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3Ympäristöministeriö

Meluntorjunnan tarpeen ja vaikuttavuuden seurantaa varten sekä meluntorjun
nan rajallisten resurssien oikean kohdentamisen tueksi tarvitaan tietoa ympäris
tömelulle altistuvien määristä. Kunnat, väylälaitokset, teollisuus ja muut toimin
nanharjoittajat ovat tehneet meluselvityksiä meluntorjunnan suunnittelun poh
jaksi. Tietoja ei ole kuitenkaan systemaattisesti koottu.

Tämän selvityksen  tarkoituksena oli arvioida Suomessa ympäristömelulle
altistuvien määrät päivä  ja yöaikoina  eri  meluvyöhykkeillä. Arviointi  tehtiin
vuoden  2003  liikennetietojen  ja  vuoden  2004  lopussa  käytettävissä  olleiden
meluselvitysten perusteella.

Aiemmin melulle altistumista oli selvitetty 1990luvun tilanteen mukaisesti
ja julkaistu esiselvityksessä Altistuminen ympäristömelulle Suomessa  (PohjoisSa
von ympäristökeskus, 1998). Tarkoituksena oli päivittää ja laajentaa edellä mai
nittua  selvitystä.

Tässä  selvityksessä  huomioitiin  meluntorjunnan  kehittämistä  koskeneen
työryhmän  tavoitteet  ja  kehittämissuunnitelmat,  joita  on  kirjattu  julkaisuun
Meluntorjunnan valtakunnalliset linjaukset ja toimintaohjelma (Ympäristöministeriö,
2004). Siinä meluntorjunnan toimintaohjelman toteutumista suunniteltiin verrat
tavaksi vuoden 2003 melutilanteeseen, mistä osaltaan syntyi tarve tämän selvi
tyksen  tekemiseen.

Selvitys tehtiin PohjoisSavon ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja
liikenne ja viestintäministeriön yhteistyönä. Selvitystä varten perustettiin ohja
usryhmä, johon kuuluivat Anne Puska PohjoisSavon ympäristökeskuksesta, Anni
Rimpiläinen ympäristöministeriöstä, Mauri Heikkonen ympäristöministeriöstä,
Risto Saari liikenne ja viestintäministeriöstä, Hannu Airola Uudenmaan ympä
ristökeskuksesta,  Raakel  Jaloniemi  Pääesikunnasta,  Vesa  Valpasvuo  Suomen
Kuntaliitosta, Tuula Säämänen Tiehallinnosta, Kaisa Mäkelä Ilmailulaitoksesta,
Arto Hovi Ratahallintokeskuksesta ja Suoma Sihto YTV:stä.

Selvityksen on laatinut WSP LTkonsultit Oy, jossa työhön ovat osallistuneet
projektipäällikkö FM Larri Liikonen, FM Paula Leppänen, MMM Lauri Virran
koski ja DI Risto Jounila.

Ympäristöministeriö  kiittää  niitä kuntia  ja  muita  tahoja,  jotka  luovuttivat
tietoja meluselvityksistä ja erilaisten toimintojen melulle altistumisesta tätä yh
teenvetoa  varten.

Ympäristöministeriö               Joulukuu 2005
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Melu vaikuttaa monella tavalla kielteisesti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja
viihtyvyyteen. Melulla on eräitä välittömiä, suhteellisen automaattisia vaikutuk
sia, kuten fysiologiset vaikutukset, vaikutukset viestintään ja uneen. Melu hait
taa puheviestintää heikentämällä puheen erotuskykyä. Välittömät vaikutukset
ovat yksi syy melun häiritsevyyteen. Melu saattaa myös vaurioittaa pysyvästi
kuuloa ja aiheuttaa kuulokyvyn eriasteista heikkenemistä. Melun taso ja luonne
saattavat  johtaa myös kielteisiin tunne tai kognitiivisiin vaikutuksiin, vaikkei
melulla  olisi  vaikutusta  toimintoihin. Kognitiiviset  toiminnat ovat ajattelu  ja
havaintotoimintoja. Lisäksi melulla voi olla myös muita fyysisiä  ja psyykkisiä
vaikutuksia. Melu voi aiheuttaa stressiä tai erilaisia toimintahäiriöitä. Terveys
vaikutusten lisäksi melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä monin
tavoin.  Meluisassa  ympäristössä  ihmiset  voivat  esimerkiksi  välttää  oleskelua
ulkona tai ikkunoiden auki pitämistä.

Tämän selvityksen tavoitteena oli koota yhteen uusimpien melualtistussel
vitysten tiedot ja arvioida niiden pohjalta ympäristömelulle altistumista Suomes
sa. Selvitys pyrkii antamaan kokonaiskuvan nykyisestä melutilanteesta Suomes
sa  ja  palvelemaan  meluntorjunnan  kehittämistä  ja  maankäytön  suunnittelua.
Selvityksen  pohjana  käytettiin  olemassa  olevia  meluselvityksiä  ja  laskentoja.
Selvityksen pääasiallisena lähtöaineistona käytettiin Tiehallinnon, Ratahallinto
keskuksen ja Ilmailulaitoksen tekemiä meluselvityksiä viime vuosilta sekä kun
tien ja ympäristömelua aiheuttavien toiminnanharjoittajien teettämiä meluselvi
tyksiä vuosilta 2000  2004. Tarkasteluajankohdaksi valittiin vuoden 2003 melu
altistustilanne,  koska  meluntorjuntaa  kehittäneen  työryhmän  laatimien  valta
kunnallisten  linjausten  ja  meluntorjunnan  toimintaohjelman  melualtistuksen
vähentämistavoitteiden  toteutumista  seurataan  kyseisen  vuoden  tilanteeseen
verraten.

Väylälaitosten  tiedot kerättiin niiden tekemistä kattavista meluselvityksis
tä. Kuntia ja muita toimijoita koskevat tiedot koottiin lähettämällä kuntiin, alu
eellisiin ympäristökeskuksiin  ja meluselvityksiä  tekeviin konsulttitoimistoihin
kysely tehdyistä meluselvityksistä. Kuntakyselyyn vastasi tai tietoja saatiin muulla
tavoin 198 kunnasta, eli lähes puolesta Suomen kunnista. Näistä 52 kunnassa oli
tehty kaavoitukseen tai johonkin melua tuottavaan toimintaan liittyvä melusel
vitys vuosien 2000  2004 aikana. Lisäksi osana  tätä työtä selvitettiin otantana
katujen melulle altistuvien määriä 39 kunnan keskustaajaman alueella.

Johdanto1
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2.1 Työn rajaus

Tässä  selvityksessä  ympäristömelulla  tarkoitetaan  tie,  raide,  lento,  vesi  ja
maastoliikenteestä,  teollisuudesta,  rakentamisesta  ja  vapaaajan  toiminnoista,
kunnossapitotöistä sekä sotilastoiminnasta aiheutuvaa melua, joka ylittää anne
tut melutason ohjearvot asuinalueiden tai hoito  ja oppilaitosten pihaalueilla.
Selvityksen  aikana  kerättyjen  tietojen  perusteella  ei  sen  sijaan  voitu  arvioida
melutilannetta rakennusten sisätiloissa.

Melualueilla asuvilla eli melulle altistuvilla tarkoitetaan tässä selvityksessä
ihmisiä, jotka asuvat melulaskentojen tai mittausten mukaan yli 55 dB:n melu
alueella sijaitsevassa rakennuksessa. Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin ne melu
lähteet  ja  meluhaitat,  joita  säädellään  terveydensuojelu  tai  työsuojelulainsää
dännön avulla. Ympäristömeluksi ei siten luokitella rakennusten sisällä huoneis
toista  toisiin siirtyvää ääntä.

2.2 Melulähteet

Tieliikenteen melu syntyy autojen renkaiden ja tien pinnan välisestä kosketuk
sesta, moottorin äänistä sekä aerodynaamisesta melusta. Tieliikenteen aiheutta
miin melutasoihin vaikuttavat mm. liikenteen määrä, tienpinnan laatu, ajoneuvo
jen nopeus, raskaan liikenteen osuus sekä tien geometria. Raideliikenteen melu
syntyy  lähinnä  junan  pyörän  ja  raiteen  kosketuksesta  sekä  aerodynaamisesta
melusta. Alhaisilla nopeuksilla melutasoon voivat vaikuttaa moottorimelu (die
selveturit) sekä johdinmelu (sähköjunat). Raideliikenteen melutasoihin vaikutta
vat mm.  raideliikenteen määrä, käytetyt nopeudet,  radalla käytetyt  junatyypit
sekä kiskojen kunto. Lisäksi vaihteet ja sillat lisäävät raideliikenteen melua.

Lentoliikenteen melu aiheutuu lähinnä lentokoneiden moottorien melusta
sekä aerodynaamisesta melusta. Lentoliikenteen aiheuttamiin melutasoihin vai
kuttavat mm. laskeutumisten ja nousujen lukumäärä, käytetyt lentokonetyypit
sekä nousu ja laskumenetelmät.

Teollisuuden aiheuttama melu vaihtelee erittäin paljon riippuen teollisuuden
alasta, tuotantotavoista ja menetelmistä. Yleisimpiä melulähteitä teollisuudessa
ovat erilaiset voimakkaat puhaltimet. Koska puhaltimet sijoitetaan usein raken
nusten katoille,  niiden melu  leviää  laajoille  alueille  tehtaan  ympäristöön. On
myös tyypillistä, että teollisuuden melusta on erotettavissa erilaisia melun häi
ritsevyyttä lisääviä tekijöitä, kuten kapeakaistaisuutta tai iskumaisuutta. Lisäksi
teollisuusmelu  on usein  samanlaista päivällä  ja yöllä.  Näin ollen  yöllä muun
melun  (etenkin  liikenteen)  hiljentyessä  saattaa  teollisuuslaitoksen  aiheuttama
melu nousta esiin häiritsevänä.

Rakentamisesta aiheutuva melu on myös vaihtelevaa ja se muodostuu suu
resta joukosta erilaisia melulähteitä. Rakentamisessa erityisen meluisia työvai
heita ovat maanrakennukseen ja pohjatöihin liittyvät työvaiheet, kuten louhinta
ja paalutus.

