ Ĵȱ ȱ Ĵȱ §§ȱ
vielä enemmän.
ǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ §§§ǰȱȱȬȱȱǰȱȱĴȱȱ§ã§¢¢ȱȱ
58
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ȱ ¢Ĵ§§ȱ Ŗȱ ǯȱ §ȱ ȱ ȱǻǰȱȱȱǰȱǼȱ§ã§¢¢ȱȱȱȱ
ŗśȱ ǯȱ ȱ ȱ §§ȱ ȱ śŖȱ ȱ ǻȱ
§ȱ §ȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ŗȱ ȱ §¢¢§Ǽǰȱ ȱ
ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ řśȱ ǯȱ §§ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ¢§ȱ ȱ
ȱ ǯȱ ħȱ ȱ
ǰȱ ȱ ǰȱ
ȱȱȱ¢ȱĴǯȱ
Alle 1 s jälkikaiunta-aika on hyvälle puheen ym§Ĵ§¢¢ȱ§Ĵ§§ãȱ§ȱǯȱ
Herkillä väestöryhmillä jälkikaiunta-ajan tulee joȱȱ¢§ã§ȱȱȱŖǰŜȱǰȱĴȱȱ
ȱĴ§§ȱ¢§Ĵ§§§ǯ

2.2 Melun aiheuttama kuulovaurio
§ȱȱǻ ȱŗşşşǼȱ§§§ȱ§ȱ ¢¢ȱ ¢ãȱ ǻǰȱ
ĴǰȱǼȱĴȱȱ
laskemiseksi. Melukuulovauriot eivät kuitenkaan
ȱ ¢ȱ ¢ãǯȱ ȱ
melutasoja voi esiintyä myös ulkoilmakonserteisǰȱǰȱĴȱȱȱ§ȱȱĴȱȱȱȬ
ȱǯȱ¢ãȱȱ§ȱȱ§§ǰȱ
ȱȱ§ȱȱȱĴȱǯȱȱĴȱȱ
ǰȱĴ§ȱ¢ãȱĴ¢§ȱȱ ǻ§ȱ ǰȱ ȱ ŗşşşǼǰȱ §ȱ§¢Ĵ§§ȱ¢ãȱ¢§ãȬȱȱȬȱ
ǯȱ§§ȱĴǰȱĴ§ȱ§ȱȱȱŝŖȱȱ§§ȱǻǰȱŘŚǼȱȱ
ȱǯȱ ȱ§ȱǰȱ
ȱ §§ȱ §§ãȱ ǰȱ ȱ ǰȱȱȱȱȱȱĴȱ
Ǳ
ǯȱ §ȱĴȱǰȱĴ§ȱȱȱ
olla aikuisia herkempiä kuulovauriolle.
ǯȱ¢¢ȱ¢ȱȱ§§ȱȱȱĴȱǯȱ¢ãȱ§§ȱȱ
ȱȱĴȱȬȱŗŚŖȱǯȱ
§§ȱȬȱȱȱȱ
ympäristö- ja vapaa-ajanmelualtistuksessa.
Ĵȱȱǰȱȱȱ§ȱ
ȱǰȱ§§ȱȱ
huippuarvo ei kuitenkaan saisi (lapsilla) heillä
ȱ¢Ĵ§§ȱŗŘŖȱǱȱǯ
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ǯȱ §§ȱ¢¢ȱȱȱ
ȱĴȱ§§¢ȱȬ
ȱǰȱȱȱ
ǰȱŘŚȱȱȱ¢ȱŞŖȱǯ
ǯȱȱȱǰȱȱȱ¢¢¢ȱ§§§ȱȱȱĴȱ
§§ȱȱǯȱ§ãȱ§ȱȱǰȱŘŚȱȱŝŖȱȱäänitasolla voi johtaa lieviin kuulovaurioihin.
ǯȱ ȱ§ǰȱȱ ȱŗşşşȱȱ
ȱǰȱȱ¢§ã§§§ȱȱ
¢¢ȱǯȱȱȱ
ȱǻȱŝśȮřŖŖȱǼȱ
ŗŗŖȮŗřŖȱȱ¡ȱȱȱȱȱ§ǰȱȱ§§ȱȱǯ
Ĵ¢§ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ Ĵȱ
väestötason annos-vasteesta. Rajoitetun tutkimusȱǻȱȬ§§ǰȱȱȱȱǼȱȱȱĴǰȱĴ§ȱȱȱ
§§ǰȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǰȱŘŚȱȱŝŖȱǱȱ
ǯȱ ȱ §Ĵ§ȱ lualtistuksessa äänenpaineen hetkellinen huippuȱȱȱȱȱ¢Ĵ§§ȱŗŚŖȱȱ
ȱȱŗŘŖȱǯ

2.3 Unen häiriintyminen
ȱȱȱȱĴȱ§ãȱȱĴȱ¢ȱȱ§¢Ĵ§¢¢tä havainnoivin menetelmin. Mitä voimakkaampaa
ȱǰȱ§ȱ§§ȱȱȱȱǯȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ řŖȱ
Ǳȱ§§ǯȱ¢ȱȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ
ȱ ǻȬǼȱ ȱ §§ǯȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱȱ¢ȱĴȱȱǰȱȱ
ȱ§ǰȱȱ§§§¢§ȱȱ§¢¢¢Ĵ§ǰȱ ȱ ¢ãȱ Ĵǯȱ ȱ ¢ȱ
ȱ §§ȱ §§¢ǰȱ ¢ã§ȱ
ȱ¢¢ȱȱ¢¢ȱǯ
ȱȱ§§ȱȱȱ¢Ĵ§§ȱ
řŖȱȱ§ǰȱȱȱ§Ĵ§§ȱȱ
vaikutuksia uneen. Jos suuri osa melusta on pieniǰȱȱ§ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ§§§ǰȱȱ§§ȱȱȱǯȱ

