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Aaniolosuhteita ja aaniteknisia Ominaisuuksia rakennetussa ymparistossa ja rakennusten 

sisalla saatelevat mm. terveydenhoito-, tyosuojelu-, melutorjunta- ja rakennuslainsaadanto. 

Melun terveydelliset ohjearvot seka niiden mittaamista ja meluun liittyvien asioiden kasittelya 

koskevat ohjeet esitetaan laakintohallituksen yleiskirjeessa. Rakentamista melualueille pyritaan 

valttamaan. 

Suomen rakentamismaarayskokoelmaan kuuluvat Aaneneristysmaaraykset C1 sisaltavat 

rakennusten sisatilojen aanensristys ja jalkikaiunta-aikavaatimukset seka raksnnusten 

kiinteiden laitteiden suurimmat sallitut aanitasot. Vaatimustaso vastaa pohjoismaista ja keski

eurooppalaista tasoa. 

MELUA KOSKEVA LAAKINTOHALLITUKSEN YLEISKIRJE 

Haitta 

Yleinen hairiovaikutus, vaikutukset 

suorituskykyyn, muut psyykkiset 

vaikutukset 

Vaikutus unesn 

Muutokset verenkierrossa ja 

muissa elintoiminnoissa 

Keskustelun hairiintyminen · 

estyminen 

Kuuloaistin vioittuminen pitkaaikaisen 

altistumissn ssurauksena 

Kipukynnys 

A-aanitaso 

30 - 40 dB:sta alkaen 

30 - 40 dB:sta alkaen 

60 - 70 dB:sta alkaen 

60 - 70 dB:sta alkasn 

80 - 90 dB:sta alkasn 

80 - 85 dB:sta alkaen 

120- 130 dB 
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Ui.akintohallituksen yleiskirje n:o 1676 vuodelta 1979 on annettu terveydenhoitolain ja 

- asetuksen nojalla. Yleiskirjeessa on esitetty meluhaitan riippuvuus melutasosta (ks. taulukko) 

ja annettu melun terveydelliset ohjearvot seka niiden mittaamista ja meluun liittyvien asioiden 

kasittelya koskevat ohjeet. Yleiskirjeen tarkoituksena on antaa ohjeita terveyslautakunnille 

niiden kasitellessa meluun liittyvia asioita, sijoituspaikkalupia seka kaavaehdotuksia. 

A-aanitason ohjearvot sisatiloissa paivalla ja yolla on annettu asuinhuoneistoille, hotelleille

ja majoitustiloille, kokoontumishuoneistoille ja tyohuoneistoille. Arvot vaihtelevat valilla 30 -

40 desibelia tilasta ja ajasta riippuen. 

A-aanitason ohjearvot ulkona on annettu asuntoalueille, hoitolaitosten ja oppilaitosten alueille 

ja virkistysalueille. Arvot vaihtelevat valilla 40 - 55 desibelia alueesta ja ajasta riippuen. 

Yleiskirjeen ohjearvot on maaritetty ja melu mitataan A-painotettuna aanenpainetasona, 

lukuun ottamatta kapeakaistaisuuden tai muun taajuusominaisuuden tutkimusta, jossa 

painotusta ei suoriteta. Melun luonteesta riippuen mittauksilla tutkitaan samanarvoinen jatkuva 

aanitaso eli ekvivalenttitaso, LAeq• maksimitaso, LAmax tai molemmat. 

Terveydenhoitolain mukaan vaaditaan eraiden laitosten, tehtaiden ja varastojen sijoittamiselle 

terveyslautakunnan lupa, mikali sijoituspaikka ei ole asema- tai rakennuskaavassa erikseen 

varattu. Sijoituspaikkalupaan voidaan laittaa ehtoja rakenteellisista meluntorjuntatoimista. 

Asemakaavan tulee tyydyttaa terveellisyyden vaatimukset. Terveellisyyden kasitteeseen kuuluu 

myos meluttomuus. Useat kunnat ovat ottaneet laakintohallituksen yleiskirjeen kaavoitusta 

sitovaksi ohjeeksi. Sen mukaan yli 55 desibelin melualueelle ei kaavoiteta asuinalueita, 

oppilaitoksia eika majoitustiloja. Mikali nain kuitenkin menetellaan tai liikenteen kasvun myota 

on syyta olettaa alueen melutason nousevan yli 55 desibelin, kaavassa yleensa esitetaan 

aaneneristysvaatimus uudisrakennusten ulkoseinille. 

RAKENTAMISMAARAYKSET 

Rakennuslain mukaan rakennus on ymparist6ineen pidettava sellaisessa kunnossa, etta se 

tyydyttaa terveellisyyden vaatimukset. 

Rakennusasetuksen 76 pykalan mukaan rakennuksen aanieristavyyden ja melulta suojatta

vuuden tulee eri tilojen l<aytto huomioon ottaen olla tyydyttava. 