Vapaaajan melua ovat esimerkiksi moottori ja ampumaradoista aiheutuva
melu, konsertit ja muut ulkoilmatilaisuudet sekä maastoliikenteen melu. Vapaa
ajan melua on myös vaikkapa uimalassa, leikkipuistossa tai tivolissa. Luonteen

Ympäristömelu 2
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omaista näille toiminnoille on, että ne ovat lyhytaikaisia tai keskittyvät johonkin
tiettyyn vuorokaudenaikaan (iltoihin), viikonpäiviin (viikonloput) tai vuodenai
koihin, esimerkkeinä moottoriveneet ja vesiskootterit kesäisin ja moottorikelkat
talvisin.

2.3 Melulle altistuminen

Melulla tarkoitetaan ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevä
nä  tai  joka  on  muulla  tavoin  ihmisen  terveydelle  vahingollista  taikka  hänen
muulle hyvinvoinnilleen haitallista.

Melulle altistuminen edellyttää altistujan oleskelua, yleensä asumista, melun
esiintymisalueella. Tässä selvityksessä altistumista on rajattu melun voimakkuu
den, melun kohteen (altistujan) ja altistumispaikan suhteen.

Meluntorjunnan ja melun aiheuttamien haittojen kannalta keskeisiä paikkoja
ovat asuntojen lisäksi muut melulle herkät kohteet, mm. sairaalat ja muut hoito
laitokset, päiväkodit ja oppilaitokset, joihin kohdistuva ympäristömelu voi olla
merkittävää. Tässä  selvityksessä tarkasteltiin myös tällaisten melulle herkkien
kohteiden sijoittumista melualueille muutamissa kunnissa.

2.4 Melutason ohjearvot ja suositukset

Ympäristömelun ohjearvot

Valtioneuvosto  on antanut  päätöksen  melutason ohjearvoista  (993/1992).  Oh
jearvot  on  annettu  meluhaittojen  ehkäisemiseksi  ja  ympäristön  viihtyisyyden
turvaamiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön  ja rakentamisen suunnitte
lussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentami
sen lupamenettelyissä. Ohjearvot otetaan huomioon myös arvioitaessa ympäris
tönsuojelulain (86/2000) mukaisessa ympäristölupaharkinnassa luvanvaraisten
laitosten meluhaittoja. Yleiset melutason ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

* Keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso on Apainotetun äänenpaineen tehollisarvo määritellyllä ajanjaksolla (T).
Vakio äänitaso, jonka akustinen energia tarkasteluaikana on sama kuin tänä aikana esiintyneen vaihtelevan melun energia.

Taulukko 1. Melutason ohjearvot ulko ja sisätiloissa (993/1992).

1Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.2Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3Yöohjear
voa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
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Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatu
lokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.

Ampumaratamelun ohjearvot

Yleiset melutason ohjearvot eivät koske ampuma ja moottoriurheiluratojen ai
heuttamaa melua. Ampumaratojen melua koskevat ohjearvot on annettu valtio
neuvoston päätöksessä 53/1997 (taulukko 2).

Ampumaratojen melutasojen  ohjearvoja  sovelletaan ampumaratojen aihe
uttamien meluhaittojen ehkäisemiseksi  ja ympäristön viihtyisyyden  turvaami
seksi maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenet
telyssä.  Päätöksen  tavoitteena  on,  ettei  ampumaratojen  melualueille  sijoiteta
sellaista toimintaa,  jolle melusta on haittaa. Päätöksen tarkoituksena on myös
estää uusien ampumaratojen sijoittamista liian lähelle jo olemassa olevia melusta
häiriintyviä  kohteita.

Ampumamelun ohjearvot on annettu Apainotettuina enimmäistasoina im
pulssiaikavakiolla  määritettynä  (LAImax).  Ohjearvojen  soveltamisessa  otetaan
huomioon ampumaratatoiminnan luonne, kuten ampumaajat, laukausmäärät ja
ampumalajit.

Valtioneuvoston antamat ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvot
ovat  seuraavat:

Puolustusvoimien suositukset raskaille aseille

Koska ampumaradoille annetut melun Apainotetut ohjearvot soveltuvat aino
astaan pienikaliiberisille  aseille, on puolustusvoimat  esittänyt  raskaille aseille
omaa sisäistä suositusarvokäytäntöä. Sen mukaan raskaiden aseiden ja räjähtei
den aiheuttaman ympäristömelun ylittäessä asuntojen pihaalueilla (ulkona melulle
herkissä kohteissa) C taajuuspainotetun huipputason 115 dB(Cpeak)

* on tehtävä
tarkempi meluselvitys, jossa melua arvioidaan Ctaajuuspainotettuna äänialtis
tustasona ja päiväajan keskiäänitasona.

Ohjeen mukaan raskaiden aseiden ja räjähteiden aiheuttama yhden tapahtu
man ympäristömelu ei saa ylittää asuntojen pihaalueilla Ctaajuuspainotettua
äänialtistustasoa  100 dB.

* LCpeak on määrätylle ajalle sattuva äänenpaineen suurin hetkellinen Ctaajuuspainotettu   taso.

Taulukko 2. Ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvot (53/1997).
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Raskaiden aseiden aiheuttaman melun päiväajan keskiäänitaso ei saa ylittää
55 dB(LAeq, 0722). Keskiäänitasoa laskettaessa käytetään kaikille aseille ja räjähteil
le  impulssimaisuuskorjausta  9  dB,  ellei  esitetä  tarkempaa  korjausarvoa.  Ohje
suositusarvojen soveltamisesta on valmistunut vuonna 2005.
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Tähän raporttiin on koottu eri melualueilla asuvien asukkaiden määriä. Selvitys
aloitettiin keräämällä väylälaitosten ja satamien melutietoja. Tämän lisäksi me
lulle altistumisen arvioimiseksi ja lähtötietojen keräämiseksi lähetettiin kuntiin,
ympäristökeskuksiin ja joukolle melukonsultteja kysely niiden tekemistä, teettä
mistä tai tiedossa olevista meluselvityksistä vuosilta 2000  2004.

Tässä selvityksessä melualueilla asuvilla eli altistuvilla tarkoitetaan ihmisiä,
jotka asuvat melulaskentojen tai mittausten mukaan klo 7  22 välisenä aikana
keskiäänitasoltaan (LAeq) yli 55 dB melualueella sijaitsevassa rakennuksessa. Yöajan,
klo 22  7, keskiäänitasoltaan yli 50 dB melualueilla tai uusilla asuinalueilla kes
kiäänitasoltaan yli 45 dB melualueilla asuvista saatiin tässä selvityksessä tietoja
vain muutamista pienistä kaavoitukseen liittyvistä selvityksistä. Pääosa kerätys
tä tiedosta koski päiväajan melutasoja ja vain muutamissa selvityksissä oli käsi
telty yöajan melualtistusta. Lentoliikenteen selvityksissä on esitetty päiväilta
yö painotetun keskiäänitason (Lden) yli 55 dB melualueilla asuvien lukumäärät.
Ampumamelusta kerättiin niiden asukkaiden määriä, jotka altistuvat impulssi
aikavakiolla määritetyn Apainotetun enimmäistason (LAImax) yli 65 dB melulle.

Selvityksen aikana havaittiin, että vaikka meluselvityksiä on tehty lukuisia,
vain harvoissa kuntien tai esimerkiksi teollisuuden selvityksissä on melulle altis
tuvien määrät laskettu paikkatietojärjestelmiin perustuvilla asukastiedoilla. Suu
rimmassa osassa selvityksiä melulle altistuvien määriä on arvioitu ainoastaan
melualueella olevien kiinteistöjen lukumäärän perusteella.

Toinen merkittävä puute on yöajan  melutasot,  joita on  selvitetty harvoin.
Tätä selittänee se, että tieliikenteen melulle altistuvia on useimmiten enemmän
päivällä kuin yöllä. Raideliikenteen kohdalla tilanne on kuitenkin usein päinvas
tainen.

Osana  tätä  työtä  laadittiin  täydentäviä  selvityksiä  melulle  altistumisesta.
Näissä melualueella asuvat laskettiin rakennus  ja huoneistorekisterin tietojen
avulla.

Melulle altistuvien asukkaiden lisäksi pyrittiin saamaan kuva muiden melul
le herkkien toimintojen sijoittumisesta melualueelle. Melulle herkillä toiminnoil
la  tarkoitetaan  oppilaitoksia,  päiväkoteja,  vanhainkoteja,  sairaaloita  ja  muita
hoitolaitoksia.

Lähtötietoja kerättiin väylälaitosten ja kuntien lisäksi maakuntaliitoista, joil
ta saatiin tietoa erityisesti melua aiheuttavien vapaaajan toimintojen sijoittumi
sesta  (mm.  moottorikelkkareitit)  sekä  hiljaisten  alueiden  kartoittamisesta.  Li
säksi tietoa saatiin internetistä ja järjestöiltä, tärkeimpinä Suomen ampumaurhei
luliitto, Ampujain liitto ja Autourheilun Kansallinen Keskusliitto AKK ry.

Melulle altistuminen 
Tarkastelu  melulähteittäin 3
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3.1 Liikenteen melulle altistuminen

3.1.1 Maantiet

Tiehallinnon vastuulla olevien maanteiden yhteispituus oli vuoden 2004 lopussa
78  168  kilometriä.  Valta  ja  kantateitä  eli  pääteitä  oli  13  268  kilometriä,  josta
moottoriteitä  653  kilometriä.  Suurin  osa  tiepituudesta,  64  900  kilometriä,  oli
seutu ja yhdysteitä. Ne edustavat liikenteestä vain runsasta kolmannesta. Vuon
na 2004 seutu ja yhdysteiden liikenne kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuoteen ver
rattuna.

Maanteiden melun ja sille altistuvien määrän selvittäminen kuuluu Tiehallin
nolle. Maanteihin  liittyviä meluselvityksiä tehdään yleensä erilaisten paranta
mis  ja  kehittämishankkeiden  sekä  meluntorjuntahankkeiden  yhteydessä.  Tä
män lisäksi Tiehallinto arvioi ajoittain maanteiden melualueella asuvien määriä
valtakunnallisesti.

Maanteiden tiedot melulle altistuvien määristä perustuvat Tiehallinnon ra
porttiin Yleisten teiden melu 2003 (Tiehallinnon selvitys 47/2004). Lisäksi Tiehal
linnolta on saatu arvio sen toteuttamista meluntorjuntatoimista ja niiden alueella
olevien asukkaiden määristä vuosilta 1996  2003. Tiehallinnon tekemä selvitys
on tiedoiltaan hyvä, eikä sen tietoja ole muokattu tässä työssä.