ȱȱȱĴȱ§ȱǰȱ§ȱȱĴȱǯȱ¢¢ȱ
ȱȱȱĴȱ
§ãȱȱȱ¢ȱteen erityisryhmän.
ȱȱȱȱǰȱ§ȱȱ§§ȱǻǼȱȱȱ§ãǯȱ
Ĵ§ȱŚśȱǱȱȱ§ȱȱȱ ȱ Ĵȱ Ĵȱ ǯȱ §§ȱ
ȱ ȱ §§§ȱ Ĵȱ ¢ȱ Śśȱ Ǳȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ řŖȱ ȱ
ǰȱŘŚȱȱȱŚśȱȱ¡ȱ¢§ǯȱ ȱ¢ãȱȱ§ȱȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
häiriintyminen lisääntyy enimmäistason noustesǯȱȱ§§ȱȱȱǰȱ
ȱ§§§ȱǰȱȱȱȱ
§ǰȱ§ȱǯȱȱ¢§ãȱȱǰȱȱȱ§Ĵ§§ȱȱ§¢§ǰȱȱȱ§§ȱȱ
ȱ§ȱȱ§§ȱǻǼȱ
ȱȱ§§§§ǯȱǰȱȱ§§§ȱ§ã§ȱ¢ã§ǰȱȱȱ
tehokkaimpia nukahtamisen kannalta.

2.4 Kardiovaskulaariset ja
psykofysiologiset vaikutukset
ȱ ȱ Ĵǰȱ Ĵ§ȱ §ȱŜśȮŝŖȱȱǰȱŘŚȱȱȬȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¢¢§ȱ
¢§Ȭȱ ȱ ǯȱ ȱ
¢¢ȱ ȱ ¢§ȱ ȱ ȱȱȱǯȱ§§taiset vain vähän kohonneet riskit ovat kuitenkin
§§ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ§ȱǯȱȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ħ§§§ȱȱã§ǰȱ ȱ ȱ §ȱ §§ãȱ
ǯȱȱ§ǰȱĴȱȱ
§§§ȱ§ȱȱĴȱȱ ȱ ¢¢ȱ ǯȱ taisista tuloksista johtuen mitään suositusarvoja
ȱȱǯ
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2.5 Vaikutukset mielenterveyteen

2.7 Häiritsevyys

Melun mielenterveysvaikutukset tunnetaan puutǰȱ ȱ §§ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯȱȱȱĴȱ§§ȱ
ȱ§§ȱ§¢Ĵãȱȱȱ¢§§ǰȱ
¢ȱȱ¢¢ȱ§ȱȱȱȱȱ§ȱǯȱ§§ȱĴȱ
ȱǰȱĴ§ȱ¢§ãȱĴȱtallisesti mielenterveyteen.

ȱ §¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱǰȱȱȱȱ
ǰȱ§ȱ§ȱȱǯȱ §¢¢ȱĴȱ¢ãȱȱ
ȱ Ĵȱ ǰȱ ¢ȱ
ȱȱǰȱȱȱãȱȱȱȱ¢ȱȱǯȱ¢¢ȱȱǻȬǰȱȬȱȱǼȱȬ
ȱĴȱ§ǰȱĴ§ȱȱǰȱ
ŘŚȱ ȱ ȱ §ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ §¢¢ȱ ȱ Ĵ§ȱ ȱ
ǰȱȱȱǰȱȱĴȱ
erilaisia häiritsevyysvasteita eri maissa.
§¢¢ȱ Ĵȱ ȱ ħ§ǰȱ ȱ§§ǰȱȱ§§§ǰȱ ȱ §§§ȱ ȱ ǯȱ
§ȱ §ȱ ħãȱ ¢§ȱ ȱ
Ĵȱ¢ȱǯȱȱ§ȱȱ
ȱ¢ȱ¢ȱȱ
Ĵȱǰȱȱ§§ǰȱǰȱǯ
Ympäristömelun häiritsevyys vaihtelee melua
Ĵȱǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ǰȱ ǯȱ §§§ȱ¢ȱȱȱȱȱĴ§ȱ
§§ǰȱȱ§§ȱȱȱśśȱȱȱ
kokevat melun melko häiritseväksi jos keskiääniȱȱȱśŖȱǯȱ ȱȱ¢ã§ȱȱȱ
ȱśȬŗŖȱȱȱȱ§§§ǯȱǰȱȱ
ȱȱ§§§ǰȱȱȱ§ȱȱǯȱ ȱ¢§ȱȱȱǰȱȱ
§§§ȱ Ĵȱ ȱ §ȱ ȱ
§§§ȱǯȱȱȱȱȱĴȱȱ¢ãȱȱ
ulkona asuinalueilla.

2.6 Vaikutus suoriutumiseen
Melun vaikutuksia suoritustehtäviin on ensisiȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ
työtilanteissa. Ympäristömelun vaikutuksesta
Ĵȱȱȱ¢§§ȱ¢¢ȱ
ǯȱ ȱ §§ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ §§§ȱ
ȱ§§ȱǰȱȱȱ§§ȱȱ§§ȱ§ȱȱĴȱ§ȱ¢¢¢ǯȱ
Ĵȱ ǰȱ ȱ Ĵȱ
ȱǰȱȱ§§ȱĴ¢§ȱȱȱ
Ĵȱ ȱ §§ǯȱ ȱ
ǰȱȱ¢§§ǰȱȱȱ§§¢ǰȱ§ȱ¢¢§ȱ
reaktioissa habituaatio tapahtuu hitaasti.
§§ǰȱȱ¢Ĵ§§ȱ¢§§ȱǰȱȱĴ¢§ȱȱȱħãȱȱȱ
¢¢Ĵ§ȱ ǰȱ ȱ §ȱ §¢§§ȱ ȱ ȱ ȱ ¢¢ȱ ȱ ȱ
ǯȱ ȱ Ĵȱ Ĵȱ ¢ãȱ
ȱȱȱĴȱ¢¢ȱ
häiriintymisestä. Paitsi suoria vaikutuksia suoriuǰȱȱȱ§ȱ§ȱȱȱȱȱȱȱȱĴǯȱȱȱ
yksitoikkoiset suoritustehtävät eivät aina häiriinny
melusta.
ȱ ȱ ȱ
§¢Ĵ§§ȱĴȱȱǯȱȱĴȱȱȱ§ȱǰȱ
§ȱȱȱǯȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ§§ȱ
seikkaperäistä tietoa erityisille suositusarvoille. On
ȱ§§ǰȱĴȱ§§ȱȱȱȱħȱ§§ȱĴȱ§§ǰȱȱ
Ĵ§ǰȱĴ§ȱȱǯ