Suomen rakentamismaarayskokoelma sisaltaa rakennuksia koskevia teknisia maarayksia ja 

ohjeita, jotka annetaan rakennuslain ja rakennusasetuksen nojalla ja jotka tasmentavat lain 

ja asetuksen vaatimuksia. Maaraykset ovat uudisrakentamisessa sitovia; ohjeet esittavat 

eraan maaraysten vaatimustason tayttavan ratkaisun, ne eivat ole sitovia. Ko~ausrakentami

sessa maarayksia sovelletaan joustavasti rakennus ja sen tuleva kaytto huomioon ottaen. 
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Rakentamismaarayskokoelma sisaltaa aaniteknisia maarayksia ja ohjeita 

- Aaneneristys maaraykset 1985 (C1) 

- Aaneneristys ohjeet 1985 (C5) 

- Asuinrakennusten LVI - Iaitteiden aanitekniset ohjeet 1984 (C6) 

Aaniteknisia vaatimuksia on myiis kiinteistiijen vesi- ja viemarilaitteisto maarayksissa ja 

ohjeissa (01 ) ja rakennusten sisailmasto ja ilmanvaihto maarayksissa ja ohjeissa (02). 

Aaneneristysmaaraykset (C1) 1985 sisaltavat: 

asuinrakennuksissa, majoitusliikkeissa, asuntoloissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, 

hoitolaitoksissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja paivahoitolaitoksissa 

- pienimmat sallitut ilmaaaneneristysluvut, 

- suurimmat sallitut askelaanitasoluvut, 

- jalkikaiunta-ajan, 

- rakennuksen LVIS-Iaitteiden aiheuttaman suurimman sallitun aanitason 

toimistorakennuksissa 

- pienimman sallitun ilmaaaneneristysluvun 

- rakennuksen LVIS- Iaitteiden aanitason 

teollisuusrakennuksissa 

- pienimman sallitun ilmaaaneneristysluvun 

- rakennuksen LVIS-Iaitteiden aanitason 

- jalkikaiunta-ajan 

Maaraykset sisaltavat myiis maininnat standardeista, joiden mukaan aanimittaukset tehdaan. 

Aaneneristysohjeet sisaltavat aaniteknisesti eritasoisia rakenne- ja materiaalimallivaihtoehtoja 

ja tarkennettuja tietoja kaytettavista kiisitteista ja mittausmenetelmista. 

MAARAYSTEN KEHITTAMINEN 

Suomen nykyiset maariiykset oval olleet hyvin samankaltaiset kuin muitten pohjoismaitten 

maaraykset. Rakentamismaaraystensa uusimisen yhteydessa Ruotsi kuitenkin muutti 

oleellisesti aaneneristysmaarayksiaan; ei niinkaan vaatimustason osalta kuin maariiysten 

yksityiskohtaisuuden osalta. Myiis Suomessa on meneillaiin maaraysten tarkistustyii. 

Maaraysten joitakin yksityiskohtia on ollut vaikea soveltaa kaytantiiiin. Naita kohtia tullaan 

muokkaamaan uudelleen. Samoin tulee harkittavaksi Ruotsin mallin mukaan, kuinka yksityis

kohtaiset maaraysten tulee olla. Edellyttiiiikii tarkoituksenmukainen tilasuunnittelu toisenlaisia 

sanontoja ja painotuksia maarayksiin esim. paivahoitolaitosten ja koulujen osalta? 

11 



ERI LAKIEN YHTEENSOVITTAMINEN 

Periaatteessa rakennusasetuksen mukaan lakia ja asetusta alemmantasoiset rakentamismaa

raykset eivat ilman erityista syyta saa poiketa rakentamismaarayskokoelman maarayksista. 

Aaniteknisissa asioissa maarayksia, ohjeita ja yleiskirjeita annetaan perinteisesti monen lain 

nojalla. Ongelmia voi hyvinkin syntya, minka lain nojalla kulloinkin toimitaan. Aivan viime 

aikoina on esim. korjausrakentamisessa esiintynyt tulkintoja, jonka mukaan rakentamismaa

rayskokoelman eristavyysarvoja pitaisi sellaisenaan noudattaa myos ko~ausrakentamisessa, 

jolla aaniolosuhteet rakennuksessa olisivat tyydyttavan terveet. Tama on kuitenkin rakennus

laissa esitettyjen rakentamismaaraysten soveltamissaannosten vastaista. Periaatteessa 

korjausrakentamisessa ei saa huonontaa rakennuksen terveellisyytta mutta nykymaaraysten 

mukaisten aaneneristysvaatimusten ei tarvitse valttamatta tayttya. Hyva aanieristys lisaa 

viihtyvyytta, mutta pieni nykytason alitus korjausrakentamisessa ei valttamatta viela ole 

terveydelle vaarallista melulahteista riippuen. 

Laila Hosia, Ymparistoministerio 
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