Maanteiden  tieliikenteen  melualueilla asuvien määrää  tarkasteltiin  tiepii
reittäin suhteutettuna tiepiirin alueella asuvien asukkaiden määrään Tiehallin
non tekemän meluselvityksen aineistoa käyttäen. Meluselvitys oli tehty kaikista
maanteistä,  joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2003 oli
suurempi kuin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi oli tehty kolmen tiepiirin
(Uusimaa, KeskiSuomi ja Lappi) otanta, johon sisällytettiin myös vähäliikentei
semmät (KVL 200  2 000) tiet. Meluongelmia voi esiintyä myös tällaisten teiden
varrella, jos asutus on kovin lähellä tietä. Valittujen tiepiirien katsottiin edusta
van melko hyvin koko maata liikennemääräjakaumiensa ja asutuksensa suhteen.

Meluselvityksessä ei  huomioitu  jo  rakennettujen meluesteiden vaikutusta
melutasoihin.

Tiehallinnon  selvityksessä todetaan  tulosten  tulkinnasta seuraavaa:  ” Näin
määritelty vyöhyke ei vastaa todellista, maasto huomioon ottaen laskettua tai mitattua
melun leviämistä, mutta kuvaa tilastollisesti melko hyvin keskimääräistä melualueen laa
juutta.  Tämäntapaisen  melutarkastelun  luotettavuudesta  tehdyn  selvityksen  mukaan
todellisen  maaston  vaikutus  vyöhykkeiden  leveyteen  oli  varsin  suuri.  Vaihtelu  oli
70 %....+300 % verrattuna yksinkertaistettuun laskentaan. Sen sijaan vaikutus asukas
lukuihin oli pienempi. Kun keskimääräisillä asukastiheystiedoilla tehtyä arviota verrattiin
pääkaupunkiseudulla tehtyyn tarkempaan selvitykseen, arvion mukainen melualueen asu
kasluku oli 17 % tarkempaa selvitystä pienempi. Nyt tehdyssä arviossa käytetään asukas
tiheyksien sijaan rakennusten sijaintitietoja, mikä lisää tarkkuutta.”

Tiehallinnon selvityksessä vähäliikenteisen tiestön tuloksia korjattiin siten,
että Uudenmaan, KeskiSuomen ja Lapin tiepiirien tulokset huomioitiin sellaise
naan, Turun, Hämeen ja KaakkoisSuomen tiepiirien tuloksia korjattiin Uuden
maan tilannetta vastaavaksi sekä SavoKarjalan, Vaasan ja Oulun tiepiirien tulok
sia korjattiin KeskiSuomen tilannetta vastaavaksi.

Maanteiden melulle altistuvat

Maanteiden  melulle  altistuvien  määrät  on  esitetty  tiepiireittäin.  Uudenmaan
tiepiirin kohdalla  on  kuitenkin  tehty poikkeus  ja  tiepiiri  käsitellään kahdessa
osassa: YTValue ja muu Uusimaa. Taulukoissa esitetyt luvut ovat suuntaaanta
via, eikä altistuvien määriä laskettaessa ole huomioitu jo tehtyjä meluntorjunta
toimenpiteitä.



13Ympäristöministeriö

Tiehallinnon selvityksen mukaan maanteiden melualueilla asuu koko Suo
messa yhteensä 350 000 asukasta. Taulukossa 3 ja kuvassa 1 on esitetty maantei
den melualueille altistuvien määrät meluvyöhykkeittäin (55  60 dB, 60  65 dB
ja yli 65 dB) eri tiepiireissä. Kuvassa 2 on esitetty maanteiden melualueilla asu
vien määrät meluvyöhykkeittäin koko Suomessa. Tuloksissa ei  ole huomioitu
meluesteiden vaikutusta melulle altistumiseen.

Melulle altistumisen arvioiminen tarkasti on vaikeaa, sillä meluselvityksen
eri  vaiheissa  ilmenee  erilaisia  epävarmuustekijöitä.  Siksi  yksittäisen  tuloksen
esittäminen  henkilön  tarkkuudella  ei  ole  mielekästä.  Tiehallinnon  tekemässä
meluselvityksessä epävarmuustekijöiden  voidaan arvioida vaikuttavan  tulok
siin helposti ± 10 %. Näin laskien maanteiden melualueella asuisi 315 500  384 500
asukasta.  Taulukon  3  viimeisessä  sarakkeessa  on  esitetty  virhemarginaalin
(10 %) vaikutus altistuvien määriin tiepiireittäin. Esitetyt  luvut on pyöristetty
lähimpään täyteen viiteensataan.

Selvityksen  perusteella  eniten  melulle  altistuvia  oli  Uudenmaan  tiepiirin
alueella, noin 100 000 asukasta. Näistä altistujista noin 70 % asuu YTValueella
(Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Hämeen tiepiirin alueella melulle altis
tuvia  oli  lähes  yhtä  paljon kuin YTValueella,  noin  60 000  asukasta.  Hämeen
tiepiirin altistuvien määrä johtunee suurten kaupunkien läpi kulkevista valtateis
tä, kuten Vt 3  Hämeenlinnassa  ja Tampereella sekä Vt 12 Hollolassa. Vähiten
melulle altistuvia oli Lapin tiepiirin alueella, 13 700 henkeä.

Taulukko 3. Maanteiden melualueella asuvien määrät tiepiireittäin ja YTV
alueella.

(Yleisten teiden melu 2003) *YTValueella tarkoitetaan Helsingin,  Espoon,  Vantaan ja Kauniaisten alueita.
** Uudenmaan luvusta vähennetty YTValueen osuus.
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Kuva 2. Maanteiden melualueilla asuvien kokonaismäärät Suo
messa meluvyöhykkeittäin.

Kuva 1. Maanteiden melualueilla asuvien jakautuminen tie
piireittäin.

Taulukossa 4 on laskettu melulle altistuvien määrä tiepiireittäin suhteutettuna
tiepiirin asukasmäärään. Tulosten mukaan maanteiden yli 55 dB melulle altistui
4,5    7,8 %  tiepiirien  asukkaista. Kaikista  suomalaisista  maanteiden  yli  55 dB
melulle altistui 6,7 %. Maanteiden melulle altistutaan eri tiepiireissä varsin tasai
sesti. Selkeimmin joukosta erottuvat SavoKarjalan ja Turun tiepiirit, joissa me
lulle altistuvia oli asukasmääriin suhteutettuna vähiten, SavoKarjalassa 4,5 % ja
Turussa 5,1%. Toisaalta Oulun ja KeskiSuomen tiepiirien alueilla melulle altistu
via oli jonkin verran enemmän kuin muissa tiepiireissä, 7,8 %. Tiepiirien välisiä
eroja on vaikea selittää sen aineiston perusteella, jota tässä selvityksessä käytet
tiin. Yksi mahdollinen tekijä Oulun ja KeskiSuomen tiepiirien altistuvien mää
rään saattaisi olla asutuksen keskittyminen merkittävien väylien varteen.



15Ympäristöministeriö

Taulukossa 5 on esitetty eri melualueilla (55  60 dB, 60  65 dB ja yli 65 dB) asuvien
suhteelliset osuudet kyseisen tiepiirin asukasmäärästä. Väkilukuun suhteutettu
na  eniten asukkaita  55   60 dB melualueella oli Uudenmaan  (5,5 %)  ja Keski
Suomen (5,4 %) tiepiireissä  ja vähiten SavoKarjalan  (3,1  %)  ja Vaasan (3,4 %)
tiepiireissä. 60  65 dB melualueella suhteellisesti eniten asukkaita oli Kaakkois
Suomen ja Hämeen tiepiireissä (2 %) ja vähiten SavoKarjalan (1,1 %) ja Turun (1,3
%) tiepiireissä. Yli 65 dB melulle altistuvien suhteen YTValue ja Hämeen tiepiiri
erottuvat muista:  yli  65 dB melualueella  asuvia  on  suhteellisesti  eniten YTV
alueella (1,3 %) ja Hämeen tiepiirissä (1,1 %). Tätä selittänee se, että kummassa
kin tiepiirissä asutusta on keskittynyt lähelle vilkkaimmin liikennöityjä väyliä,
joiden liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on korkea. Väkilukuun nähden vä
hiten yli 65 dB melualueella asuvia (0,3 %) on Lapin ja SavoKarjalan tiepiirien
alueilla.

Taulukko 5. Maanteiden melualueella asuvien määrä vyöhykkeittäin asukasmää
rään suhteutettuna.

*YTValueella tarkoitetaan Helsingin,  Espoon,  Vantaan ja Kauniaisten alueita. ** Uudenmaan luvusta vähennetty
YTV alueen osuus.

*YTValueella tarkoitetaan Helsingin,  Espoon,  Vantaan ja Kauniaisten alueita. ** Uudenmaan luvusta vähennetty
YTValueen osuus.

Taulukko 4. Maanteiden melualueella asuvien määrä tiepiireittäin ja YTValueel
la asukasmäärään suhteutettuna.
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Taulukossa 6 tarkastellaan 55 dB ylittävälle melulle altistumista eri meluvyöhyk
keillä (55  60 dB, 60  65 dB ja yli 65 dB). Yli 65 dB melualueilla asuvia oli kaikista
melulle altistuvista suhteellisesti eniten  YTValueella ja Hämeen tiepiirissä. Myös
KaakkoisSuomen ja Vaasan tiepiirien alueilla melulle altistuvista huomattavan
moni oli yli 65 dB melualueella. YTValueen kohdalla melulle altistuvien tilannet
ta parantaa kuitenkin se, että puolestaan 60  65 dB melualueella asuu koko maa
han verrattuna suhteellisesti vähiten asukkaita.

Vaikka Uudenmaan tiepiirin  alueella oli YTValueen  ja Hämeen  tiepiirien
jälkeen eniten melulle altistuvia, oli melutilanne muihin tiepiireihin nähden hyvä,
sillä melulle altistuvista yli 70 % asui matalimmassa meluluokassa eli 55  60 dB
melualueilla.

Tiepiirien välisiä eroja melulle altistuvien jakautumisessa on vaikea selittää
olemassa  olevan aineiston perusteella.  Merkittävimpiä tekijöitä ovat  todennä
köisesti yhdyskuntarakenne, ts. asutuksen keskittyminen  ja tiiviys, sekä luon
nollisesti  liikenteelliset  tekijät, kuten  liikennemäärät  ja nopeusrajoitukset asu
tuksen läpi kulkevilla väylillä.

