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MAANTIEHANKKEESTA AIHEUTUVAN MELUHAITAN 
arviointi ja korvaaminen kerrostalokiinteistöillä
Teksti ja kuvat: Tuuli Vanhanen

KAUPUNKIALUEIDEN TIIVISTYMINEN koettelee liikenneväy-
lien kapasiteettia ja aiheuttaa niiden kehittämistarpeita. Viime 
vuosina tiehankkeet etenkin Etelä-Suomessa ovat painottuneet 
olemassa olevien väylien parantamiseen kaupunkialueilla. Maantie-
toimituksissa käsitellään korvaukset hankkeen vuoksi lunastetusta 
omaisuudesta tai oikeudesta, sekä siitä aiheutuneista haitoista ja 
vahingoista. Tiehankkeiden yhteydessä suoritetaan melumittauksia 
meluhaittojen toimituskäsittelyä varten. Kerrostalokiinteistöjen 
meluhaitankorvauksissa ongelmiksi ovat muodostuneet melu-
mittausten suorittamistapaan liittyvät seikat, korvauskynnyksen 
perusteet sekä eräät asianosaisuuteen ja korvauksensaajaan liit-
tyvät ristiriitaisuudet. Epäselvää on ollut sekin, kuinka meluhaitta 
vaikuttaa kerrostaloasunnon arvoon. Näihin päätettiin etsiä vasta-
uksia diplomityössäni vuonna 2016, joka toteutettiin yhteistyössä 
Maanmittauslaitoksen, Liikenneviraston ja LandPro Oy:n kanssa.

MELUHAITAN KORVAAMISEN PERUSTEET
Asian taustoittamiseksi lienee paikallaan muutama sana lunastus-
korvauksista. Lunastuskorvauksilla korvataan lunastamisesta tai 
sen taustalla olevasta hankkeesta aiheutuva menetys. Esimerkiksi 
maantietoimituksissa määrätään usein korvauksia tien aiheuttamis-
ta meluhaitoista, vaikka asianomainen kiinteistö ei olisikaan lunas-

tuksen kohteena. Luovuttaja saa lunastuksessa täyden korvauksen 
menetyksistä ja korvausvelvolliseksi katsotaan menetyksen tai 
haitan aiheuttaja. Lunastuskorvaus jaetaan kohteenkorvaukseen, 
haitankorvaukseen ja vahingonkorvaukseen. Haitankorvauksella 
katetaan kiinteistön jäljelle jäävälle osalle aiheutunut arvon pysy-
väisluonteinen aleneminen, jota kohteenkorvaus ei kata. Haitankor-
vauksia ovat muun muassa erilaiset immissiohaitat kuten melu- ja 
maisemahaitat. Maantietoimituksissa meluhaittojen korvaaminen 
perustuu sekä lunastus- että maantielakiin, mutta korvauskynnystä 
joudutaan arvioimaan lisäksi ympäristövahinkolain avulla. Tätä so-
velletaan, jos lunastuslain tai maantielain mukaisessa menettelyssä 
tulee määrättäväksi korvaus ympäristövahingosta kuten melusta. 
Sovellettavia pykäliä ovat vahingon käsitettä, sietämisvelvollisuutta, 
syy-yhteyttä, ankaraa vastuuta ja korvattavan vahingon määräyty-
mistä koskevat lainkohdat.

MELUTASON OHJEARVOT JA MELUMITTAUKSET
Melu on ääntä, jonka ihminen kokee häiritseväksi. Valtioneuvosto 
on määrittänyt melulle ohjearvot, joiden mukaan asumiseen 
tarkoitetuilla kaupunkialueilla ulkomelutaso ei saisi ylittää päi-
väaikaan 55 desibeliä ja yöllä 45 desibeliä. Asuntojen sisätiloissa 
sallitut melutasot ovat vastaavasti 35/30 dB. Tutkimusten mukaan 