ŜŖȱ
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2.8 Vaikutukset sosiaaliseen
käyttäytymiseen
§ãȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱ§§ȱȱǯȱȱȱȱ§ȱ§¢Ĵ§§ȱȱ§ãȱǰȱ§¢¢ȱȱǱȱȱǯȱ
ȱĴǰȱĴ§ȱȱȱȱ
ȱ ȱ §¢Ĵ§¢¢ǯȱ ȱ ŞŖȱ
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Ǳȱȱ§§§ȱĴĴȱȱȱȱ§§ȱȱȱ
ãȱȱ§¢Ĵ§¢¢§ǯȱȱȱ
ȱ§ǰȱĴ§ȱȱǰȱ
jatkuvalle melulle voisi lisätä koululaisten taipuȱ¢¢Ĵã¢¢ǯȱ§ȱ¢¢¢ȱ
Ĵ¢ȱ ȱ ȱ §§ȱ Ĵmaan lisätutkimuksia.

ȱĴȱȱȱǯȱ
§ȱǰȱȱȱȱ§§ȱ
ȱ Ĵȱ §§ȱ ȱ
ȱȱ§§ãǯ
Keskiäänitaso ulkona ei saa asuinalueilla yöaiȱ¢Ĵ§§ȱŚśȱȱ§ȱ§ȱŜŖȱǰȱĴȱ
ihmiset voivat nukkua makuuhuoneen ikkunat
ǯȱ ȱ §ȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ §§ȱ ȱ§ȱȱŗśȱǰȱȱȱȱ
Ĵȱǯ

3 Eri ympäristöt
Keskiäänitasot eivät yksistään riitä kuvaamaan
ȱ¢§ã§ǰȱ§§ȱȱĴ§§ȱ
huomioon melun vaikutuksia ihmisten terveyteen
ȱ ¢ǯȱ ȱ ȱ ȱ
¢ãȱĴȱȱ§ȱȱȱ§§§ǯȱ ȱȱĴ¢¢ȱȱ§§ȱȱ§§§ǰȱȱȱ
§ȱ§ȱǰȱȱȱ ȱ ȱ ȱ §§ȱ Ĵǯȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ ȱ ǰȱ ȱ
Ȭȱ Ĵȱ ȱ §ǯȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ ȱ
§§ǯȱ ȱȱȱȱ¢ȱŗŖȱǰȱȱ§ȱ
§ȱȱ¢¢ǯ

3.1 Asunnot
ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ§¢¢ȱȱȱĴȱǯȱȱȱȱ
ȱȱřŖȱǱȱ§§ȱȱ¢Ĵ§ȱ
ȱ §ȱ Śśȱ ǰȱ Ĵȱ
melun unta häiritsevä vaikutus vältetään. MataȱȱĴȱ§§ȱȱen melulähteen luonteesta. Melun enimmäistason
Ĵȱȱ§ȱĴȱȱȄȄǯȱ
Ĵȱȱ§ã§ȱȱȱǰȱȱ
ȱ Ĵ§ȱ §§ȱ §§ǰȱ §§ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱȱȱ¢Ĵ§§ȱśśȱǯȱ Ĵȱ§¢§§ȱ
ȱ §¢¢§ǰȱ §§ȱ
ȱȱ¢Ĵ§§ȱśŖȱǯȱ§§ȱȱȱ§¢¢ǰȱĴȱȱȱ
ȱȱĴȱ§¢ĴããȱŚŖȱȱ§§ȱ

3.2 Koulut ja päiväkodit
ĴȱȱȱȱȱĴǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ §¢¢ǯȱ ȱ §§ȱ ȱ
ȱ¢Ĵ§§ȱřśȱǰȱĴȱȱȱȱtuntien aikana. Kuulovammaisten lasten kannalta
§ȱȱȱĴȱȱǯȱȱ§ȬȱȱȱȱŖǰŜȱǯȱ
Kuulovammaisia lapsia ajatellen vieläkin pienempi arvo on suositeltava. Koulujen juhla- ja ruokasaleissa jälkikaiunta-ajan tulee olla alle 1 s. Koulun
ȱȱ§ȱĴȱ§§ȱ
ȱȱ¢Ĵ§§ȱśśȱǰȱ§ȱȱȱȱȱ§väsaikaan ulkona asuinalueilla.
Päiväkoteihin pätevät samat vaatimukset kuin
ǯȱ ǰȱȱȱǰȱ§§ȱȱȱǯ

3.3 Sairaalat
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ §ãǰȱ ȱ §¢¢ȱ §ȱ
puheviestinnän ja merkkiäänien kuulemisen häirintä. Yöaikaisten melutapahtumien enimmäistaso
ȱ §ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ŚŖȱ ǯȱ ȱ
¢ãȱ§§ȱȱȱřŖȱȱ
ȱ §ȱ ȱ ŚŖȱ ǯȱ §§§ȱ ȱ
illalla sisätilojen keskiäänitason suositusarvo on 30
ǯȱ §ȱ ȱ ĴĴȱ ȱȄȄǯ
ȱȱ§ȱ§ȱ§ȱȱ§§ȱ ȱ ǰȱ §§ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ řśȱ
ȱ Ȭǰȱ Ȭȱ ȱ ǯȱ
Ȭȱȱȱȱȱ-
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Ĵ§§ȱǯȱ §ȱȱ§§ȱȱĴȱ¢ǰȱȱ§ãtä ja voivat johtaa kuulovaurioon vastasyntyneillä.
Ohjearvojen antaminen keskoskaappien äänenpaiȱȱ§Ĵ§§ȱ§ȱǯ