Meluntorjuntatoimet maanteillä

Tiehallinto on rakentanut vuosina 1996  2003 meluesteitä liikennemelun kannal
ta  ongelmallisimpiin  kohtiin. Näitä ovat kohteet,  joissa maanteiden yli  65 dB
melutasolle altistuu vähintään parikymmentä asukasta tai yli 65 dB melualueella
on melulle herkkiä toimintoja tai 55  65 dB melualueella on kymmeniä asukkaita.
Rakennetuilla meluesteillä on näinä vuosina vähennetty kaikkiaan noin 39 000
asukkaan meluhaittoja. Lukuja meluntorjuntatoimien jakaantumisesta eri melu
alueille ei ole tiedossa. Vaikka meluntorjunnalla ei välttämättä ole saatu alennet
tua kaikkien asukkaiden melutasoa alle 55 dB:n, on todennäköistä, että ainakin
2/3 kohteen asukkaista on meluntorjunnan avulla suojattu ohjearvon ylittävältä
melulta.

3.1.2 Kadut

Suomen 432 kunnan ylläpitämiä katuja* oli vuonna 2004 yhteensä   40 313 km.
Kaduilla noudatetaan yleensä maanteitä alhaisempia nopeuksia. Taajamien si
sääntuloväylillä nopeudet ovat yleensä 50  60 km/h, keskustaajaman ydinalu
eella 40 km/h ja asutusalueilla 40  50 km/h.

* Termi kadut sisältää myös vanhan rakennuslain mukaiset rakennuskaavatiet.

Taulukko 6. Eri meluvyöhykkeillä asuvien osuudet kaikista maan
teiden yli 55 dB melualueella asuvista tiepiireittäin.

*YTValueella tarkoitetaan Helsingin,  Espoon,  Vantaan ja Kauniaisten alueita. ** Uuden
maan luvusta vähennetty  YTValueen osuus.
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Katujen  melulle  altistuvien  arviointia  varten  kerättiin  tietoa  erikokoisten
kuntien teettämistä meluselvityksistä. Kuntiin suunnattuun kyselyyn vastasi tai
tietoja saatiin muulla tavoin 198 kunnasta. Kunnista 21 ilmoitti tehneensä koko
kuntaa tai sen merkittävää osaa koskevia meluselvityksiä. Kaavoitukseen liitty
viä yksittäisille alueille tehtyjä meluselvityksiä ilmoitettiin 81 kpl. Näistä selvi
tyksistä 19 tapauksessa oli meluselvityksen yhteydessä laskettu melulle altistu
vien määrät. Kuntien lähettämistä melutiedoista puuttui siis varsin usein asukas
määrätarkastelut,  mikä  vaikeutti  merkittävästi  tämän  selvityksen  tekemistä.
Melulle altistuvien määrän puute on harmillista, koska nykyaikaisilla paikkatie
toohjelmilla melualueen asukasmäärät ovat suhteellisen nopeita selvittää laa
joissakin meluselvityksissä.

Kuntien  antamista  selvityksistä  kerätty  tieto  katujen  melulle  altistuvien
määristä kattoi vain pienen osan kunnista ja kaupungeista. Erityisesti katuihin
kohdistuvien meluselvitysten määrä jäi vähäiseksi alle 15 000 asukkaan kunnis
sa. Tästä johtuen selvityksen aikana alle 15 000 asukkaan kunnista tehtiin otanta
(39 kuntaa) ja valituille kunnille tehtiin suuntaa antava meluselvitys niiden katu
jen melulle altistuvien asukkaiden määristä. Kaduista kerättyä tietoa yleistettiin
siten, että katujen melulle altistuvien määrä koko maassa pystyttiin arvioimaan.

Kuntien viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella vaikuttaa
siltä, että meluntorjunta on kunnissa keskittynyt pääasiassa uusien kaavaaluei
den meluntorjunnan hoitamiseen siten, että melulle altistuvien määrät eivät enää
lisääntyisi.  Tämä  näkyi  erityisesti  siinä,  että  kerätyissä  meluselvityksissä  oli
runsaasti kaavoitukseen liittyviä pieniä meluselvityksiä; sen sijaan olemassa ole
vien melulähteiden melulle altistuvien suojaamiseen ei kunnissa näyttäisi riittä
vän  resursseja.

Yhdeksi  tehokkaaksi  meluntorjuntatavaksi kaavoituksessa on  noussut  ra
kennusten käyttö pihaalueiden suojana. Kun rakennusten julkisivulle annetaan
riittävät ääneneristävyysvaatimukset ja rakentamisessa huomioidaan asuntojen
huonejärjestys, voidaan melualueilla päästä hyviin tuloksiin  ja melutasoiltaan
alhaisiin pihaalueisiin. Melulle altistuvien laskentaa kyseinen ratkaisu kuitenkin
hankaloittaa, sillä käytettäessä yleistäviä laskentamenetelmiä näyttää siltä, että
melualueella olisi jopa entistä enemmän melulle altistuvia.

Katujen melulle altistuvat

Yli 15 000 asukkaan kunnat

Yli 15 000 asukkaan kunnista saatiin kohtuullisen hyvin ajanmukaista tietoa sel
vitykseen liittyneellä kyselyllä, suorilla yhteenotoilla sekä internetistä hankitul
la aineistolla. Yli 15 000 asukkaan kunnat jaettiin kolmeen kokoluokkaan: 15 000
 50 000 asukasta (53 kuntaa), 50 000  250 000 asukasta (13 kuntaa) sekä yli
250 000 asukasta. Suurimpaan kokoluokkaan kuului ainoastaan Helsinki. Selvi
tyksen aikana 15 000  50 000 asukkaan kunnista kerättiin tietoa 9 kunnan melu
selvityksistä ja  50 000  250 000 asukkaan kunnista 8 kunnan meluselvityksistä.
Lisäksi käytössä oli Helsingin meluselvitys katujen melualueilla asuvista.

Osa kunnilta saaduista selvityksistä perustui aiemmin 1990luvulla tehtyihin
meluselvityksiin,  joita  oli  sen  jälkeen  päivitetty  niiltä  osin,  kuin  se  oli  nähty
tarpeelliseksi.  Osaan  näistä  aiemmin  valmistuneista  meluselvityksiä  kunnan
edustajat tekivät tätä selvitystä varten karkean arvion melutilanteen kehittymi
sestä.

Useista  selvityksistä  ei  pystytty  yksiselitteisesti  erottelemaan  maanteiden
tai katujen melualueilla asuvien määriä. Tämä vaikeutti myös tulosten vertailua
kaupunkien välillä. Muutenkin kuntien väliset erot melulle altistujien määrissä
olivat varsin suuria. Näitä eroja ei tässä työssä ole selvitetty tarkemmin. Tämän
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työn yleistystä katujen melulle altistumisesta voidaan pitää enimmäisaltistuja
määränä 15 000  250 000 asukkaan kunnista.

Vaikka suurin osa meluselvityksistä oli tehty laskennallisesti tietokonepoh
jaisilla laskentamalleilla, saadut asukasmäärät oli yleensä ilmoitettu tarkasti (jopa
yhden henkilön tarkkuudella). Voidaan arvioida, että laskentamenetelmien ym.
tekijöiden vaikutus tuloksiin saattaa olla jopa ± 10  20 prosenttia.

Taulukossa 7 on esitetty eri kokoisista kunnista kerätty aineisto. Taulukossa
on esitetty kunnittain asukasmäärät, melulle altistuvien määrät sekä altistuvien
prosenttiosuus kunnan asukkaista. Lisäksi  250 000    50  000  ja  50 000    15  000
asukkaan kunnista on laskettu taulukossa olevien kuntien kokonaisasukasluvut
sekä melulle altistuvien kokonaismäärät. Kokonaismäärien perusteella on las
kettu melulle altistuvien keskimääräinen prosenttiosuus näiden kokoluokkien
kunnissa. Näin saatua keskimääräistä altistuvien osuutta on käytetty  tulosten
yleistämisessä  niihin  kuntiin,  joista  ei  saatu  yksityiskohtaisia  tietoja.  Melulle
altistuvien määristä kerättyjä tietoja on muokattu siten, että selvityksissä annet
tuja lukuja on pyöristetty lähimpään täyteen viiteensataan.

Kuntien  tekemiä  meluselvityksiä  ei  voida  suoraa  verrata  toisiinsa,  koska
tehdyt  selvitykset  saattavat  erota  tarkkuudeltaan  merkittävästi.  Esimerkiksi
Helsingissä tarkastelu oli tehty mukana olleille kaduille varsin tarkasti. Helsin
gin  selvityksessä mukana olivat vain pääväylät, pääkadut ja keskeiset kokooja

Taulukko 7. Kuntiin tehdyn kyselyn perusteella saatujen meluselvitysten tulok
set yli 15 000 asukkaan kunnista.
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kadut. Kantakaupungin alueella tarkastelussa laskettiin katujen lähtömelutasot
ja huomioitiin rakennusten aiheuttama estevaikutus melun leviämiselle. Käytän
nössä  tämä  tarkoitti  sitä,  että  kantakaupungin  alueelta  selvityksessä  mukana
olleiden katujen melualueeksi arvioitiin noin 50 metriä kadun keskilinjasta. Esi
kaupunkialueen melutarkastelu oli tehty maastomalleilla. Monista muista selvi
tyksistä poiketen Helsingissä ei melualueella asuviksi oltu laskettu kaikkia talon
asukkaita, jos vain osa talosta oli melualueella. Lahden liikennemeluselvitykses
sä keskustaalueella melulle altistuvien tarkastelu oli tehty samaan tapaan kuin
Helsingin kantakaupungissa, mutta huomioimatta rakennusten aiheuttamaa es
tevaikutusta. Estevaikutuksen huomiotta jättäminen laskennassa tuottaa todel
lista suuremman asukasmäärän.

Verrattaessa  nyt  kerättyjä  tietoja  edellisen  selvityksen  tietoihin  voidaan
havaita,  että merkittävin  muutos on  tapahtunut Helsingissä,  jossa  kaupungin
katujen melualueille altistuvien määrä on laskenut lähes 80 000 asukkaalla. Tähän
ovat vaikuttaneet merkittävästi ainakin muuttuneet laskentamenetelmät. Muis
sa kunnissa melulle altistuvien määrät ovat pääsääntöisesti nousseet jonkin ver
ran  edellisestä  selvityksestä.

Alle 15 000 asukkaan kunnat

Alle 15 000 asukkaan kunnat jaettiin tarkasteluissa asukasmääränsä mukaan kol
meen eri luokkaan: alle 2 000, 2 000  5 000 ja 5 000  15 000 asukasta. Kustakin
kokoluokasta selvitykseen valittiin satunnaisotannalla yksi kunta jokaisen Suo
men 13 ympäristökeskuksen alueelta. Kokoluokasta alle 2 000 asukasta ei Poh
joisKarjalan  alueelta  kuitenkaan  löytynyt yhtään  kuntaa. Tästä  syystä  tämän
kokoluokan kuntia valittiin kaksi kappaletta LounaisSuomen ympäristökeskuk
sen alueelta, jossa niitä oli eniten.

