
____________________________________________________________________________________________________________

Vantaan rakennusvalvonta Puhelin, ajanvaraus 30.10.2007
Kielotie 20 C, 01300 Vantaa (09) 8392 2456 RSAN
www.vantaa.fi/rakennusvalvonta

VANTAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA
Rakentamisohje

Ympäristömelua ja sen aiheuttamia haittoja voidaan torjua vähentämällä melu-
lähteen päästöjä, estämällä melun leviämistä, sijoittamalla melua aiheuttavat
ja melulle herkät toiminnot mahdollisimman etäälle toisistaan tai suojaamalla
häiriintyvää kohdetta melulta parantamalla rakennuksen ulkovaipan ää-
neneristävyyttä.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET
Tämä rakentamisohje on hyväksytty ym-
päristölautakunnan rakennuslupajaokses-
sa 30.10.2007. Hyväksyntä perustuu Van-
taan kaupungin rakennusjärjestyksen 2
§:ään. Tässä ohjeessa esitetään julkisivun
äänitasoerovaatimukset tie-, raide- ja len-
tomeluvyöhykkeittäin. Tämä ohje kumoaa
28.2.2006 hyväksytyn ohjeen.

Ympäristömelu
Ympäristömelu on urbaanin yhteiskunnan yleisim-
piä ja tärkeimpiä elinympäristön laatua heikentäviä
tekijöitä.

Melua voidaan osittain torjua tonttien ja rakennus-
ten suunnittelulla. Tiiviillä kaupunkimaisilla asuin-
alueilla tärkeintä on suojata oleskelupihat melulta
rakennusten sijoittelulla ja varmistaa asuinhuonei-
den rakenteellinen melunsuojaus.

Liikenne - ja lentomelu
Lento-, tie- ja raideliikennemelun leviämiskartat
löytyvät Vantaan karttapalveluista,
http://kartta.vantaa.fi alta kohdasta NÄYTÄ
KARTALLA > Ympäristö > Melu. Ennusteista
käytetään suurimman melurasituksen aiheuttamaa
ennustetta. Tie- ja raideliikenteen osalta kartoissa
on esitetty päiväajan keskiäänitaso LAeq(07-22).

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja lupakäy-
täntöä. Yleiskaavassa osoitetaan lentomelualueet,
vyöhykkeet m1 (LDEN > 60 dB), m2 (LDEN 55…60
dB) ja m3 (LDEN 50…55 dB).

Vahvistetussa maankuntakaavassa ja yleiskaava-
ehdotuksessa on esitetty lentomelun LDEN 60  dB:n
55 dB:n ja 50 dB:n meluvyöhykkeet eli nk. verho-
käyrät, jotka Ilmailulaitos on laatinut ohjaamaan
maankäytön suunnittelua. Käyrät ottavat huomi-
oon ennustetut muutokset liikenteessä. Lentomelua
koskevia yleiskaavamääräyksiä on tarkistettu. Ää-
neneristävyysvaatimukset on poistettu yleiskaavas-
ta, ne määritellään tapauskohtaisesti asemakaavan
ja rakennusluvan yhteydessä yleiskaavan lentome-

luvyöhykkeiden perusteella tämän ohjeen mukai-
sesti.
Valmisteilla olevassa yleiskaavassa on koko Van-
taata koskeva meluntorjuntatarve lentomelua ja
muuta liikennemelua vastaan. Asuin-, potilas- ja
majoitushuoneissa  sekä opetus- ja kokoontumisti-
loissa ulkovaipan ja sen rakenneosien tulee ää-
neneristävyydeltään olla sellaisia, että ulko- ja si-
sämelutason erotus (äänitasoero) L on vähintään
aina 28 dB.

Vaikutus rakennuksen suunnitteluun
ja toteutukseen
Asemakaava asettaa vaatimuksia uusien rakennuk-
sien  ääneneristävyydelle. Kaavamääräyksissä on
annettu esim. vaatimus: ”Asuinhuoneiden ulko-
kuoren ääneneristyskyvyn lento- ja tieliikenneme-
lua vastaan tulee olla vähintään 35 dB.” Kaava-
määräyksen ja –merkinnän ääneneristävyydellä
tarkoitetaan koko tarkasteltavalta julkisivu- tai
vaipparakenteelta kaikkine siinä olevine rakenne-
osineen vaadittavaa ulko- ja sisämelutason erotusta
eli äänitasoeroa ( L), ei pelkästään yksittäiseltä
osalta vaadittua eristävyyttä.