Yhä useammat maantiehankkeet koskettavat kerrostalokiinteistöjä aiheuttaen niille 
erilaisia immisiovaikutuksia. Maantietoimituksissa meluhaitan korvausarvioinnissa 
vastaan tulevat sietokynnykseen sekä korvauksensaajaan liittyvät kysymykset. Melun 
vaikutus omakotikiinteistön arvoon tunnetaan, mutta kerrostalokiinteistöjen osalta 
vakiintunutta korvauskäytäntöä ei ole.
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kuitenkin lähes joka viides suomalainen asuu alueilla, 
joissa liikenteen melu ylittää 55 desibeliä. Meluhaittaa 
korvataankin maantietoimituksissa melko laajasti. Melun 
kasvaessa yli ohjearvojen korvataan kiinteistön arvon-
muutos vakiintuneiden arvonalennusprosenttien mukai-
sesti. Haitankynnykseen vaikuttaa vallitseva taustamelu, 
eikä tavallista taustamelua ole tähän asti korvattu. Melun 
aiheuttamat terveyshaitat eivät kuulu maantietoimitusten 
korvausjärjestelmän piiriin, sillä menetyksen tulee kohdis-
tua kiinteään omaisuuteen ja olla rahassa mitattava.

Melutason ohjearvojen soveltaminen sietokynnyksen mää-
rittelyssä on ongelmallista. Etelä-Savon maaoikeus on pohtinut 
tuomissaan M15/4950 asiaa seuraavasti: ”Lähtökohtana on, että 

valtakunnallisilla tai kunnallisilla ohjeilla tai edes sitovilla määräyksillä 

ei ole välitöntä merkitystä sietämiskynnyksen määrittelyssä, koska 

niiden asettamisessa ei pääsääntöisesti oteta huomioon paikallisia 

olosuhteita. Korvaustilanteessa on arvioitavana yksilöllisen rasituksen 

kohtuuttomuus. Meluohjearvoja voidaan käyttää eräänä haitan arvi-

ointiperusteena sekä tukena päätöksenteossa parantaen päätösten 

ennakoitavuutta ja yhdenmukaisuutta. Yksinomaan meluohjearvojen 

varaan arviointia ei voida perustaa.” Tieimmissioiden toimitus- ja oi-
keuskäytännössä korvaus näyttäisi määräytyvän lähinnä melutason 
muutoksen mukaisesti, joka edistänee päätösten yhdenmukaisuut-
ta, muttei sietokynnyksen määritystä.

Kuten aiemmin todettiin, tiehankkeissa melutasot määritetään 
tienpitäjän teettämien melumittauksien avulla, joilla selvitetään 
hankkeen aiheuttama melutason muutos yleensä kiinteistön oles-
kelupihalla. Mittaaminen kerrostalokiinteistöjen ulkoalueilla ei kui-
tenkaan anna riittävää tietoa asuntojen meluhaitan arvioimiseen. 
Jos meluhaittaa arvioidaan sisäpihalla sijaitsevan oleskelualueen 
melutason perusteella, jää tienpuoleisten asuntojen kokema me-
luhäiriö vähemmälle huomiolle. Sisämittauksissa ongelmana ovat 
rakennuksen sisällä syntyvä melu ja parvekkeella mitatessa taas 
seinien heijastusvaikutus. Oli mittauspaikka mikä tahansa, liittyy 
mittaustuloksiin epävarmuuksia liittyen mittausjaksoon, säähän ja 
laitteisiin. Vaihtoehtona mittaamiselle nostankin esiin melutason 
mallintamisen vaikkapa rakennuksen julkisivuille. Tämä on tehtä-
vissä myös yksittäisille asunnoille. Kun etäisyys melulähteeseen on 
pieni, on mallintaminen luotettavaa ja sen tarkkuus on riittävän 
hyvä. Jääköön ajatus hautumaan.