3.7 Puistot ja luonnonsuojelualueet

3.4 Erilaiset tilaisuudet, juhlat
ja huvitapahtumat

4 WHO:n suositusarvot

Monissa maissa on säännöllisesti erilaisia juhlaȱ ǯȱ §ȱ ȱ ȱ
¢¢ȱȱ§§§ǰȱȱȱȱ
impulssiääniä. Huoli voimakkaan musiikin ja im§§ȱ ȱ ǰȱ ȱ §¢§ȱ
ȱȱǰȱǰȱȱȱǰȱȱǯȱ §§ȱ¢Ĵ§§ȱ
§ȱ¢¢ȱŗŖŖȱǱǰȱȱȱȱ
ȱȱĴ§§§ȱǯ
§§ȱ ȱ ¢ãȱ ãȱ
osalta tulee soveltaa työterveyshuollon vaatimukǯȱ ȱ ǰȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ velletaan asiakkaisiin. Asiakkaat saavat altistua
ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
ŗŖŖȱ Ǳȱ §§ȱ §ȱ ȱ ǯȱ
ȱȱ§Ĵ§ȱȱ§ȱȱȱȱȱŗŗŖȱǯ

3.5 Kuulokkeet ja korvalappustereot
ȱ§Ĵ§ȱ§ȱȱĴ§ȱȱȱȱȱ§§ǰȱȱȱ
ǰȱǰȱŘŚȱȱȱ¢Ĵ§§ȱŝŖȱȱǯȱ
§§ȱĴȱ§ǰȱĴ§ȱ¢ȱȱ§§ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ Şśȱ ǯȱȱ ȱ ȱĴ§Ȭ§§ǯȱ ȱ
ȱ§Ĵ§ȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱŗŗŖȱǯ

3.6 Lelujen, ilotulitusvälineiden ja
ampuma-aseiden impulssimelu
ȱȱ§Ĵ§ȱȱ
eivät saa koskaan altistua äänenpaineen hetkelliȱǰȱȱ¢Ĵ§§ȱŗŚŖȱǯȱ ȱȱȱ§ǰȱȱĴǰȱŗŖŖȱȱ
§§§ȱȱĴǰȱ§§ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¢Ĵ§§ȱ ŗŘŖȱ ǯȱ ȱ ȱ§Ĵ§ȱȱ§ȱȱ
ȱȱȱŗŗŖȱǯ

ŜŘȱ
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Hiljaiset ulkoilma-alueet tulee suojata melulta ja
§ã§¢¢ȱȱǯ

 ǱȱȱȱȱŚǯŗȱ¢ty eri ympäristöjen mukaan. Kun useita haitallisia
¢ȱ ȱ Ĵȱ ¢§ȱ ¢§ã§ǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
ǰȱ§ȱȱ§§ȱȱ¢ȱ ȱ ǻĴȱ ¢Ǽǯȱ
ȱĴȱȱ¢sella tarkoitetaan mitä tahansa melualtistukseen
¢¢§§ȱ §§ȱ ȱ §ȱ ¢¢ǰȱ
psyykkisen tai sosiaalisen toiminnan huononeǯȱȱĴȱ§§ǰȱ
ȱȱȱȱããȱ
ȱĴȱ¢§ã§ǯ
Keskiäänitason aikaikkuna päiväaikaiselle meȱȱŗŜȱȱȱ¢ãȱŞȱǯȱ ȱȱ
ȱ Ĵȱ §ȱ ǰȱ Ĵȱ ¢¢ȱȱȱȱśȮŗŖȱȱȱ
ȱŗŘȱȱ§§ǯȱȱȱ
ȱȱȱǰȱ§§ȱȱǯ
§¢Ĵ§§ȱȱȱȱĴ§§ȱȱĴȱȱ¢§ãȱĴȱȱ¢Ǳ
ǯȱ §¢¢ǰ
ǯȱȱ¢¢ȱȱ§ȱ§ãǰ
ǯȱ ¢§§ǰ
ǯȱȱ§ãǰ
e. kuulovaurio.
Ĵȱ¢ȱȱ¢§töstä riippuen ja suositusarvot ympäristömelulle
§§ȱȱ¢§ãǱ
ǯȱ ǰȱȱȱȱȱǰ
ǯȱȱȱ§§ǰȱȱȱȱȱǰ
ǯȱ ǰȱȱȱȬȱȱǰ
ǯȱȬǰȱȬȱȱȱ§Ȭȱȱ
ǰȱȱȱȱǰ

LIITE 1/7

e. sisä- ja ulkotiloille erilaisissa juhla- ja huvitilaiǰ
ǯȱ ȱĴȱȱȱ
ȱȱ§§ǰ
ǯȱǰȱĴȱȱȬȱpulssimelulle ja
ǯȱȱȱȱǯ
ȱ ¢ȱ ȱ ¢ãȱ ȱ
ȱǻȱ§§Ǽȱ§ȱ§ȱȱ§§¢§ã§ǰȱȱȱĴȱ
¢ȱ ¢Ĵ§§ȱ ȱ ǯȱ §§ȱ ȱ ȱ §§§ȱ Ĵ§§ȱ ȱ

ȱ §ǰȱ §§ȱ ¢Ĵ¢§ȱ
ȱ §§§§ǯȱ ȱ ¢ãȱ
ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ǯȱ
§Ȭȱ ȱ §§ȱ ħ§ȱ §ǯȱ ȱ
ȱ§§§ȱĴ§§ȱȱȱ
§§§ǰȱ ȱ ¢¢§ȱ ȱ §ȱ ȱ tusarvoja.
ȱ Śǯŗȱ Ĵȱ ȱ §ȱȱ¢¢§ȱȱ¢ȱȱĴ¢ȱ¢¢ȱǻȱȱ§§ǰȱȱ
Ǽȱ ȱ Ĵȱ §ȱ ȱ Řȱ ȱ řȱ
Ĵȱǯȱ

