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MAANKÄYTTÖLEHDEN 3/2016 artikkelissa ”Maantiehankkeesta 
aiheutuvan meluhaitan arviointi ja korvaaminen kerrostalokiinteis-
töillä” perehdyttiin meluhaitan arvioimiseen ja korvaamiseen maan-
tietoimituksissa. Kirjoitus perustui allekirjoittaneen diplomityöhön, 
ja artikkelin ensimmäinen osa sisälti pohdintaa sietokynnyksen 
sekä korvauksensaajan problematiikasta kerrostalokiinteistöillä. 
Todettiin, että sietokynnyksen ylittyessä arvonmuutos on korvattu 
omakotitalojen osalta vakiintuneiden arvonalennusprosenttien 
mukaan. Artikkelin toisessa osassa pohditaan, onko melun ai-
heuttama arvonmuutos omakoti- ja kerrostalokiinteistöillä yhtä 
suurta? Tätä selvitettiin diplomityössäni perehtymällä ulkomaisiin 
tutkimusartikkeleihin, joissa oli selvitetty melun vaikutusta asun-
non arvoon. Tämän lisäksi laadittiin kyselytutkimus, jossa vastaajia 
pyydettiin arvioimaan melun negatiivisen vaikutuksen suuruutta 
(%) asunnon arvoon annetussa arviointikohteessa.

MELUN VAIKUTUKSESTA ASUNNON ARVOON ON 
TEHTY KATTAVIA TUTKIMUKSIA
Diplomityössä lähteiksi valittiin tieteellisen arvioinnin läpi käyneitä 
ulkomaisia tutkimusartikkeleita, joissa oli käsitelty suuren tieliiken-
neväylän, kuten moottoritien vaikutusta joko kerrostaloasunnon, 
rivitaloasunnon tai omakotikiinteistön arvoon. Valitsemalla eri 

asuintyyppejä sisältäviä tutkimuksia voitiin vertailla melun vaiku-
tusta myös asuintyypeittäin. Tutkimuskohteet jakautuivat suuriin 
ja keskisuuriin kaupunkeihin ympäri Eurooppaa, mutta vertailua 
varten valittiin myös kohteet Aasiasta sekä USA:sta. Pääosa tutki-
muksista sijoittui 2000-luvulle. Myös Suomesta löytyi yksi referens-
situtkimus; Matti Vainion väitöskirja vuodelta 1995.

Menetelmänä näissä tutkimuksissa oli käytetty hedonista mene-
telmää, jota oli joissain tapauksissa täydennetty muille menetelmil-
lä. Aineistona tutkijat olivat käyttäneet toteutuneiden kauppojen 
hintatietoja usean vuoden ajalta riippuen asuntomarkkinoista. 
Melun lähteenä olivat pääosin valtatiet ja laskennallisista melumal-
leista saatiin melutaso jokaiselle kiinteistölle. Melun kuvaamiseen 
käytettiin vuorokauden keskiäänitasona. Melutaso ilmaistaan 
desibeleinä (dBA) ja meluasteikko on logaritminen. Siten 60 dB:n 
melu on kaksi kertaa kovempaa kuin 50 dB:n melu. Tutkimuksissa 
yleisin käytetty haitankynnystaso oli 55 dB. Valittu taso vaikuttaa 
merkittävästi aineiston suuruuteen sekä lopullisiin tuloksiin.

MELUN VAIKUTUS ASUNNON ARVOON ON MONIEN 
MUUTTUJIEN SUMMA
Kaikissa artikkeleissa tutkijat löysivät yhteyden liikennemelun sekä 
asunnon, tai asuinkiinteistön arvon välillä. Vaikutuksen suuruus 
vaihteli tutkimuksittain, mutta eniten siihen vaikuttivat valittu 
asuintyyppi sekä sijaintialueen muut hintatekijät, kuten yleinen 
hinta- ja tulotaso. Tutkimuksissa arvon alennus ilmaistiin NDSI-
lukuna, joka kertoo melun vaikutuksen prosentteina per lisääntynyt 
desibeli. NDSI:n heikkous on se, että meluvaikutus muuntuu järjes-
telmässä lineaariseksi, vaikka se on todellisuudessa progressiivinen 
kasvaen melutason noustessa.

