
Melu on 

kokonaisvaltainen 

ongelma 

 
Teksti: ronja Oja 

 

   Melutaso kouluissa ja 

työpaikoilla voi nousta 

helposti yllättävänkin 

suureksi. Se saattaa vaikeuttaa 

työskentelyä ja heikentää 

terveyttä. 

  -Tiedetään, että melu 

heikentää oppimista ja 

keskittymiskykyä - varsinkin 

pitkäkestoista keskittymistä 

vaativat tehtävät vaikeutuvat, 

sanoo filosofian tohtori ja 

melututkija Outi Ampuja 

Helsingin yliopistosta. 

 – Ei ole opettajan eikä 

oppilaiden etu, että koulussa 

on meluisaa, kun pitäisi koko 

ajan jaksaa tuottaa ja oppia ja 

aivot stressaantuvat 

ylimääräisestä taustamelusta. 

-Lainsäädännössä on melulle 

asetettu ohjearvoja, joiden 

mukaan vuorokautinen 

keskiäänitaso ei saisi ylittyä. 

Opetus- ja kokoustilojen 

vuorokautisen keskiäänitason 

ohjearvo on 35 desibeliä.           

-Vuorokauden keskiääni- 

taso lasketaan mittaamalla 

desibelit koko vuorokaudelta 

ja laskemalla sille keskiarvo. 

Tämä tarkoittaa lähinnä ulkoa 

kantautuvan melun määrää. 

Melun pitäisi siis olla 

pitkäkestoista, jotta se ylittäisi 

ohjearvon, Ampuja selventää. 

– Tietysti äkillisetkin kovat 

äänet esimerkiksi kouluissa 

ovat melua. 

 

Ruokalassa korkeat 

desibelit 

 
   Kallion lukion ruokalassa  

ja välitunnilla tehdyt 

desibelimittaukset tuottivat 

huolestuttavan korkeita 

tuloksia: ruoka-aikana 

desibelit olivat 85, ja 

välitunnilla melutaso vaihteli 

75 dB:n ja 80 dB:n välillä. 

Opiskelijatkin myöntävät 

ruokalassa keskustelemisen 

olevan vaikeaa, kun 

juttukavereita ei meinaa 

kuulla. 

 -Jos jatkuvasti altistuu yli 80 

desibelin melulle, kuten 

puheelle, huudolle, kaiulle ja 

kolinalle, se voi jo heikentää 



kuuloa, Ampuja sanoo ja 

kommentoi Kallion lukion 

melutasoa: - teidän onni on, 

ettette ole ruokalassa koko 

päivää. 

 

Melu vaikuttaa 

heikentävästi terveyteen 
 

- Tutkimusten mukaan melu 

aiheuttaa stressiä, jolla on 

monia negatiivisia kerrannais-

vaikutuksia. Se heikentää 

immuniteettijärjestelmää ja 

unen laatua sekä nostaa 

verenpainetta. Sen myös 

uskotaan vaikuttavan 

mielenterveysongelmien 

syntyyn ja kovilla 

altistusalueilla, kuten 

lentomelualueilla, melu voi 

vaikuttaa jopa lasten aivojen 

organisoitumiseen. 

 

Ampujan mukaan melulla on 

yhteys myös ennenaikaisiin 

kuolemiin. 

- Arvioidaan, että Suomessa 

noin 90 sydäninfarktia 

vuosittain johtuu melusta. 

Melun vaikutukset ovat 

kuitenkin yksilöllisiä. 

- Toiset ihmiset reagoivat 

herkemmin meluun, puhutaan 

ns. meluherkkyydestä. Jos 

melusta on tietoinen ja 

ajattelee sen häiritsevän, voi 

terveyshaittoja saada jo 

hieman alhaisemmillakin 

melutasoilla. 

 

55 desibeliä päivässä 

 
Tutkimusten mukaan riskiraja 

vuorokautiselle äänitasolle on 

55 dB. Jos jatkuvasti altistuu 

sitä suuremmille melutasoille, 

terveysriskit kasvavat 

huomattavasti. 

  - Kenenkään ei pitäisi asua 

alueilla, jossa ulkoa 

kantautuvan melun 

vuorokautinen keskiäänitaso 

ylittää tuon 55 desibeliä. 

Suomessa noin miljoona asuu 

tällaisilla alueilla, Ampuja 

sanoo. 

 

Vastuu meluntorjunnasta 

on yhteiskunnalla 

 
Ampujan mukaan keinot 

melun vähentämiseen ovat 

yksinkertaisia: ääntä eristävät 

ikkunat ja vähemmän 



kaikuisat lattia-, katto- ja 

seinämateriaalit auttavat jo 

paljon. Tilat tulisi rakentaa 

käyttötarkoitukseen sopiviksi, 

eikä liian suuriksi tai 

korkeiksi. 

 

Kaupunkimelua kartoittavassa 

väitöskirjassaan Outi Ampuja 

toteaa melun olevan toisen 

luokan ongelma. 

 -Kun säästöjä pitää tehdä, 

ensimmäisenä säästetään 

meluntorjunnasta. 

 

 

Vuorokautisen 

keskiäänitason ohjearvoja:  

- asuin-, potilas- ja 

majoitustilat 35 dB (yöllä 

30 dB), opetus- ja 

kokoustilat 35 dB, liike- 

ja toimistotilat 45 dB 

- riskiraja ympäristön 

melulle on 55 dB 

- pitkäaikainen oleskelu yli 

80 dB:n melussa voi 

heikentää kuuloa 
 