Taulukko 4.1.
Suositusarvot eri ympäristöissä.
Ympäristö

Kriittinen terveysvaikutus

Asuinalue, ulkona

Häiritsevyys, melu erittäin häiritsevä
päivällä ja illalla
Häiritsevyys, melu melko häiritsevä
päivällä ja illalla
Puheen erotuskyky ja häiritsevyys,
melu melko häiritsevä päivällä ja
illalla
Unihäiriö, yöllä
Unihäiriö, ikkuna auki
(ulkotilan arvoja)
Puheen erotuskyky, oppimisen
vaikeutuminen, viestintä
Unihäiriö

Asunto, sisällä
Makuuhuoneessa
Makuuhuoneen ulkopuolella
Koulu (luokkahuone) ja
päiväkoti, sisällä
Päiväkoti, lepohuoneet,
sisällä
Koulu, leikkikenttä,
ulkona
Sairaala, potilashuone,
sisällä
Sairaala, toimenpidehuone, sisällä
Teollisuus-, liike-, kauppaja liikennealueet, sisällä ja
ulkona
Juhla- ja huvitapahtumat
Julkiset tilat, sisällä ja
ulkona
Kuulokkeet
Lelujen, ilotulitteiden ja
ampuma-aseiden
impulssiäänet
Puisto ja luonnonsuojelualue, ulkona
1
Řȱ

Keskiäänitaso,
dB
55

Aikaikkuna,
tunteina
16

Enimmäistaso,
fast, dB
–

50

16

–

35

16

–

30
45

8
8

45
60

35

opetustunti

–

30

päiväuniaika

45

Häiritsevyys (ulkoinen lähde)

55

ulkoiluaika

–

Unihäiriö, yöllä
Unihäiriö, päivällä ja illalla
Levon ja toipumisen häiriöt

30
30
Mahdollisimman alhainen
70

8
16
–

40
–
–

24

110

Kuulovaurio (asiakkaat alle viisi
kertaa vuodessa)
Kuulovaurio

100

4

110

85

1

110

Kuulovaurio (vapaakenttäarvo)
Kuulovaurio (aikuiset)
Kuulovaurio (lapset)

851
–
–

1
–

110
1402
1202

Luonnonrauhan häiriintyminen

Olemassa olevat hiljaiset alueet tulee säilyttää ja
melun ja luonnon taustaäänen suhde pitää
mahdollisimman alhaisena

Kuulovaurio

ĴȱȱǰȱĴȱĴ§
§ȱȱȱǻȱ¡ȱǰȱǼȱĴȱŗŖŖȱȱ§§§ȱ
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Liite 2
Käsitteet ja määritelmät
§Ĵ§ȱȱĴȱ¢ãȱȱȱǻǼȱȱȱǻǼȱǯȱ