Asemakaavamääräyksen puuttuessa (vanhempien
asemakaavojen kohdalla) tai ollessa vanhentuneita
noudatetaan lentomeluvyöhykerajoja (lento-
meluvyöhykkeet m1, m2 ja m3) ja liikennemääriin
perustuvia tie- ja raideliikenteen melualueita ja tätä
ohjetta, jossa määrätään ääneneristävyydestä lii-
kennemelua vastaan.

Vähimmäisvaatimuksena on pidettävä Valtioneu-
voston päätöstä melutason ohjearvoista N:o 993/
1992 [5]. Päätöksessä on esitetty asuinhuoneissa
ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutu-
va melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ek-
vivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35
dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB. Ohjearvoja
sovellettaessa lentomelussa Vantaalla meluindi-
kaattorina käytetään LDEN tunnuslukua. Ta-
voitteena on pitää lentomelusta aiheutuvat sisä-
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melutasot valtioneuvoston asettamia sisämelun oh-
jearvoja pienempinä ottaen huomioon myös ennus-
tetut lentoliikennemäärät. Keskiäänitasoihin perus-
tuvat tunnusluvut kuvaavat sitä aluetta, missä len-
tokonemelu voidaan arvioida olevan häiritsevintä.
Melualueen kuvaaminen ottaa huomioon meluta-
pahtumien määrän ja yksittäisten tapahtumien me-
lutason. Huolimatta reittien sijainnin ja käytön
suunnittelusta, lentokoneita tullaan havaitsemaan
satunnaisesti joka puolella Vantaan aluetta konei-
den lähestyessä ja lähtiessä kaupungin keskeisellä
paikalla sijaitsevalta lentokentältä. Lentomelun ää-
neneristävyyden mitoittamisessa käytetään painote-
tun keskiäänitason LDEN tunnusluvun lisäksi use-
amman kerran toistuvien meluhuippujen keskimää-
räistä enimmäisäänitasoa, joka kuvataan LA,max

tunnusluvulla.

Osassa vanhoissa asemakaavamerkinnöissä asuin-
tiloille esitettävät ääneneristävyysvaatimukset ovat
yleensä 25, 30, 35, 38 tai 40 dB. Niiden ajantasai-
suus on tarkistettava aina rakennusluvan yhteydes-
sä ja tarvittaessa lupakäytännössä sovelletaan tätä
ohjetta nykyisen liikenne- ja lentomeluvyöhykkeen
mukaisesti.

Vantaalla tie-, raide- ja lentomeluvyöhykkeen ul-
kovaipan äänitasoerovaatimus saadaan oheisesta
taulukosta meluvyöhykkeittäin. LDEN on lentome-
lun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso. Kak-
si viimeistä saraketta ( L) tarkoittavat rakennuk-
sen ulkopuolella vallitsevan ulkomelun keskiääni-
tason ja sisällä sallittavan sisämeluntason erotusta
tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Rakennuskoh-
teen vaadittu äänitasoero ( L) pitää tarkistaa alu-
een lupavalmistelijalta jo ennakkoneuvotteluvai-
heessa. Ääneneristysselvitys on pääsääntöisesti lii-
tettävä rakennuslupa-asiakirjoihin. Selvityksestä
saadaan yksittäisten osien ääneneristävyysvaati-
mus, käytettävien rakenteiden ja rakennusosien on
kokonaisuutena täytettävä tämä vaatimus. Tavoit-
teena on ympäristön liikennemelun pääsyn estämi-
nen huoneisiin.

Meluvyöhyke voi vaikuttaa ko. rakennuspaikalla
mahdollisesti mm. talotyyppiin, materiaaleihin,
suuntaukseen ja ikkunoihin. Melusta voi aiheutua
tarve rakentaa esim. tuulikaappi, ulko-ovien ää-
neneristävyydet ovat rajallisia. Parvekelasituksella
voidaan käytännössä vähentää asuintiloihin kan-
tautuvaa melua. Ilmanvaihtolaitteiden kautta ta-
pahtuva mahdollinen melun leviäminen asuintiloi-
hin on otettava huomioon.  Hyvä ääneneristävyys
parantaa asumisviihtyvyyttä.