TAVANOMAISTA JA ENNUSTETTAVAA HÄIRIÖTÄ  
ON SIEDETTÄVÄ
Meluhaitan korvattavuudelle on olemassa melutason ohjearvojen 
ylityksen lisäksi muitakin edellytyksiä. YVL:n mukainen sietovelvol-

lisuus rajoittaa hieman immissiohaittojen korvausvelvollisuutta. 
Sietovelvollisuuden periaate onkin poikkeus täyden 
korvauksen periaatteesta. Se perustuu kohtuulli-
suusajattelulle, jota tarkastellaan systemaattisena 
kokonaisharkintana huomioiden haitan olennaisuus 
ja tavanomaisuus. Kun säännökset edellyttävät haitan 
olennaisuutta, aiheutuu usein soveltamisongelmia, 
koska olennaisuuden ja kohtuullisuuden raja on 
vaikea määritellä. Immissiohaittojen korvaukselle 
on kynnyksenä yleisesti nähty se, että kiinteistön 
jäljelle jääneen osan arvo on olennaisesti alentunut. 
Haitan olennaisuutta arvioitaessa tulee tiedostaa 
se, että ihmiskorvalla havaittava melun muutos on 

yleensä 2–3 dB. Kaupunkimaisilla alueilla, joilla taustamelun taso 
on vaihtelevaa, ei tiehankkeen aiheuttamaa melutason muutosta 
pystytä välttämättä ihmiskorvin havaitsemaan. Ennakoitavissa ja 
odotettavissa olevaa haittaa ei tavallisesti pidetä kohtuuttomana, 
koska tulevaan tilanteeseen on voitu mukautua ennakolta. Korva-
uskynnys ei ylity, mikäli uusi hanke ei ylitä tai lisää paikkakunnalla 
vallitsevaa häiriötasoa.

Onko sitten reilua katsoa, että yleisen edun vuoksi harjoitetta-
van toiminnan haittavaikutukset on kunkin siedettävä? Vantaan 
maaoikeuden tuomiossa M06/2468 on todettu: ”Kohtuullisuus-

harkintaan on toisinaan katsottu vaikuttavan toiminnan yleinen 

hyöty, esimerkiksi moottoritien rakentaminen. Korvaustilanteessa on 

kuitenkin arvioitavana yksilöllisen rasituksen kohtuuttomuus.” Mie-
lestäni sietämisvelvollisuutta arvioitaessa on voitava lähteä siitä, 
ettemme elä muuttumattomassa yhteiskunnassa. Myös aluetta 
suuresti muuttavilla hankkeilla voi olla tietynlainen ennustettavuus 

esimerkiksi alueen maankäyttökehityksen myötä, vaikka muutos 
normaalisti tulisikin vähitellen. Vähäisehköt haitat tulee sietää 
hankkeesta yhteiskunnalle ja samalla yksilöille tulevien hyötyjen 
vastapainona. Hanke voi kuitenkin omassa pienympäristössään 
osoittautua niin ongelmalliseksi, että yksilöllinen rasitus tulee 
kohtuuttomaksi ja sietokynnys ylittyy.

MUUT KORVATTAVUUDEN EDELLYTYKSET
Menetyksen tulee olla syy-yhteydessä lunastusyritykseen tai vähin-
tään todennäköinen, jotta vahingosta aiheutuva menetys voidaan 
korvata. Tiehankkeen jälkeisen melutason syy-yhteys hankkeeseen 
selvitetään vertaamalla melumittaustuloksia ennen hanketta 
tehtyihin melumittauksiin. Tiiviillä kaupunkialueella toimijoita on 
toki useita ja voi olla hankalaa tietää, johtuuko melutason nousu 
yksinomaan maantiehankkeesta. Liikenteen melu kuuluu kaupun-
kiin, joten tässäkin viittaan sietovelvollisuuteen. Menetyksen tulee 
kuulua asianosaisen suojattuun etupiiriin, jotta tällä olisi oikeus 
korvaukseen. On yleisesti hyväksyttyä, ettei kiinteistön omistajalla 
ole oikeutta muuttumattomaan ympäristöön hänen kiinteistönsä 
ulkopuolella. Vahinkovyöhyke voidaan rajata meluhaitan osalta 

”Menetyksen tulee olla syy-yhteydessä 
lunastusyritykseen ja sen tulee  kuulua 

asianosaisen suojattuun etupiiriin, 
jotta tällä olisi oikeus korvaukseen.”