vasteen heikkeneminen jatkuvan ärsytyksen kuluessa

aikapainotus
ȱ§ȱ
ȱȱ 

ǰȱȱȱȱĴĴȱȱȱ
§§ȱĴ



§§¢ǰȱ§§¢§ȱȱ

Ȭȱ
ȱȬȬȱ
ȱȬȱ

Ĵȱȱęȱ¢ǰȱȱȱȱȱ
ȱĴȱħ§ȱȱǻǼȱĴ



¢¢§¢§ǰȱ¢¢ȱȱȱ



ǰȱȱȱȱĴ¢§ȱã§ǰȱȱȱ
lääketieteen erityisala



kuulontutkimuslaite

A-äänitaso
ȱȬ§ȱªȱ
ȱȬ ȱȱ

ȱȱȬȱĴȱ§§ǰȱ
Aǰȱ¢ãȱ



§¢ȱȱȱ



ȱȱȱȱ¢ȱȱ
¢§ȱĴ

emissio

§§ãǰȱȬȦ§§§ȱȱ§¢



ǰȱȱȱȱȱĴ¢§ȱã§ǰȱȱ
hoitavan lääketieteen erityisala

enimmäistaso
ȱ¡ȱªȱ
ȱ¡ȱȱ

ȱȱȱ§§ǰȱȱ§§Ĵȱ
Ȭȱȱ¢§ȱȬĴǰȱ¡ǰȱ¢ãȱ


§¢Ĵ§¢¢¢¢ȱ
ȱªȱ
ȱȱȱǰȱ
ȱ ȱȱȱȱ

ǰȱȱ§§ȱȱ§¢Ĵ§§ȱǰȱ¢ãȱ
¢§ȱȱ¢¢ǰȱǯȱ¢¢

erotuskyky
ȱãªȱ
ȱ

ȱ¢¢ǰȱ¢¢ȱĴȱȱȱȱ§§§ȱǰȱ
§¢§§ȱ¢ãȱ¢§ȱȱ¢¢ǰȱ¢ã§ȱĴȱ
ȱȱĴ¢ȱ§§§¢ȱ§§§§

ȱ
ȱȱ
ȱ¢

ȱĴǰȱȱ¢¢

¢

ǻǰȱǼȱȱĴ¢§

habituaatio

vasteen heikkeneminen toistuviin ärsytyksiin

Ĵȱ
ȱȱ
ȱ

ȱȱȱĴȱȱȱǰȱ
ammatillisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilla

ĴȬȱ
ȱȱȱ
ȱȱȱ

ȱȱȱĴȱȱǰȱȱȱ
ĴǰȱȱĴȬ

ŜŚȱ
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Ĵȱ
ȱȱȱ
ȱȱȱ

ȱȱȱĴȱȱǰȱȱȱ
¢Ĵ¢§ȱǻŖǳŘŖǼǰȱȱĴȬ

ħȱ
ȱĚ¡ȱ
ȱĚ¡

ãȱǰȱ¢§ȱȱȱǰȱȱ¢¢ȱ
ȱ§¢ǰȱȱ§§ǰȱĚ

hiljaisuus
ȱ¢ȱ
ȱ

Ĵȱǰȱȱȱȱ¢ȱ¢§ãȱ§§

huipputaso
ȱªȱ
e peak level

§§¢ȱȱĴȱȱȱǻ§§Ǽȱǰȱ
peakǰȱ¢ãȱ

häiriöetäisyys
ȱãªȱ
ȱȬȬȱ

ȱȱ§ãȱȱǰȱȱ§¢¢ǰȱ
¢ȱǰȱȬǰȱ¢ã§ȱ

häiritsevyys
ȱãȱ
ȱ¢

§¢ȱǻǼȱĴȱ§ȱĴȱ§¢

ikähuonokuuloisuus
ȱª§Ĵȱ
ȱ¢

§§¢ȱĴ¢§ȱ¢¢ȱǰȱ¢§ȱ
kuulokynnyksen muutos

immissio

ǰȱȱȱ



ǰȱȱȱãȱ¢¢¢ȱȱã§ǰȱ
vastaava hoitavan lääketieteen erityisala

impulssimelu
r impulsbuller
e impulse noise

ǰȱȱ§§§ȱ§ǰȱ§§ȱŗȱȱȱ

§§ȱ
ȱȱ
ȱ

§§ǰȱȱȱȱȱȱĴȱǻŗŜȮŘŖȱ £Ǽȱ
pienempi

Ĵȱ
ȱªȱ
e intensity level

§§ȱȱȱȱȱȱ
¢ȱĴȱ¢§ǰȱ¢ã§ȱ

jäkikaiunta-aika
ȱĞȱ
e reverberation time

ȱȱ¢ȱȱ§§ȱȱǰȱȱȱ
§§ȱ§§§ȱĴȱȱȱŜŖȱǰȱ
yksikkö sekunti

kaistanleveys
ȱȱ
ȱ 

§§ǰȱȱĴȱȱǰȱ̇ǰȱ
yksikkö hertsi

kapeakaistainen
ȱȱ
ȱ ȱ

§§ǰȱȱȱȱ§§ȱǰȱȱ
taajuuskaistalla



¢§ȱȱȱĴ¢§

keskiäänitaso
ȱªȱ
ȱȱȱȱ

§§ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
§§ȱȱ¢ȱȱ§§Ȧȱǰȱ¢§ȱ
ȱȬĴȱ§§ǰȱAeqǰȱȱȱ
ȱ§§ǰȱĴǰȱ¢ãȱ

kohina
r brus
e noise

ȱȱȱȱ§§¢

kohinaetäisyys

katso häiriöetäisyys

ȱ

Ȭȱȱ§§ȱǰȱ

Suomen ympäristö 3 | 2007

Ŝś

LIITE 2/3

kuuloalue
ȱãªȱ
ȱ¢ȱ

Ȭȱȱ§¢Ĵ§¢¢ȬȱǻȱȬǼ¢¢ȱȱȱ
taajuuksien alue

kuulohavainto
ȱãȱ
ȱ¢ȱ

ȱ§§§¢ǰȱ

kuuloherkkyys
r hörselsensitivität
ȱ¢ȱ¢

ȱ¢¢ȱĴȱȱ§§§ǰȱȱ¢¢§

kuulokynnys
r hörtröskel
ȱȱȱ

ȱ§§ȱȱ§§ȱǰȱȱȱȱ
kuulohavainnon

kuulokynnyskäyrä
ȱããǰȱȱ
ȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱȱ

ȱ

kuulokynnystaso
ȱããªȱ
ȱȱȱǰȱ ȱ
ȱ ȱȱȱǰȱ 

§§ǰȱȱȱȱȱǻ Ǽȱȱ
¢¢ǰȱȱȱȱǰȱ¢ãȱ

kuulonalenema
ȱã§Ĵȱ
ȱȱ

ȱ¢¢ȱȱȱ¢¢ȱǰȱ
¢ãȱȱ ȱǻ Ǽ

kuulosuojain
ȱã¢ȱ
ȱȱ

§¢§§§ȱȱȱ§§ȱĴȱ§§§ȱȱ

kuulovamma
ȱãȱ
ȱȱǰȱ
ȱ¢

ȱ¢¢§ǰȱ¢§ȱȱȱ
ǰȱȱ

kuulovammariski
ȱãȱ
ȱȱȱȱ

§ã¢¢ǰȱȱãȱĴ¢¢ȱȦȬǰȱ
ȱȱĴȱ

kuulovaurio
ȱãȱ
ȱȱ

ȱ¢¢ǰȱ¢§ȱ

kuuluvuus
r hörstyrka
ȱ

vertaa äänekkyys

laajakaistainen
ȱȱ
ȱȱ

§§ǰȱȱȱȱ§§§ȱǰȱ
laajalla
taajuuskaistalla

lause-erotuskyky
ȱĴȱǻȱǼȱ
ȱȱ

ȱ¢¢ȱĴȱǰȱ¢ã§ȱĴ

melu
r buller
e noise

§§ǰȱȱȱȱ§¢Ĵ§§§ȱȱ§§§ȱȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱ§ȱȱ
hyvinvoinnilleen haitallista