Erillinen ääneneristysselvitys voidaan tehdä op-
paan Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden
mitoittaminen, Ympäristöopas 108 [2], mukaan
tai muulla yleisesti hyväksytyllä menetelmällä
(esim.[6]), joka tarkastelee julkisivun kokonaisää-
neneristävyyttä ja ottaa huomioon julkisivun ra-
kennusosien, kuten ikkunoiden, parvekeovien ja ul-
koseinärakenteiden ääneneristyskyvyn, koon sekä
tarkasteltavan huoneen pinta-alan. Kattoikkunoi-
den vaikutus kokonaisääneneristävyyteen on vai-
keata laskea Ympäristöoppaan [2] menetelmällä,
Halme-Seppäsen menetelmä [6]on tällöin käyttö-
kelpoinen.

Mitoitusmenetelmästä ja melulähteestä riippumatta
rakennuksen vaipan ääneneristyslaskelmissa käyte-
tään julkisivun ja siihen liittyvien rakennusosien
ääneneristyslukuina liikennemelun ilmaääneneris-
tyslukua RA,tr (Rw + Ctr). Rakenteiden ja korvaus-
ilmaventtiilien yms.  ääneneristysluvut on oltava
määritetty joko laboratoriomittauksin tai luotetta-
vin selvityksin.

Taulukkoa laadittaessa lentomelun osalta on läh-
detty siitä, että asuin- tai vastaavien tilojen sisäme-
lun ohjeellinen enimmäisäänitaso on 45 dB ja ul-
komelun äänitaso on useamman kerran yöaikana
toistuvien meluhuippujen keskimääräinen enim-
mäisäänitaso LA, max. Tie- ja raideliikenteen osalta
vaadittu eristystaso on saatu vähentämällä 30 dB
ulkomelun keskiäänitasosta.

Asuinrakennuksissa äänitasoerovaatimus koskee
asuinhuoneita (ei keittiötä). Muissa tiloissa ääni-
tasoerovaatimus on 5 dB pienempi, asunnon muita
tiloja ovat mm. keittiö, kylpyhuone, sauna, vaate-
huone ja apukeittiö. Jos tälläinen tila muodostaa
yhteistilan asuinhuoneen kanssa, vaatimus on
asuinhuoneen arvo. Hoito- ja sosiaalihuollon lai-
toksien majoitushuoneissa  ja oleskeluun tarkoite-
tutuissa huoneissa sekä yleisesti kokoontumis- ja
opetushuoneissa noudatetaan asuinhuoneita koske-
vaa äänitasoerovaatimusta [4].

Liike- ja toimistohuoneissa A-painotetun ekviva-
lenttitason (LAeq) päiväohjearvo on 45 dB. Vaadittu
äänitasoero L on ulkopuolen ja sisäpuolen ekvi-
valenttitasojen erotus.

Lentomelualueilla, missä LDEN on 55-60 dB, voi-
daan hyväksyä asuntojen korjaus- ja täydennysra-
kentamista, jos alue muuten sopii asumiseen erityi-
sen hyvin tai jos korjaus- ja täydennysrakentami-
nen on muutoin erityisen perusteltua. Lentomelu-
vyöhykkeelle (LDEN > 60 dB) ei saa rakentaa uusia
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asuntoja eikä sijoittaa melulle herkkiä toimintoja,
toimistotilojen vaadittu äänitasoero on esitetty tau-
lukossa. Liike-, toimisto- ja vastaavien tilojen vaa-
ditusta äänitasoerosta voidaan tehdä kohdekohtai-
sia erillisselvityksiä.

Rakenteiden ja liitoksien äänitekninen toiminta
vaatii hyvää suunnittelua ja toteutusta, jotta ää-
neneristyvyys toteutuu myös valmiissa rakennuk-
sessa.