Kirjallisuustutkimukseni mukaan melun vaikutuksen keskiarvo 
kerrostaloasunnoilla on –0,4 %/dB ja on mediaani –0,3 %/dB. 
Vaikutus alkaa noin 50–55 dB:n välillä ja on noin puolet suurempi 
kuin omakotitaloilla, joilla vaikutus oli –0,8 %/dB. Vaihteluväli ker-
rostaloasuntojen osalta oli –0,15–0,83 %/dB:n välille. Erot luvuissa 
johtuvat muun muassa tutkimusmenetelmän valinnasta, käyte-
tystä taustamelutasosta sekä melun lähteestä. Regressioanalyy-
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sien osalta eroavaisuuksia löytyy niin hintamalleissa kuin 
selittävien muuttujien valinnassa. Suurempi melutaso 
tarkoittaa tien sijaitsevan lähellä, joka voi taas tarkoittaa 
parempaa saavutettavuutta. Saavutettavuus korreloi voi-
makkaasti melutason kanssa ja saattaa jäädä tutkimuksissa 
huomiotta. NDSI:n vaihtelevuus voi johtua myös väestön 
erilaisista arvostuksista eri alueilla.

Liikenteen vaikutus asunnon arvoon on sen positii-
visten ja negatiivisten vaikutusten nettoarvo. Pienem-
millä markkinoilla kaupungin keskustan läheisyys ja sen 
saavutettavuuden edut voivat ylittää melun negatiivisen 
vaikutuksen. Kerrostaloasunnon ostajat, jotka arvosta-
vat hyviä yhteyksiä, saattavat olla valmiita maksamaan 
enemmän asunnoista jotka sijaitsevat meluisemmilla 
alueilla. Omakotiasujilla taas saattaa olla enemmän halukkuutta 
ja mahdollisuuksia välttää meluisilla alueilla asumista osittain 
mieltymysten ja osittain tulotason perusteella.

Kuten todettiin, melun vaikutusta asuntojen arvoon on tut-
kittu ympäri Eurooppaa. Melun haittavaikutus alkaa 50–55 dB:n 
väliltä, ja arvon alennus alkaa tämän kynnyksen jälkeen. Oslossa 
tieliikennemelu alentaa tutkimusten mukaan kerrostaloasuntojen 
hintaa –0,24 %/dB, kun taas omakotitalojen arvoon se vaikuttaa 
tuplasti enemmän; –0,54 %/dB (2007). Kööpenhaminassa (2004) 
vaikutus kerrostaloasunnoilla oli –0,47 %/dB ja Saksan Hampu-
rissa –0,23 %/dB (2010). Poikkeuksiakin mahtuu joukkoon. Iso-
Britanniaan sijoittuneessa tutkimuksessa vuonna 2010 havaittiin 
tieliikennemelun vaikuttavan asuntojen arvoon Lontoossa –0,45 
%/dB, Birminghamissa +0,05 %/dB ja tämän esikaupungissa Sutton 
Coldfieldissä +5,8 %/dB. Tutkimuksessa todettiin, että asuntomark-
kinoiden koolla ja laadulla on suuri vaikutus melutason ja asun-
non hinnan väliseen suhteeseen. Etelä-Koreastakin on saatavilla 
tutkimustietoa (2007). Seoulissa tiemelun vaikutuksen on todettu 
olevan kerrostaloasunnoissa hyvin vähäinen, mutta omakoti- sekä 
rivitaloilla se on –1,3 %/dB.

Vainio (1995) tutki liikennemelun ja ilmansaasteiden vaikutusta 
Helsingissä kauppahinta-aineistonaan 1 522 vuonna 1991 toteu-
tunutta rivi- ja kerrostaloasuntokauppaa. Tutkimuksen mukaan 
melu alentaa asuntojen arvoa 55 dB:n ylityksen jälkeen noin 
–0,36 %/dB. Vainio toteutti lisäksi maksuhalukkuuskyselyn samoille 
kauppahinta-aineiston kohteiden asukkaille, mutta noin kaksi 
vuotta muuttamisen jälkeen. Kyselyn tulokset olivat 2–3 kertaa 
korkeampia kuin hedonisella menetelmällä saadut tulokset. Vainio 
arveli, että hedonisen hintojen menetelmällä saatu arvo perustuu 

kaikki asuin-
tyypit (%/dB)

omakotitalot 
(%/dB)

kerrostalot  
(%/dB)

keskiarvo –0,6 –0,8 –0,4
mediaani –0,5 –0,7 –0,3
vaihteluväli +0,5…–1,7 –0,4…–1,7 +0,05…–0,83

Ote Helsingin meluselvityksestä 2012 
Pihlajamäen kohdalta. Melutason 
ohjearvo 55 dB on merkitty keltaisella. 
Vaalean vihreä on 45 dB ja violetti 75 dB. 
Saatavilla: kartta.hel.fi. 