Selvityksen oletuksena oli, että ainoastaan kunnan keskustaajamassa (asu
kasmäärältään suurimmassa taajamassa) katujen liikennemäärät ovat niin kor
keita, että ne aiheuttavat melulle annetut ohjearvot ylittäviä melutasoja. Selvi
tyksen aikana tehdyn tarkastelun perusteella voidaan todeta, että tämä yleistys
piti paikkaansa. Muilla kunnan taajamaksi luokitelluilla alueilla melulle altistu
misen arvioidaan johtuvan maanteiden liikenteestä. Yli 15 000 asukkaan kunnissa
sen sijaan saattaa olla muutamia sellaisia kuntia, joissa on useita yhdenvertaisia
taajamia.

Liikenteen aiheuttaman melun leviäminen arvioitiin liikennemäärien ja no
peuksien perusteella. Niiden perusteella kadulle piirrettiin vyöhyke,  jonka sisä
puolella  jääneet  asuinrakennukset  ja  asukkaat  laskettiin  melulle  altistuviksi.
Asukasmäärien laskennassa käytettiin vuoden 2003 rakennus ja huoneistorekis
terin  tietoja.  Taulukossa  8  on esitetty ne  liikennemäärät,  jotka  eri nopeuksilla
tarvitaan, jotta ohjearvon mukainen 55 dB ylittyisi 10 metrin päässä tien keski
linjasta.  Muina  oletuksina  tarkastelussa  oli,  että  raskaan  liikenteen  osuus  on
10 % ja päivällä liikennesuoritteesta tapahtuu 90 %.
Selvitykseen valituista kunnista arvioitiin niiden katuosuuksien liikenne, jotka
ylittävät  taulukossa  8  esitetyt  liikennemäärät  taulukon  nopeuksien vallitessa.

Tutkittujen taajamien liikennemäärien arvioinneissa käytettiin apuna Tiehallin
non tierekisteritietoja. Taajamissa oli paljon katuja tai teitä, joiden liikennemää
ristä ei ollut tietoa. Näillä väylillä on liikennettä, koska ne sijaitsevat keskustois
sa kunnan palvelujen  ja asutuksen keskellä. Mahdollisen melulle altistumisen
selvittämiseksi arvioitiin liikenteellisesti merkittävimpien katujen liikennemää

Taulukko 8. Tarkasteluun valittujen katujen kriteerit.
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rät. Koska mukaan otetuista kunnista ei ollut saatavissa liikennelaskentoja, arvi
oitiin liikennemäärät asiantuntijaarviona, karttatulkinnan avulla.

Liikennemäärien arvioinnin perusteina toimivat:
• maanteiden  tierekisteritiedoista  saadut  liikennemäärät
• taajaman asukasmäärä (painopisteesityksineen)
• taajaman  tie  ja  katuverkon  yleispiirteinen  karttaesitys  taajaman  tiettyjen

palvelujen sijainti (koulut, kunnantalo, terveyskeskus, kaupat jne.)

Alle 15 000 asukkaan kunnista laskettiin keskustaajaman alueelta katujen melu
alueella olevien asukkaiden määrät sekä maanteiden melualueella asuvien mää
rät.  Tulosten  perusteella  laskettiin  montako  prosenttia  keskustaajaman  asuk
kaista altistuu melulle.

Kunnat, joissa 5 000  15 000 asukasta

Kaikissa tarkastelussa mukana olleista 5 000  15 000 asukkaan kunnissa oli kahta
lukuun ottamatta sellaisia katuja, joiden liikennemäärät ja nopeus ylittivät anne
tut  kriteerit. Taulukossa  9  on esitetty melulle  altistuvien  määrät  tarkastelussa
olleista keskustaajamista.

5 000  15 000 asukkaan kunnissa otannassa mukana olleiden kuntien katujen
melualueilla asui 8,4 % keskustaajaman asukkaista. Maanteiden melulle altistui
keskimäärin 5,1 % keskustaajaman asukkaista. Näin ollen katujen  aiheuttama
melu oli merkittävin melulähde näissä kunnissa. Myös tässä kokoluokassa katu
jen  melualueilla  asuvien  osuus  vaihteli  huomattavasti  eri  kuntien  välillä.

Taulukko 9. 5 000  15 000 asukkaan kunnista tehdyn tarkastelun tulokset.
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5 000  15 000 asukkaan kunnissa keskustaajamassa asuu keskimäärin noin 54 %
kunnan asukkaista. Vaihteluväli oli kuitenkin varsin suuri: 38  71 %.

Kunnat, joissa 2 000  5 000 asukasta

Noin puolessa tarkastelluista 2 000  5 000 asukkaan kunnista oli sellaisia katuja,
joiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset ylittivät asetetut kriteerit. Taulukos
sa 10 on esitetty melulle altistuvien määrät tarkastelussa mukana olleista keskus
taajamista.

Otannassa mukana olleiden kuntien katujen melualueilla asui 2,3 % keskustaaja
man asukkaista. Maanteiden melulle altistui keskimäärin 9,4 % keskustaajaman
asukkaista. Katujen ja maanteiden melualueilla asuvien osuus keskustaajaman
asukkaista vaihteli välillä 0  21 %. Eniten melulle altistuvia oli Pihtiputaalla ja
vähiten Lemillä.

2 000  5 000 asukkaan kunnissa keskustaajamassa asuu keskimäärin noin
42 % kunnan asukkaista. Vaihteluväli oli kuitenkin varsin suuri: 24  56 %.

Taulukko 10. 2 000  5 000 asukkaan kunnista tehdyn tarkastelun tulokset.
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Kunnat, joissa alle 2 000 asukasta

Alle 2 000 asukkaan kunnista ei Tiehallinnon hallinnoimien teiden lisäksi löyty
nyt  arvioiden  perusteella  yhtään  sellaista  katua,  joilla  melutasot  ylittäisivät
10 metrin etäisyydellä 55 dB. Taulukossa 11 on esitetty melulle altistuvien määrät
tarkastelussa mukana olleista keskustaajamista.

Alle 2 000 asukkaan kunnissa otannassa mukana olleiden kuntien katujen melu
alueilla  ei  asunut  yhtään  asukasta.  Tämä  johtuu  siitä,  että  nopeusrajoitukset
kuntakeskuksissa  ovat  alhaiset  ja  liikennemäärät  jäävät  myös  alhaisiksi. Alle
2 000 asukkaan kunnissa merkittävin melulähde on yleiset tiet,  joiden melulle
altistuu noin 13,4 % keskustaajamien asukkaista. Näiden kuntien asukkaista asuu
keskustaajamassa keskimäärin 36 %. Vaihteluväli oli kuitenkin varsin suuri: 15 
74 %.

Tiivistelmä kuntakohtaisesta tarkastelusta

Arvio kuntien ylläpitämien katujen tieliikenteen melulle altistumisesta on tehty
edellisen luvun kuntaluokkakohtaisten tarkastelujen perusteella. Kustakin kun
nasta laskettiin keskustaajaman alueella katujen melulle altistuvien määrä suh
teutettuna kunnan keskustaajaman väkilukuun. Lisäksi esimerkkikunnista las
kettiin, montako prosenttia kunnan asukkaita keskimäärin asuu keskustaajamas

Taulukko 11. Alle 2 000 asukkaan kunnista tehdyn tarkastelun tulokset.
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sa. Tällä menettelyllä vältettiin se, että maanteiden melualueella asuvat kunnan
asukkaat  tulisi  laskettua  kahteen  kertaan  eri  vaiheissa.  Lisäksi  laskennoissa
huomioitiin melualueella asuvien osuuden keskihajonta kuntien kokoluokittain.
Näin saatiin laskettua katujen melulle altistuvien lukumäärät kuntakokoluokit
tain. Altistujien määrä esitetään keskihajonnan vaihteluvälinä pyöristettynä lä
himpään täyteen viiteensataan. Katujen melualueilla asuvien lukumäärät on esi
tetty  taulukossa 12.

Selvityksen perusteella katujen melualuilla asuu Suomessa 405 900 asukasta
(387 500  425 000).

Aiempaan selvitykseen nähden melulle altistuvien lukumäärä on laskenut
lähes 150 000 asukkaalla. Suurin osa vähenemästä johtuu  siitä, että Helsingin
alueella melulle altistuvien määrä näyttäisi  laskeneen lähes 80 000 asukkaalla.
Helsingin kohdalla melulle altistuvien arvioinnissa käytettyjen menetelmien erot
nykyisen ja aiemman selvityksen välillä ovat niin suuria, että altistuvien määrät
eivät ole enää keskenään vertailukelpoisia. Toinen merkittävä ero on selvitysme
netelmässä kokonaisuudessaan. Aiemmassa selvityksessä katujen melualueilla
asuviksi oletettiin koko kunnan väestö, jolloin hajaasutusalueilla ja maanteiden
varrella asuvat laskettiin katujen melulle altistuviksi. Tässä selvityksessä katujen
melualueille asuviksi  arvioitiin  ainoastaan  ne asukkaat,  jotka asuivat kunnan
keskustaajamassa  tai  suurimmassa  taajamassa.  Tämä  tarkastelutavan  muutos
vähensi katujen melualueella asuvien lukumäärää noin 70 000 asukkaalla. Mikäli
nyt tehty tarkastelu olisi tehty aiemman tarkastelun mukaisesti, olisi katujen ja
kaavateiden  melulle  altistuvien  määrä  laskenut  10  000  asukkaalla  edellisestä
selvityksestä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Helsinkiä ja 50 000  250 000
asukkaan kuntia lukuun ottamatta melulle altistuvien määrät olisivat nousseet
noin 75 000 asukkaan verran.

Selvityksen tuloksista nähdään, että yli 15 000 asukkaan kunnissa katujen
melulle altistuvia on suhteellisesti enemmän kuin alle 15 000 asukkaan kunnissa.
Tähän vaikuttaa luonnollisesti se, että suurissa kunnissa koko liikenneverkosta
on suhteellisesti enemmän katuja kuin pienissä kunnissa. Lisäksi suuremmissa
kunnissa  myös  liikennemäärät  kaduilla  ovat  huomattavasti  suuremmat  kuin
pienissä kunnissa. Edelleen 15 000  250 000 asukkaan kuntien luvuissa melulle
altistuvien osuutta lisää jonkin verran se, että kuntien teettämistä meluselvityk

Taulukko 12. Katujen melualueella asuvien määrät Suomessa.
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sissä ei aina ollut mahdollista erottaa maanteiden melualueella asuvien osuutta
katujen melualueilla asuvien osuudesta.