melualtistustaso
ȱ¡ªȱ
e noise exposure level

ȱȱȱ§§ȱȱŞȱǰȱ
Aeqǰȱ¢ãȱǰȱȱ§§

ŜŜȱ
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meluannos
ȱȱ
ȱȱ

ȱ§§§§ȱȱ§§ȱȱ

meluherkkyys
ȱ§ȱ
e noise sensitivity

¢ãȱǰȱȱȱãȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ§¢¢Ĵ§

meluisuus
ȱȱ
e noisiness

Ĵȱ§§ȱǰȱȱȱ§§¢¢ȱǰȱ¢ãȱ¢

meluntorjunta
ȱ§ȱ
e noise abetement

toimenpiteet melun vähentämiseksi

melutaso
ȱªȱ
e noise level

ȱ§§ǰȱ¢§ȱȬĴȱ§§ǰȱȱ§§ǰȱ
Aeqǰȱ¢ãȱ

meluvamma
ȱȱ
ȱȱȱȱ

ȱĴȱǰȱ

monotoninen

ȱȱȱĴ



ȱȱĴ¢§

ototoksinen

ȱȱȱħ§ǰȱȱȱĴȱ§

Ěȱ
ȱĚ¡ȱ
ȱȱĚ¡

Ěȱȱǻȱ§§ȱ§§ãǼȱ§§§ȱ
ǰȱĚ

Ĵãȱ
ȱȱ
ȱ

ȱ§§ȱ¢¢ȱȱ§§¢¢ȱǰȱȱ
aiheutuu muista yleensä samanhetkisistä äänistä

¢

katso ikähuonokuuloisuus

psykoakustinen

§§ȱ§¢ȱȱ§§§¢ȱȱȱ
§ȱǰȱǰȱĴȱȱ§¢ȱ
perustuva kuulontutkimus

¢¢

¢¢ȱȱãȱ¢ȱȱȱĴ¢§

¢¢¢

§§ȱȱȱ§¢ȱ¢ȱ
ȱ§ȱǰȱ§¢§§ȱȱ¢ãȱĴȱ
¢ȱȱ¢ȱȱ§§ȱ

¢¢¢ȱ

ȱ§¢ȱȱȱ§¢ȱ
ȱ

¢ȱ

§ãȱȱ§¢ȱǻǼȱĴȱ

ȱ
ȱȱ
ȱȱ¢

ȱȱȱ¢¢ȱĴ

puheen erotuskyky
ȱĴȱ
ȱȱ
ȱ ȱȱȱ

ȱ¢¢ȱĴȱȱȱ§§§ǰȱȱȱǰȱ
ȱ¢¢ǰȱȬ¢¢ǰȱ¢ãȱĴȱ§¢¢§ȱ
puheen ärsykeyksiköistä

puheen häiritsevyystaso
ȱªȱ
ȱȱȱ

ȱǻśŖŖǰȱŗŖŖŖǰȱŘŖŖŖȱȱ¢ãȱŚŖŖŖȱ £Ǽȱȱ
ǰȱȱȱȱĴǰȱ¢ãȱ

pysyvyystaso
ȱªȱ
ȱ¢ȱȱ

ǰȱȱȱ¢Ĵ§§ȱ¢ȱȱǰȱ¢ãȱ
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retikulaarinen aktivaatiojärjestelmä
järjestelmä
ȱ§ȱ¢ȱ
ȱȱȱ¢