”Katsotaanko kerrostalokiinteistöllä 
 haitankärsijäksi ja siten korvauksen-

saajaksi asunto-osakkeen omistaja, 
 vuokralainen, asunto-osakeyhtiö, maan-

omistaja tai koko kiinteistön omistaja?”
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melumittausten perusteella, jotka tehdään kiinteistön rajojen sisällä 
oleskelualueella. Aikaprioriteettiperiaatteessa kysymys on haittaa 
tai vahinkoa aiheuttavan hankkeen ja naapuruus- tai omistussuh-
teen syntymisen ajoittumisesta. Mikäli omistussuhde on syntynyt 
hankkeen aloittamisen aikana tai jälkeen, voidaan edellyttää, että 
uudella omistajalla on ollut mahdollisuus mukautua vallitsevaan 
tilanteeseen. Tiesuunnitelman vahvistamisen jälkeiset kiinteistön 
arvoa korottavat toimenpiteet on yleensä jätetty korvaamatta. 
Ehkei tienpitäjällä silti ole oikeutta jäädyttää kiinteistön arvoa 
haltuunottohetkeen, jos käyttömuodon muutos on realistisesti 
odotettavissa esimerkiksi luonnosvaiheessa olevan kaavan myötä.

TOIMITUSKÄYTÄNNÖSTÄ POIMITTUA
Toimituskäytännössä meluhaitan korvattavuuden edellytysten 
soveltaminen on ollut varsin kirjavaa. Muutamissa tapauksissa 
kerrostalokiinteistöjen korvausvaatimukset immissiohaitoista 
hylättiin perustuen muun muassa sietämisvelvollisuuteen kau-
punkialueella, vaikka melutasot ulkona ylittivät paikoin ohjearvot. 
Eräässä tapauksessa haitankärsijöille on kuitenkin korvattu osittain 
esimerkiksi parvekelasien ja ikkunoiden uusimiskustannuksia 
YVL:n 6 §:n perusteella, jonka nojalla korvataan vahingontorjun-
ta- ja ennallistamiskustannuksia. On kyseenalaista, voiko pysyvän 
meluhaitan torjumiseksi suorittaa omia toimenpiteitä ja pyrkiä 
laskuttamaan kustannukset tienpitäjällä YVL 6 §:n perusteella. En-
nallistamisen ja torjumisen raja on häilyvä, mutta ennallistaminen 
ei voine tarkoittaa meluesteen rakentamista. 

Usein voisikin olla helpompaa määrätä korvaus aiheutuneiden 
meluntorjunnankustannusten perusteella, kuin arvioida kerros-
talokiinteistön tai sen osan arvon muutosta. Haittoja voitaisiin 
arvioida kustannusarvomenetelmällä. Tällainen ”kustannusten-
korvaus” ei olisi kuitenkaan enää luonteeltaan haitankorvaus, vaan 
ennemminkin vahingonkorvaus. Vahingonkorvaus koskee jäljelle 
jäävälle omaisuudelle aiheutuvia tilapäisiä menetyksiä, jollainen 
mukauttaminen uuteen lunastuksen jälkeiseen tilanteeseen ja 
sen aiheuttamat kustannukset voisi olla.