3.1.3 Raideliikenne

Ratahallintokeskuksen  vastuulla  olevan rataverkon pituus  on  5 741  km,  josta
sähköistettyä rataosuutta on 2 619 km.

Junaliikenteen melun ja sille altistuvien määrän selvittäminen kuuluu Rata
hallintokeskukselle, joka on tehnyt selvitysten laadinnassa yhteistyötä kuntien
ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) kanssa. Ratahallintokes
kus on teettänyt valtakunnallisen rautatieliikenteen melun suuruusluokkaselvi
tyksen vuonna 2001. Kyseinen selvitys on suuntaaantava, eikä siinä ei ole huo
mioitu maaston tai rakennusten vaikutusta melun leviämiseen. Edellisen lisäksi
etenkin YTV:n alueella  ja myös muualla Suomessa on  tehty useita tarkempiin
laskennallisiin menetelmiin perustuvia selvityksiä melulle altistumisesta. Tämän
selvityksen  arvio  raideliikenteen melulle  altistuvista perustuu  pääasiassa  em.
Ratahallintakeskuksen selvitykseen Valtakunnallinen rautatieliikenteen melun suu
ruusluokkaselvitys (v. 2001). Tämän raportin tuloksia on tarkennettu muutamilla
uudemmilla selvityksillä, mm. Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjel
ma vuosille 2001  2020 (YTV, 2001), Liikennemeluselvitys Tampereen kantakaupungin
alueella (Tampereen kaupunki, 2003), Lahden kaupunkiseudun rataympäristöselvitys
(Ratahallintokeskus, 2004) ja Tampereen rautatiealueiden ympäristöselvitys (Ratahal
lintokeskus,  2003).

Ratahallintokeskus on keräämässä meluselvityksiä yhdeksi kokonaisuudek
si  muiden  väylälaitosten  tapaan.  Näin  myös  Ratahallintokeskukselta  saatava
melulle altistuvia koskeva aineisto tulee tarkentumaan ja melulle altistuvien määrä
saadaan yhä paremmin ja nopeammin selville.

Junaliikenteen lisäksi raideliikenteen melua aiheutuu Helsingissä metrosta
ja raitiovaunuista. Metro ja raitiovaunulinjat kulkevat kuitenkin siten, että tie
ja katuliikenteen aiheuttamat melutasot ovat korkeampia kuin metro tai raide
liikenteen aiheuttamat melutasot, joten metro ja raitiovaunuliikenteen melualu
eilla asuvat sisältyvät Helsingin katuliikenteen melualueilla asuvien lukumää
rään.

Raideliikenteen melulle altistuvat

Raideliikenteen melulle altistuvien määrät esitetään  lääneittäin. EteläSuomen
läänin kohdalla on kuitenkin tehty poikkeus ja lääni on käsitelty kahdessa osassa:
YTValueena ja muuna lääninä. Taulukoissa esitetyt luvut ovat suuntaa antavia.
YTV:tä koskevissa tuloksissa on huomioitu Leppävaaran kaupunkiradan melu
esteet. Muiden ratajaksojen meluesteitä ei ole melulle altistuvien määrissä huo
mioitu. YTValueen lisäksi toinen merkittävä raideliikenteen melulle altistuvien
keskittymä on Tampereella. Taulukossa 13 esitetään melulle altistuvien määrät
Etelä, Länsi ja ItäSuomen läänien alueelta sekä YTValueelta ja PohjoisSuomen
alueelta (Oulun ja Lapin läänit).

Raideliikenteen melualueilla asuu koko Suomessa yhteensä noin 48 500 hen
keä. YTV:n alueella  raideliikenteen  päiväajan  melulle altistuu  9 000  asukasta,
joten koko EteläSuomen läänin alueella yli 55 dB ratamelun alueella asuu noin
23  000  henkeä.  Tampereen alueella  raideliikenteen  melulle  altistuvien  määrä,
noin 6 900 henkeä, vastaa noin puolta koko LänsiSuomen läänin altistujista.

Taulukossa  14  ja kuvassa  3  on  esitetty  raideliikenteen melulle  altistuvien
määrät päivällä meluvyöhykkeittäin (55  60 dB, 60  65 dB ja yli 65 dB) tarkas
telualueittain. Taulukossa 15 on esitetty raideliikenteen melulle altistuvien mää
rät  yöllä  meluvyöhykkeittäin  tarkastelualueittain.  Yöajan  melulle  altistuvien
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määrästä puuttuu YTValueen osuus, jota ei saatu tähän selvitykseen. Kuvassa 4
esitetään raideliikenteen melulle altistuvien kokonaismäärä Suomessa meluvyö
hykkeittäin.

Melulle  altistumisen  arvioiminen  tarkasti  on  vaikeaa  meluselvityksen  eri
vaiheissa olevien epävarmuustekijöiden takia. Ratahallintokeskuksen tekemäs
sä meluselvityksessä olevien epävarmuustekijöiden voidaan arvioida vaikutta
van tuloksiin helposti ± 10 %. Näin laskien  junaliikenteen melualueella asuisi
43 500  53 000 asukasta. Taulukon 13 viimeisessä sarakkeessa on esitetty virhe
marginaalin  (10  %)  vaikutus  altistuvien  määriin  tarkastelualueittain.  Esitetyt
luvut on pyöristetty lähimpää täyteen viiteensataan.

Vertailtaessa yöajan ja päiväajan raideliikenteen melulle altistuvien määriä
nähdään raideliikenteen erityispiirre; monilla rataosuuksilla yöajan raideliiken
teen melulle altistuvien määrät ovat lähellä päiväajan altistuvien määriä tai, kuten
PohjoisSuomessa, korkeammat kuin päivällä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että
tavaraliikenteen pitkät ja raskaat  junat kulkevat öiseen aikaan.

Raideliikenteen melulle  altistuvien määrät  ovat vähäisiä verrattuna  tielii
kenteen melulle altistuviin. Kun maanteiden melulle altistuu pelkästään YTV
alueella yli 60 000 asukasta, altistuu raideliikenteen melulle koko maassa noin
50  000 asukasta. Valtaosa  raideliikenteen  melulle altistuvista näyttäisi  asuvan
55    60  dB  melualueella  ja  vain  pieni  osa  yli  65  dB  melualueilla.  Erot  tie  ja
raideliikenteen altistuvien määrissä selittyvät pääasiallisesti sillä, että  raidelii
kenteen verkon pituus on alle 10 % maanteiden verkon pituudesta.

(Valtakunnallinen rautatieliikenteen melun suuruusluokkaselvitys ja Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelma
vuosille 2001  2020,  sekä liikennemeluselvitys Tampereen kantakaupungin alueella.)
* YTV:n alueelta ei yöliikenteen tietoja ole, **pois lukien YTV, *** Oulun ja Lapin läänit. ***

Taulukko 14. Raideliikenteen melulle altistuvien määrät yöllä (klo 22  7).

(Lähteet: Valtakunnallinen rautatieliikenteen melun suuruusluokkaselvitys ja Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaoh
jelma vuosille 2001 –  2020, sekä liikennemeluselvitys Tampereen kantakaupungin alueella.) *Pois lukien YTV, ** Oulun ja
Lapin läänit

Taulukko 13. Raideliikenteen melualueilla asuvien määrät päivällä (klo 7  22).
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Raideliikenteen meluntorjuntatoimet

Vuosien 2000  2005 aikana on pääkaupunkiseudulla toteutettu runsaasti melun
torjuntahankkeita, joilla on suojattu useita tuhansia ihmisiä. Merkittävimpiä rai
deliikenteen  meluntorjuntahankkeita  ovat olleet  Leppävaaran kaupunkiradan
meluesteet, pääradan meluesteet Helsingin alueella sekä Keravan kaupunkira
dan meluesteet Tikkurilan ja Keravan välillä.

Edellä mainituilla meluntorjuntahankkeilla on suojattu  tai suojataan noin
2 000  3 000 radanvarren asukasta yli 55 dB melulta. Näiden lisäksi meluntorjun
nalla on parannettu noin 1 000 asukkaan melutilannetta, vaikka ohjearvojen ala
puolelle ei olekaan päästy. Luvuissa on huomioitu liikenteen lisääntyminen vuo
teen 2020 ja sen aiheuttama melualueen laajeneminen. Meluesteiden lisäksi YTV
alueelle  on  suunniteltu  kiskojen  hiontaohjelmaa.  Kiskojen  hionnalla  voidaan
vähentää melulle altistuvien kokonaismäärää useilla tuhansilla asukkailla. Hion
nan vaikutus on väliaikainen ja parannus melutasoihin on parhaimmillaan heti
hionnan  jälkeen;  vähitellen  vaikutus vähenee  ja hionta  pitää  uusia  sen  tehon
säilyttämiseksi.

Kuva 3. Raideliikenteen melualueella asuvien jakautuminen
lääneittäin sekä YTV  alueella.

Kuva 4. Raideliikenteen melualueilla asuvien kokonaismäärät Suo
messa meluvyöhykkeittäin.
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Meluntorjuntatoimien lisäksi KeravaLahti oikoradan rakentaminen tulee
jonkin verran vähentämään raideliikenteen melulle altistuvien määrää. Liiken
teen vähentyminen nykyiseltä radalta välillä KeravaRiihimäkiLahti  ja uuden
radan sijoittuminen taajamien ulkopuolelle sekä rakentamisen yhteydessä tehtä
vät  meluesteet  vähentävät melulle altistumista, vaikka oikorata kulkee  täysin
uudella alueella.

3.1.4 Lentoliikenne

Ilmailulaitos ylläpitää Suomen lentoasemaverkostoa ja hoitaa lennonvarmistus
palveluita. Lentoasemaverkostoon kuuluu 25 lentoasemaa, joista 21:llä on sään
nöllistä  lentoliikennettä. Lentoasemista neljä on niin sanottuja yhteistoiminta
lentoasemia, missä siviililentotoiminnan lisäksi on pysyvästi sijoitettuna Ilma
voimien  lennosto  tai  laivue.  Varsinaisia  sotilaslentoasemia  on  kolme.  Lisäksi
Suomessa  on  kaksi  kunnallista  lentoasemaa,  joita  ovat  Seinäjoen  ja  Mikkelin
lentoasemat.