ȱȱǰȱȱ§§ȱ¢Ȭȱȱǰ
ȱ

samanarvoinen jatkuva äänitaso

katso keskiäänitaso

sanaerotuskyky
ȱĴȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱȱ ȱ

ȱ¢¢ȱĴȱǰȱ¢ãȱĴȱȱȱ
Ĵ¢ȱ§¢ȱ§§§§

sensorineuraalinen kuulovaurio

sisäkorva- tai kuulohermoperäinen kuulovaurio

seosääni
ȱ¡ȱȱ
ȱ¡ȱ

§§ǰȱȱȱȱȱǰȱ
§§ǰȱȱȱȱ§§

soinnillisuus
ȱȱ
e tonality

§§ȱ§¢ǰȱȱȱ§§ȱ¢Ĵ§ȱȱĴǰȱ
§¢§ȱȱȱ¢Ĵ§

Ě

Ȭ§ȱȱȱ§§§¢ǰȱ
ħǰȱȬĚ

sävelkorkeus
ȱãȱ
ȱ

§§ȱ§¢ǰȱȱ§§§§ȱ§§ȱȱ§ǰȱ
vertaa äänen korkeus

taajuus
ȱȱ
ȱ¢

§§ȱȱ§§§ȱȱȱȱ§§§ǰȱ¢ãȱ £

taajuuspainotus
ȱ§ȱ
ȱ¢ȱ 

ǰȱȱȱ§§ȱĴȱȱȱ
Ĵȱ

tinnitus

¢§ȱȱȱ§§§ȱĴȱ§§ǰȱȱȱȱȱ
§§§§ǰȱȱǰȱǰȱ

toiminnanvajaus
ȱ§Ĵȱ
ȱ¢

ȱȱȱȱȱȱ§ȱ§Ĵ§ȱ
ȱĴ¢§ȱ

ultraääni
ȱȱ
ȱ

ȱ§§¢ǰȱȱȱȱȱȱȱ
¢§ȱǻȱŘŖȱ £Ǽ

§§ãȱ
ȱȱ
ȱȬ¢ȱ

ǰȱȱȱ§§ȦȱĴȱȦȱȱ
ȱȱǰȱ§§ȱȱȱ

ȱ§§Ȧȱ
ȱĴȱȱ
ȱ ȱ

§ȱǰȱȱ¢ȱȱ

valpastuminen
ȱȱ
e arousal

¢ǰȱ¢¢ȱȱȱȱ
ǻ§§Ǽ§¢ȱ

ȱ§§Ĵ§ȱ
ȱĴȱ§ȱ
ȱȱȱę

ȱ§ȱȱ§§Ĵ§ǰȱȱħȱ
rajapintojen vaikutus on mitätön

vaste
r respons
e response

ãȱȱȱȱȱǻ§§Ǽ§¢ǰȱȱȱȱȬǰȱ
lihas- tai muista elinjärjestelmistä peräisin

vaurio

katso kuulovaurio



ȱĴȱȱĴ¢§

ŜŞȱ
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vilkeuni
ȱȬãǰȱããȱ
ȱȱ

ǰȱȱȱ¢¢ȱȱȱ§ǰȱȬ

äänekkyys
r hörstyrka
ȱ

§§ȱ§¢ȱǰȱ¢ãȱǰȱ
vertaa kuuluvuus

äänekkyystaso
ȱãªȱ
ȱȱ

tarkasteltavan äänen ja 1 kHz ääneksen saman asteinen
§¢ǰȱ§§¢¢ǰȱǰȱ¢ãȱ

äänen karheus
r strävhet
ȱ

seosäänen elämyspiirre

äänen korkeus
ȱãȱ
ȱ

§§ȱ§¢ǰȱȱȱ§§ȱħĴȱ§§ȱȬ
ȱĴȱĴȱȱȱ§§ǰȱ
ȱ§ǰȱ¢ãȱ

äänenpaine
ȱ¢ȱ
ȱȱ

§§§§ȱȱȱȱȱĴȱȱǰȱ
§§ǰȱǰȱ¢ãȱȱǻǼ

äänenpainetaso
ȱ¢ªȱ
ȱȱȱǰȱ

§§ȱȱȱȱȱ¢ȱ
Ĵȱȱ¢§ǰȱpǰȱ¢ãȱ

äänen terävyys
r skarphet
e sharpness

seosäänen elämyspiirre

äänes
ȱǰȱȱȱ
e pure tone

§§ǰȱȱ§§§ȱȱ¢§ȱĴ

äänialtistustaso
ȱ¡ªȱ
ȱȱ¡ȱ

tarkasteltavalla aikavälillä valinnut keskiäänitaso normalisoituna yhteen
ǰȱ¢ȱȱǰȱȱȱǰȱ¢ãȱ

äänitaso
ȱªȱ
ȱȱ

ȬĴȱ§§ǰȱAǰȱ¢ãȱ

§§Ĵȱ
ȱª§ȱ
ȱȱȱ

ȱ§§ȱĴǰȱ§§Ĵ

ääniyliherkkyys
ȱã§ȱ
ȱ¢

ȱĴ¢§ȱǰȱȱ§¢Ĵ§¢¢¢¢ȱȱ¢¢

äänne
ȱȱ
e phoneme

ȱȱĴȱȱ
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Liite 3
Lyhenteet
 ȱ

ȱȱȱ ǰȱ
ȱ

ȱ

·ȱ·ȱȱǰȱ
ȱ

ȱ

ǰȱȱ¢ã

 ȱ

ęǰȱ§ã§¢§ȱ
Ĵ



ęǰȱ¢§§ã§¢§ȱĴ

ȱ

 ȱ

¢ęǰȱȱ
sähkötoimintatutkimus

ȱ

ȱ·ǰȱȱ


 ȱ

Ȭęǰȱ§ȱȱ
ȱ§ãȱãȱ

ȱ

¢ǰȱ
ȱ

ȱǰȱǰȱ¢¢

ȱ

ȱȱǰȱ¢¢

£ȱ

£ǰȱȱ¢ã

 ȱ

ȬȱȱȱĞǰȱ
ȱĴȱ¢¢§ȱ¢¢ȱ
muutos

 ȱ

ȬȱȱĞǰȱȱ
Ĵȱ¢¢ȱ

 ȱ

Ȭȱ¢ȱȱ
ĞǰȱȱĴȱ§ȱ
kuulokynnyksen muutos

 Ȭȱ ȱȱȱ¡ǰȱȱ
§¢¢Ĵ§ȱȱ
ȱ

ȱȱěȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱȱ

ȱ

ȱȱȱěȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ
ǰȱȱ

ȱ

ȱȱǰȱȱ
kuvaava tunnusluku

ȱ

ǰȱȱ¢ã

ȱ

ȱȱĞǰȱ¢¢§ȱ
kuulokynnyksen muutos

 ȱ

ȱȱȱ¡ǰȱ
Ĵ§ǰȱȱȱ
akustisten ominaisuuksien perusteella
ȱȱ¢¢§ǰȱȱ ȱ

ȱ

Ĵ

ȱ

ȱȱǰȱ
kansainvälinen sähköteknillinen
ħ§ã

ȱ

ȱ£ȱȱ
£ǰȱ§ȱ
ħ§ã

Ȭȱ ȱ¢ȱȱȮȱǰȱ
ȱ

ȱ¡ȱǰȱ§§

ȱ

ǰȱ

ȱ

ȱȱ

1

¢¢¢¢ǰȱȱ¢Ĵ¢¢ȱŗȱƖȱ

 ȱ

A

ȬĴȱ§§

ȱȱǰȱȱ
häiritsevyystaso

ȱ

ȬĴȱ§§

Ȧȱ

ȬȬȱǰȱ§ã§¢¢

ȱȱ

§§ȬǰȱȬǰȱ¢ãǰȱ
¢§ãȱǻŘŖŖŘȦŚşȦǼȱ
ȱȱĴ

ȱ

ȱȱǰȱ§§ǰȱ
äänipainetaso

 ȱ

ȱȱ¡ǰȱ
Ĵ§ǰȱȱȱ
akustisten ominaisuuksien perusteella
ȱȱ¢¢§ǰȱȱ


 ȱ

ęȱȱ¡ǰȱȱȱ
tunnusluku

ȱ

¢ȱȱĞǰȱ§ȱ
kuulokynnyksen muutos

DN ȱ

§§ǰȱȱȱ¢ãȱ
tasoa enemmän kuin päiväaikaista

eq

keskiäänitaso

ǰŘŚȱȱ

§§ȱĴ§§ȱŘŚȱ

ȱȱ

ȱȱǻǼȱĴȱ§§

 ȱȱ

ȱĴȱ§§

max

enimmäistaso

ȱ

ȱȱ

peak

huipputaso

 ȱ

ȱȱ

ȱȱǻ ǼȱĴȱ§§

ȱ ȱ£ǰȱ
Maailman terveysjärjestö

ȱ

ȱǰȱ§§¢¢ȱ

ŝŖȱ
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ole aiemmin otettu riittävästi huomioon.
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