TAULUKKO 1.  
Melun arvoa  alentava  vaikutus eli NDSI-
luku eri  asuintyypeittäin (%/dB nousu) 
 haittakynnyksen ylityksen jälkeen.

”Meluvaikutuksen suuruus rippuu 
alueen hintatasosta, kulttuurista 

ja sijainnista. Häiritsevyyttä lisää-
vät väylän näkyvyys sekä melun 

 kantautuminen parvekkeelle  
tai yöllä sisälle.”

ulkoisten vaikutusten oletettuun määrään, kun taas kyselytutki-
muksen arvo perustuu tiedettyyn määrään.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella on selvää, että liikennemelu 
laskee omakotikiinteistön arvoa enemmän kuin asuinhuoneiston 
arvoa. Alueen muut ominaisuudet kuten tulotaso, yleinen hintataso 
sekä kulttuuri vaikuttavat melun häiriövaikutuksen suuruuteen. Kär-
jistäen voidaan todeta, että mikäli tulotaso on korkea, on asukkailla 
varaa valita hiljaisempi alue. Asuinalueesta riippumatta melu voi 
tarkoittaa keskeistä sijaintia ja/tai hyvää saavutettavuutta, jolloin 
näiden positiivinen vaikutus saattaa nousta melun negatiivista 
vaikutusta suuremmaksi. Meluvaikutus näyttäisi olevan yleistet-
tävissä kahden samanlaisen alueen kesken, eikä meluvaikutus 
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vaikuta muuttuvan ajan kuluessa juurikaan. Melun vaikutus korreloi 
voimakkaasti sekä saavutettavuuden, että maiseman kanssa.

ARVIOINTIKYSELYLLÄ VERTAILUTIETOA SUOMESTA
Kirjallisuustutkimuksen tuloksille haettiin vertailutietoa kyselytut-
kimuksen avulla. Kysely kulki työnimellä ”arviointisimulaatio”. Siinä 
vastaajia pyydettiin arvioimaan melun vaikutusta kyseisen kohteen 
arvoon. Lisäksi kysyttiin mitkä muut tekijät vaikuttavat väylän häi-
ritsevyyteen ja mahdollisesti arvon alenemiseen. Kyselyä varten 
luotiin kuvitteellisia arviointikohteita kahdelle erilaiselle Helsingissä 
sijaitsevalle, pääväylän varrella olevalle kerrostaloalueelle. Arvioin-
tisimulaatiossa asunnon ominaisuuksia, sen etäisyyttä väylään sekä 
melutason määrää vaihdeltiin kohteittain. Asuinalueiden valinnassa 
käytettiin apuna Helsingin meluselvitystä 2012 (ks. kuva s. 33). 

Kyselyn kohteiksi valikoituivat Pihlajamäen sekä Lauttasaaren 
kaupunginosat Helsingissä. Molemmat ovat kerrostalovaltaisia 
asuinalueita, jotka sijoittuvat kaupunkia sivuavien pääväylien 
varrelle. Alueiden rakennuskanta on noin 1960–70-luvuilta, mut-
ta neliöhinnoissa Lauttasaari on noin kaksi kertaa Pihlajamäkeä 
kalliimpi. Tavoitteena kahden alueen valinnalla oli selvittää, onko 
alueen muilla ominaisuuksilla kuten hintatasolla vaikutusta melun 
aiheuttamaan arvon alennukseen. Kyselyn arviointikohteita luotiin 
kymmenen. Melutasoa kohteissa vaihdeltiin 50–70 dB:n välillä. 
Etäisyyttä väylään arviointikohteilla oli 75–200 metriä. Lopussa 
vastaajalta kysyttiin taustatietoina sukupuoli, ikä, asuinpaikka sekä 
ammattipätevyys tutkintona (esim. LKV/AKA) ja kokemusvuosina. 

KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSIA
Kyselyn tulosten mukaan maantiestä aiheutuva meluhaitta al-
kaa 50–55 dB:n väliltä, kasvaen 60 dB:iin saakka loivasti. 60 dB:n 
jälkeen haitta kasvaa hieman jyrkemmin. Melun arvoa alentava 
vaikutus 5–-60 dB:n välillä on noin –0,3 %/dB ja 60 dB:n jälkeen 
noin –0,6 %/dB. Vastauksia kyselyyn saatiin 53 kappaletta otannan 
ollessa melko hyvä.