Varsin usein toimituskäytännössä on tullut vastaan vaatimuksia 
suojapuuston korvaamisesta. Eräässä tapauksessa oli korvattu 
suojapuuston istutuskustannuksia perustellen päätöstä häiritse-
vyyden kokemisen vähenemisenä. Todellisuudessa kasvillisuuden 
vaikutus melun etenemiseen on pieni. 20 metrin paksuisen tiheän 
ja yhtenäisen kasvuston aiheuttama vaimennus on noin 1 dB, 
mutta koska lehdet vaimentavat hieman korkeataajuisia ääniä, luo 
tämä vaikutelman melun vaimenemisesta. Vaikka puusto ei juuri 
vaimenna melua, vaikuttavat ihmisten päinvastaiset uskomukset 
häiriön kokemiseen ja sitä kautta kiinteistön arvoon saakka. Yksi-
löllistä häiritsevyyden kokemista ei silti tulisi huomioida haitankor-

vausarvioinnissa, jonka tulee perustua mitattaviin 
ja selvästi todennettaviin asioihin.

KUKA SITTEN ON  
KORVAUKSENSAAJA?
Kerrostalokiinteistöjen immissiohaittojen kor-
vaamisessa vastaan tulevat korvauksensaajaan 
liittyvät kysymykset. Katsotaanko kerrostalokiin-
teistöllä haitankärsijäksi ja siten korvauksensaajaksi 
asunto-osakkeen omistaja, vuokralainen, asunto-
osakeyhtiö, maanomistaja tai koko kiinteistön 
omistaja, vai jotkut heistä vai kaikki heistä? Vuokra-

tonttien tapauksessa osa haitasta voitaisiin teoriassa korvata tontin 
omistajalle. Meluhaitta ei kuitenkaan konkretisoidu maapohjan 
vuokratuottoon koska vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia ja 
sidottu indeksiin, vaan rakennuksen omistajaan joka useimmiten 
on asunto-osakeyhtiö.

Haitankorvaushan tulee määrätä haitankärsijälle. Mikäli 
asunto-osakeyhtiö ei tee korvausvaatimusta, on osakkaalla oikeus 
vaatia korvausta ja näin ollen myös saada se – mikäli korvauksen 
muut edellytykset täyttyvät. Myös asunnon vuokralainen voidaan 
katsoa haitankärsijäksi ainakin vuokran määrän ollessa sidottu. 
Jos useampi haitankärsijä (yhtiö mukaan lukien) tekee korva-
usvaatimuksen, lienee selkeintä määrätä korvaus vain yhtiölle. 
Mikäli korvaus määrätään yhtiölle, kuinka se sitten tulouttaisi 
korvauksen haitankärsijöille? Asunto-osakeyhtiöllä ei ole oikeutta 
jakaa suoranaista ”voittoa” osakkaille. Hyvityskeinona ovat ainakin 
vastikkeen perimättä jättäminen tai meluntorjuntakustannusten 
suhteuttaminen eri tavoin eri osakkeisiin. Korvauksen käyttämi-
sestä voidaan päättää yhtiökokouksessa, mutta asia tulisi tuskin 
olemaan riidatonta. 

Korvauksen kohdentuminen ”oikeille” haitankärsijöille voi 
aiheuttaa päänvaivaa lunastustoimikunnalle. Korvauksen ja-
kautuminen olisi mahdollista eritellä asunnoittain esimerkiksi 
korvauspäätöksen yhteydessä. Tämä olisi silti vain ohjeellinen 
jako eikä lunastustoimikunnalla ole mahdollisuutta valvoa, 
kohdistuuko korvaus lopulta millään tavoin haitankärsijöille. 
Yhtä oikeaa korvauksensaajaa ei näytä olevan, joten se jäänee 
tapauskohtaisesti harkittavaksi.

Artikkelin seuraavassa osassa (Maankäyttö 4/2016) pereh-
dytään siihen, miten meluhaitta vaikuttaa kerrostaloasunnon 
arvoon.

LISÄTIETOA AIHEESTA
Vanhanen, T. (2016) Maantiehankkeista kerrostalokiinteistöille 

aiheutuvista meluhaitoista. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Insi-
nööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos. 
Espoo 60s. + liitt.

”Melun aiheuttamat terveyshaitat eivät 
kuulu maantietoimitusten korvaus-
järjestelmän piiriin, sillä menetyksen  
tulee kohdistua kiinteään omaisuuteen  
ja olla rahassa mitattava.”
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