Ilmailulaitos  vastaa  lentoasemiensa  siviililentoliikenteen  meluselvitysten
tekemisestä. Lisäksi se on selvittänyt yhteistyössä puolustusvoimien kanssa myös
sotilaslentoliikenteen  aiheuttamat  melualueet.  Ilmailulaitos  seuraa  Helsinki
Vantaan melutilannetta vuosittain ja päivittää myös muiden ylläpitämiensä len
toasemien meluselvityksiä tarpeen mukaan. Lentoliikenteen melulle altistuvien
asukkaiden määrä perustuu  Ilmailulaitoksen  tekemiin meluselvityksiin. Tässä
selvityksessä ei ole tarkasteltu kunnallisten lentoasemien melutietoja.

Melun leviämistä pitkällä aikavälillä arvioidaan tietokonemalleihin perustu
villa  laskennallisilla meluselvityksillä.  Lentoasemien  meluselvitykset  tehdään
yhdistämällä  tietokonemallissa  liikennemäärätiedot  sekä  lentomenetelmä  ja
reittitiedot koneiden melupäästöjä koskevien  tietojen kanssa.

HelsinkiVantaan lentoasemalla on käytössä jatkuvatoiminen lentokoneme
lun ja reittien seurantajärjestelmä (GEMS). Järjestelmän keräämiä tietoja käyte
tään  laadittaessa  toteutuneiden  tilanteiden  laskennallisia  meluselvityksiä.  Li
säksi tietoja voidaan hyödyntää muun muassa laskentamallien kehittämistyössä,
ilmatilan suunnittelussa ja poikkeuksellisten liikennejaksojen melun arvioinnis
sa.

Vuoteen 2003 mennessä meluselvitys oli tehty 17 lentoasemalle, joista seit
semällä on sekä siviili että sotilaslentotoimintaa. Meluselvitykset oli tehty 1990
luvun lopulla ja 2000luvun alkuvuosina. Vuonna 2003 tehtiin vuotta 2008 koske
va Utin lentoaseman meluselvitys, joka liittyy varuskunnan kehittämiseen heli
kopterien koulutustoiminnan tukikohtana.

Meluselvitystä ei ole toistaiseksi tehty suhteellisen vähäliikenteisille Enon
tekiön,  Ivalon, Kittilän, Kuusamon  ja Varkauden  lentoasemille, eikä  Hallin  ja
Kauhavan sotilaslentoasemille. Melualueiden asukasmäärien voidaan näillä len
toasemilla arvioida olevan suhteellisen pieniä.

Ilmailulaitos  päivittää  meluselvityksiä  tarpeen  mukaan.  Tässä  raportissa
esitetty melulle altistuvien asukkaiden määrä perustuu tehtyihin laskennallisiin
selvityksiin  sekä  Ilmailulaitoksen  arvioon  liikenteen  määrien  ja  käytettävän
konekaluston muutosten vaikutuksista melualueisiin ja niiden asukasmääriin.

Siviililiikenteen lentotoiminnan lisäksi melua aiheutuu myös sotilaslentolii
kenteestä. Nämä käsitellään  tässä  selvityksessä  erillään  toisistaan. Suurin  osa
sotilaslentotoiminnasta tapahtuu virkaaikaan  ja arkipäivinä. Syksy ja  talviai
kaan lentoharjoituksia on myös illalla ja yöllä. Sotilaskoneet (Hornet ja Hawk)
poikkeavat huomattavasti melupäästöiltään siviilikoneista. Torjuntahävittäjien
melua ei voida  merkittävästi vähentää menettämättä näiden koneiden käyttö
tarkoituksen kannalta olennaisia ominaisuuksia. Hornetkalusto on suunniteltu
käytettäväksi vuoteen 2025 saakka ja Hawkkalustoa 2015 saakka. Siten sotila
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silmailussa ei ole odotettavissa konekaluston vaihtumista hiljaisemmaksi  (Ym
päristöministeriö,  2003.)

Ilmavoimien koulutusjärjestelmää ollaan muuttamassa vuoden 2005 aikana
siten, että Hawkharjoituskoneiden toiminta siirretään Jyväkylästä Kauhavalle
ja Vinka alkeiskoulutus siirretään Jyväskylään. Kuvaan 5 on merkitty siviili,
sotilas ja yhteistoimintalentoasemien sijainnit.

Ilmailulaitoksen ylläpitämien lentoasemien lisäksi Suomessa on 59 virallista val
vomatonta  lentopaikkaa tai pienlentokenttää  (kuva  6). Näitä kenttiä  käyttävät
lähinnä yleisilmailukoneet ja niiltä tehdään purjelentokoneiden hinauksia. Lisäk
si lentotoimintaa aiheuttavat mm. laskuvarjohyppääjät. Todennäköisesti kaikilla
näistä  kentistä  käyttömäärät  ovat  kuitenkin  niin  vähäisiä,  että  laskennalliset
melutasot  jäävät  selvästi  alle  55 dB.  Sen  sijaan  lähialueen  asukkaat  saattavat
kokea häiritsevinä taitolentoharjoitusten tai laskuvarjohyppytoiminnan aiheut
taman melun.

Kuva 5. Siviili, sotilas ja yhteistoimintalentoasemien sijainnit.
(Ilmailulaitos, 2005.)
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Lentoliikenteen melulle altistuvat

Lentoliikenteen aiheuttamia melualueita tarkastellaan (Lden) arvoina, jossa ilta
ajan keskiäänitasoa on painotettu +5 dB ja yöajan keskiäänitasoa on painotettu
+10 dB. Siviililentoliikenteen yli 55 dB(Lden) melulle altistuvia asukkaita Ilmailu
laitoksen ylläpitämien lentoasemien läheisyydessä on noin 13 500. Siviili ja yh
teistoimintalentoasemien melualueella asuvista noin puolet, 8 800, on Helsinki
Vantaan läheisyydessä. Edellisen selvityksen aikana HelsinkiVantaan melualu
eilla asui lähes 60 000 asukasta. Toinen merkittävä kenttä, jossa melulle altistuvia
on runsaasti, on Oulu, jossa lentoliikenteen melualueella asuu noin 1 560 asukas
ta. Oulussa melulle altistuvien suuri määrä johtuu siitä, että Oulunsalon kunta
keskus sijaitsee lentoaseman läheisyydessä. Siviililentoliikenteen melulle altistu
vien määrät lentoasemittain on esitetty taulukossa 15. Kuvassa 7 esitetään sivii
lilentoliikenteen melulle altistuvien kokonaismäärät Suomessa meluvyöhykkeit
täin.

Kuva 6. Lentopaikkojen ja pienlentokenttien sijainti. (Lähde: Lentopaikka.net
28.9.2005)
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Kuva 7. Siviililentoliikenteen melualueilla
asuvien kokonaismäärät Suomessa melu
vyöhykkeittäin. (Ilmailulaitos, 2005.)

Seuraavista Ilmailulaitoksen  lentoasemista ei ole tehty meluselvityksiä: Enontekiö, Halli/Jämsä, Ivalo/Inari, Kauhava, Kittilä,
Kuusamo, Varkaus/Joroinen. (Ilmailulaitos, 2005.)

Taulukko 15. Siviililentoliikenteen melulle altistuvien määrät lentoasemittain.
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Sotilaslentoliikenteen yli 55 dB päiväiltayömelulle (Lden) altistuvia asukkai
ta on noin 10 400. Sotilaslentoliikenteen melualueella asuvista suurin osa asuu
Tampere  Pirkkalan (4 950 asukasta) ja Rovaniemen (3 820 asukasta) lentoasemi
en ympäristössä. Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä ja Tampere  Pirkkala ovat ns.
yhteistoimintalentoasemia. Kauhava, Utti ja Halli ovat sotilaslentoasemia, mutta
niillä on myös vähäisessä määrin siviiliilmailua. Sotilaslentotoimintaa on vaih
televasti  kaikilla  siviililentoasemilla.  Sotilaslentoliikenteen  melulle  altistuvien
määrät lentoasemittain on esitetty taulukossa 16. Kuvassa 8 esitetään sotilaslen
toliikenteen melulle altistuvien kokonaismäärä Suomessa meluvyöhykkeittäin.

Yhteensä  Ilmailulaitoksen  ylläpitämien  lentoasemien siviili  ja sotilasilmailun
melualueilla asuu noin 22 800 asukasta. Verrattuna vuoden 1998 selvityksen tu
loksiin lentomelulle altistuvien määrä on laskenut lähes 40 000 altistujalla. Edel
lisen selvityksen jälkeen lentokalustossa sekä lähtö ja tuloohjeistuksissa kiito
teiden käyttötavoissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka näkyvät me
lulle altistuvien määrissä.

Kuva 8. Sotilaslentoliikenteen melulle altistuvien
kokonaismäärä Suomessa meluvyöhykkeittäin.
(Ilmailulaitos, 2005.)

Taulukko 16. Sotilaslentoliikenteen melulle altistuvien määrät lentoasemittain.

*Kauhavan ja Hallin (Jämsä) kentistä ei ole tehty meluselvitystä. (Ilmailulaitos, 2005.)
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3.2 Muiden toimintojen melulle altistuminen

3.2.1 Satamat sekä laiva ja veneliikenne

Satamien melulle altistuvat

Merkittävimpien satamien ympäristöluvissa on selvitetty sataman toiminnoista
aiheutuvaa melua ja sen leviämistä satamien ympäristöön. Suomen satamaliiton
jäsensatamia on 29 kappaletta. Näiden lisäksi on olemassa useita teollisuussata
mia sekä muita pienempiä satamia. Kuvassa 9 on esitetty merkittävimpien sata
mien sijainti ja meluselvitystilanne.

Satamien melu koostuu pääasiassa laivojen apumoottorien, lastaukseen käytet
tävien  laitteiden  (nosturit,  trukit, vetomestarit,  kuormaajat)  ja  satamaalueella
tapahtuvan raskaan liikenteen aiheuttamasta melusta. Satamaalueet ovat yleen
sä varsin laajoja  ja ne sijoittuvat taajamien laitamille. Tästä syystä toiminnasta
aiheutuva melu ei yleensä leviä asutukseen asti. Satamiin tehdyissä meluselvityk
sissä on pääasiallisesti selvitetty pelkästään melun leviäminen, ei melulle altistu
vien lukumääriä.