Meluhaitan vaikutuksen suuruus vaihtelee kuitenkin paljon 
riippuen asunnon ja alueen muista ominaisuuksista. Kyselyssä 
melua enemmän asunnon arvoon vaikuttivat muun muassa 
kohdeasunnon sijaintialue, asunnon kerros sekä tehdyt tai tulossa 
olevat remontit. Melun vaikutus oli erilainen Pihlajamäessä kuin 
Lauttasaaressa. Lauttasaaressa alueen positiiviset hintatekijät, kuten 
keskeinen sijainti ja alueen arvostus, ylittivät useimmissa tapauksis-
sa melun negatiivisen vaikutuksen lähes kokonaan. Pihlajamäessä 
melun vaikutus oli selkeämpi, mutta sielläkin mm. asunnon kerros-
luku tai tehty putki- tai julkisivuremontti saattoivat kumota melun 
negatiivisen vaikutuksen. Yleisesti ottaen vanhoissa kerrostaloissa 
suurempi merkitys näyttäisi olevan asunnon ja taloyhtiön kunnolla.

Melutason lisäksi väylän häiritsevyyteen vaikuttavat väylän 
näkyvyys asunnosta, asunnon avautumissuunta ja korkeusasema, 
etäisyys väylään, mielikuvat päästöistä, melun jatkuvuus, sekä 
väylän koko ja raskaa liikenteen määrä. Vaikka kerrostalo sijaitsisi 
aivan väylän varrella, mutta talon ja väylän välissä olisi puustoa 
tai meluvalli peittämässä näkyvyyden, ei häiriö ole yhtä suurta. 
Todellisuudessa kasvillisuuden vaikutus melun etenemiseen on 
pieni. Puusto peittää kuitenkin näkyvyyden melulähteeseen, joten 
kasvillisuus ja sen tuoma suoja koetaan myönteisenä. Liikenne-
väylän näkyminen luo negatiivisia mielikuvia, vaikka asunnon sisä-
melutaso olisi todellisuudessa vähäinen. Ulkomelutasoa enemmän 
kerrostaloasunnon arvoon vaikuttavat melutaso parvekkeella ja 
yöllä makuuhuoneessa. 

Vaikka vastaajia pyydettiin arvioimaan tien häiritsevyyteen 
vaikuttavia tekijöitä, löysi moni väylästä hyviäkin puolia. Sijainti 
melualueella merkitsee usein hyvää saavutettavuutta, mikä vaikut-
taa melun kanssa vastakkaiseen suuntaan. Toisille asukkaille sijainti 
liikenneväylän lähellä on merkittävä hyöty, koska saavutettavuus 
niin henkilöautolla kuin julkisella liikenteellä on hyvä. Toisaalta tulee 
muistaa, että joskus suuri liikenneväylä voi olla esteenä liikkumiselle.

TULOSTEN VERTAILU JA NIIDEN LUOTETTAVUUS
Artikkelin alussa todettiin, että meluhaittaa korvataan maantietoi-
mituksissa, kun haitan sietokynnys ylittyy. Omakotitaloilla arvon 
alennukseksi on vakiintunut –1 %/dB. Saadun tutkimustiedon 
valossa kerrostaloasunnoissa melun vaikutus näyttää olevan 
noin puolet vähemmän. Huolimatta kyselyn tulosten hajonnasta, 
vastaukset ja niistä saadut tunnusluvut ovat linjassa aiempien 
tutkimusten kanssa. Kyselytutkimuksessa melun vaikutus on ensin 
noin –0,3 %/dB, kasvaen 60 desibelin jälkeen voimakkaammin ollen 
noin –0,6 %/dB. Kirjallisuudessa on päädytty samoihin tuloksiin 
melun keskimääräisen vaikutuksen ollessa –0,4 %/dB kasvaen 
tietyn taitepisteen jälkeen. 

Tutkimuksen tuloksia voitaneen hyödyntää pääkaupunkiseu-
dulla sekä muissa suuremmissa kaupungeissa ja niiden taajamissa. 
Melun vaikutus kerrostaloasunnon arvoon näyttää olevan kirjalli-
suus- ja kyselytutkimuksen tulokset huomioiden noin –0,5 %/dB, 
mutta haitanarvioinnissa on aina huomioitava paikalliset olosuh-
teet. Mikäli korkeampi melutaso tarkoittaa keskeistä sijaintia ja 
hyvää saavutettavuutta, ei melun vaikutus ole yleensä keskeinen 
tekijä asunnon hinnassa. Kiinnostava jatkotutkimusaihe olisikin 
selvittää melun vaikutusta asuntojen arvoon muutamassa suu-
ressa kaupungissa käyttämällä aineistona asuntojen hintatietoja 
sekä melukarttoja.
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