Oleskelupihojen melutaso
Rakennusten sijoittelulla tulee pyrkiä estämään
melun leviäminen piha-alueelle sekä heijastuminen
rakennuksesta toiseen. Ulkotiloissa tärkein vähä-
meluinen vyöhyke on asuinrakennuksen piha. Me-
lun pääsy pihalle voidaan estää esimerkiksi umpi-
kortteliratkaisuin, meluaidoin tai melulta suojaavin
talousrakennuksin.

Oleskelupihan melutason ohjearvo päivisin
LAeq(7.00-22.00) on 55 dB, yöaikaan LAeq(22.00-7.00) 45  -
50 dB, arvoa 45 dB sovelletaan uusilla asuinalueil-
la.

Meluvyöhykkeiden äänitasoerovaatimukset astuvat
voimaan tämän ohjeen hyväksymisellä, melun-
torjuntatarvealueen äänitasoerovaatimukset astuvat
voimaan yleiskaavan hyväksymisen myötä.

Käytännön esimerkki ulkovaipan ääneneristävyy-
destä [6]:
Tavallisesti ikkuna ja korvausilmaventtiili ovat ra-
kennuksen ulkovaipan heikoimmin ääntä eristävät
osat.  Ikkunan ääneneristävyyden suuri parantami-
nen on hankalaa ja lisää huomattavasti kustannuk-
sia. Raskasrakenteisen rakennuksen ulkovaipan
eristävyyden optimointi tehdäänkin usein siten, että
muiden rakennusosien eristävyys mitoitetaan niin
paljon paremmaksi, ettei ikkunoiden eristävyyttä
tarvitse oleellisesti lisätä:

Ikkunan eristävyys on vähintään 3 dB vaati-
musta parempi (+3 dB avattavuuden vaikutus)
Ulkoseinän eristävyys on noin 15 dB
vaatimusta parempi
Yläpohjan eristävyys on 20...25 dB vaatimusta
parempi
Korvausilmaventtiilin eristävyys on 7...10 dB
vaatimusta parempi

Yllä mainittu ohje johtaa erittäin hyvin ääneneris-
tävään  ulkoseinään ja yläpohjaan, esim. L olles-
sa 35 dB ulkoseinän liikennemelun ääneneristävyys
pitää olla 35 + 15 dB = 50 dB, tähän päästään
esim. 130 mm tiiliverhoilulla raskaalla tuulen-
suojalla varustetulla puuseinällä, lisäkoolatulla
raskaalla harkkoseinällä tai raskaalla betoniseinäl-
lä. Yläpohjan osalta tarvitaan ääneneristävyyttä
55...60 dB, vaatimus edellyttää raskasta kiviraken-
teista yläpohjaa.

LENTOMELU
Yleiskaavanmu-
kainen lentome-

luvyöhyke

Lentomelu-
vyöhyke

Äänitasoero
Asuin-, potilas- ja
majoitushuoneissa

sekä opetus- ja
kokoontumistilois-

sa

Äänitasoero
Toimistotiloissa

yleensä

LDEN

(dB)
L

(dB)
L

(dB)
m1 > 60 - 35
m2 55 … 60 35 32
m3 50 … 55 32 28

Meluntorjunta-
tarvealue

- 28 25

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELU
LAeq

(dB)
L

(dB)
L

(dB)
65 ... 100 erillinen selvitys
60 ... 64,9 35 30
55 ... 59,9 30 25

Liikennemelu-
vyöhyke

50 ... 54,9 -
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Määritelmiä:
LA, max lentomelun useamman kerran yöaikana toistuvien meluhuippujen keskimääräinen enim-

mäisäänitaso
LDEN lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso
LA eq keskiäänitaso, ekvivalentti A-äänitaso, sen jatkuvan tasaisen äänen A-painotetun äänenpaine-

tason arvo, jolla on määritellyllä aikavälillä sama äänenpaineen tehollisarvo kuin tarkastelta-
valla äänellä, jonka taso vaihtelee

L äänitasoero, ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus
Rw+Ctr liikennemelun ilmaääneneristysluku, se saadaan laboratoriomittauksen perusteella ISO 717-

1:n mukaisesti lisäämällä ilmaääneneristyslukuun Rw taajuusalueella 100-3150 Hz määritetty
luku Ctr-termi
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Liite Lentomeluvyöhykkeet
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