Selvityksen aikana satamaliiton jäsensatamiin oltiin suoraan yhteydessä ja
satamien edustajilta tiedusteltiin meluselvityksistä. Jonkin tasoinen meluselvitys
oli tehty 21 satamassa. Näistä kahdeksassa satamassa satamatoiminnoista aiheu
tuvaa melua oli mallinnettu tietokonepohjoisella ohjelmalla. Muissa satamissa
meluselvitys oli tehty mittausten avulla. Selvitysten perusteella voidaan arvioi

Kuva 9. Merkittävimpien satamien sijainti ja meluselvitys
tilanne.
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da, että  satamien  toiminnasta aiheutuvan melun yli  55 dB melualueella asuu
sadasta viiteen sataan asukasta. Satamien melutasojen ja melulle altistuvien ar
viointia vaikeuttaa se, että melutasot ovat riippuvaisia useista erilaisista osittain
satunnaisista melulähteistä.

Merkittävimpiä satamatoimintaan liittyvistä melulähteistä on satamien ai
heuttama raskas liikenne. Liikenteen melulle altistuvat on kuitenkin käsitelty jo
maanteiden sekä katujen melulle altistuvien määrissä.

Laiva ja veneväylien melulle altistuvat

Suomessa  kauppamerenkulkuun  soveltuvia  väyliä,  joiden  syvyys  on  4    15,5
metriä, on noin 5 400 kilometriä. Näistä sisävesillä on 800 kilometriä ja rannikolla
4 600  kilometriä.  Lisäksi  niin  sanottuja  matalaväyliä,  joiden  syvyys  on  alle  4
metriä, on yhteensä 10 600 km, joista sisävesillä 7 000 km ja rannikolla 3 600 km.

Suomessa ei ole tehty selvityksiä laiva tai veneväylien ympäristöön leviä
västä melusta. Laiva ja vesiliikenteen aiheuttamasta melusta tehdyt selvitykset
kohdistuvat pääasiassa yksittäisiin  moottoriveneisiin,  vesiskoottereihin  ja nii
den aiheuttamaan meluun ja melun leviämiseen. Lisäksi joidenkin satamien ym
päristölupiin sekä satamien rakennushankkeisiin liittyen on selvitetty suurempi
en rahti ja matkustajaalusten aiheuttamaa melua. Varsinaisia laiva ja veneväy
lien meluselvityksiä, joissa melua olisi mitattu tai yritetty laskea liikennemäärien
ja venetyyppien perusteella, ei ole tehty.

Vuonna 1993 tehdyn selvityksen mukaan 55 dB meluvyöhyke ulottuu noin
50 metrin etäisyydelle väylästä, kun moottoriveneiden määrä on 700 päivässä.
Lomaasutukseen tarkoitetuille alueille annettu ohjearvo 45 dB keskiäänitasosta
sen sijaan ylittyy 100 metrin etäisyydellä kun on moottoriveneiden määrän 200
vuorokaudessa. Ympäristöministeriön vuonna 1999 laatimassa raportissa Venei
den melu ja aallokon muodostus esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että
55 dB keskiäänitaso ylittyy 50 metrin etäisyydellä väylästä keskimäärin 300:lla
ohiajavalla moottoriveneellä, joiden nopeus on 40 km/h. Lomaasutukselle tar
koitettu 45 dB keskiäänitaso ylittyisi  samalla etäisyydellä  jo 35:llä moottorive
neellä. Käytännössä väyliä, joilla kulkisi kesällä yli 500 moottorikäyttöistä venet
tä päivittäin tai edes kesän vilkkaimpina päivinä, ei juurikaan ole.

Olemassa olevien tietojen perusteella suuret rahti tai matkustajalaivat eivät
eroa melupäästöiltään merkittävästi moottoriveneistä. Satamien laivaliikenteen
liikennemäärien perusteella voidaan arvioida, että yli 55 dB tai 45 dB keskiääni
taso ei leviä kovinkaan monen asuinrakennuksen  tai  lomaasutuksen alueelle
väylien läheisyydessä. Laivaliikenteen melulle mahdollisesti altistuvia voisi olla
yksittäisissä kohteissa väylien varrella. Erityisesti pitkien, saaristossa kulkevien
sisääntuloväylien varrella tai lähellä satamia saattaisi olla joitain kohteita, joissa
melutasot voisivat satunnaisesti ylittyä.

Suomen satamaliittoon kuuluvista satamista vilkkain on Helsinki. Helsinkiin
saapuu noin 40 alusta vuorokaudessa, jolloin kokonaisliikenteeksi tulee noin 80
alusta  päivässä.  Lisäksi  tämä  alusmäärä  jakautuu  pääsääntöisesti  kaupungin
kolmen eri satamaalueen kesken. Aluksista saatavien melupäästötietojen perus
teella voidaan pitää epätodennäköisenä, että vakituisia asukkaita olisi  laivalii
kenteen aiheuttamilla yli 55 dB melualueilla.

Vesiliikenteen  melusta voidaan  arvioida,  että mahdolliset häiriöt  liittyvät
laivojen apumoottorien käyttöön satamissa sekä moottoriveneiden ja vesiskoot
tereiden  käyttötapaan  eikä keskiäänitasoihin.
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3.2.2 Ampumaradat ja alueet

Suomessa  on  virallisesti  aktiivikäytössä  noin  600    750  ampumarataa.  Näistä
merkittävä osa on sellaisia, joissa ammutaan vain joitakin satoja laukauksia muu
tamina päivinä vuodessa. Radoista lähes puolet on yksityisten omistamalla maalla,
noin 14 % kuntien maalla ja noin 16 % valtion maalla. Asutuksen läheisyydessä
(alle 500 metrin päässä) sijaitsee 35 toimivaa rataa (Suomen ampumaurheiluliitto,
2003.)

Tehdyt selvitykset

Ampumaratojen meluselvityksiä on tehty niin laskennallisesti kuin mittausten
kin avulla. Mittausten käyttäminen selvitysten tekemisessä kertonee jo omalta
osaltaan siitä, että melusta on ampumaradan läheisyydessä ongelmia vain muu
tamissa kohteissa.

Ampumaradan  melualueen  laajuuteen  vaikuttaa  merkittävästi  se,  minkä
tyyppisillä  aseilla  radalla  ammutaan.  Lisäksi  melun  leviämiseen  vaikuttavat
mahdolliset ampumakatokset ja meluesteet. Melun leviämisen kannalta ongel
mallisin suunta on radan ampumasuunta tai suunnat, jonne melu suuntautuu ja
pääsee  leviämään  vapaasti.  Karkeasti  voidaan  arvioida,  että  haulikkoradoilta
melu leviää vapaassa maastossa neutraaleissa sääolosuhteissa ampumasuuntaan
2 000  2 500 metrin etäisyydelle radasta ja hirvikivääri ja kivääriradoilta 1 500 
2 000 metrin etäisyydelle. Ampumasuunnasta taaksepäin melualue jää huomat
tavasti pienemmäksi, eli noin 500  750 metriin, riippuen ampumakatoksista ja
muusta meluntorjunnasta. Melulle altistuvien määrän kannalta ampumaradan
sijoittelu ja ampumasuunta ovatkin ratkaisevia tekijöitä.

Siviiliampumaratojen melulle altistuminen

Ampumaradan melualueella asuvia on vähän, koska suurin osa Suomen ampu
maradoista sijaitsee  syrjässä asutuksesta. Toisaalta syrjäisyys vaikuttaa siihen,
että melualueilla saattaa olla useita vapaaajan rakennuksia.

Ampumaratojen meluselvityksiä on tehty lähinnä ympäristölupahakemus
ten yhteydessä sekä sellaisissa tilanteissa, joissa melusta on ollut haittaa lähialu
een asukkaille. Tämän selvityksen aikana kerätyistä meluselvityksistä 24 koski
ampumaratojen melua. Näistä meluselvityksistä yhdeksän ampumaradan melu
alueella oli asukkaita yhteensä 444.

Mikäli tässä selvityksessä kerätyt tiedot ratojen altistujamääristä suhteutet
taisiin suoraan koko Suomeen, olisi ampumamelulle altistuvien määrä Suomessa
noin 12 000. Koska läpikäytyjä selvityksiä oli vähän, vaikuttavat kokonaisarvi
oon merkittävästi muutamat ampumaradat, joilla on runsaasti melulle altistuvia.
Suurimmassa osassa ampumaratoja melulle altistuvia oli 0  10, keskimäärin 2
asukasta.  Tätä  lukua  hyväksi  käyttäen  saataisiin  ampumamelulle  altistuvien
kokonaismääräksi Suomessa noin 1 500 asukasta. Koska sellaisia ampumaratoja
on vähän, joiden melualueilla on runsaasti asukkaita (useita kymmeniä tai sato
ja), voidaan arvioida, että siviiliampumaratojen melulle altistuu Suomessa noin
2 000  4 000 asukasta.

Edelliseen selvitykseen verrattuna ampumamelulle altistuvien  lukumäärä
näyttäisi vähentyneen noin puoleen. Merkittävin tekijä melulle altistuvien vähe
nemiseen on Helsingin Viikinmäen ampumaradan toiminnan vähentyminen ja
loppuminen. On kuitenkin muistettava, että arvio melulle altistuvien määrästä
on tehty varsin vähäisellä aineistolla. Tästä syystä melulle altistuvien määrä voi
todellisuudessa poiketa paljonkin nyt esitetystä arviosta.
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Puolustusvoimien ampumaradat ja alueet

Ampumaradat

Puolustusvoimilla on 49 ampumarataalueella 200 käytössä olevaa kivääri, pis
tooli,  liikemaali, haulikko  ym. ampumarataa. Ratoja on  noin kymmenesosa
kaikista Suomen ampumaradoista. Radoilla ammutaan vuosittain noin 12 miljoo
naa laukausta, mikä on noin puolet maamme ammutuista laukauksista. Melua
tuottavat pienkaliiperisilla aseilla suoritettavat ammunnat. Kivääri ja pistooli
ratoja  käytetään  varusmiesten  ja  reserviläisten  kouluttamiseen.    Lisäksi  mm.
reserviläisjärjestöt sekä ampuma ja metsästysseurat saavat harjoitella ja kilpailla
joillakin Puolustusvoimien ampumaradoilla.

Vuoden 2003 tietojen perusteella asutusta tai melulle herkkiä kohteita on alle
kilometrin etäisyydellä 29 ampumarataalueen läheisyydessä. Meluselvitys on
tehty 14:lle ja meluntorjuntasuunnitelmat kahdelle ampumarataalueelle. Tällä
hetkellä  ampumaratojen  meluntorjuntaratkaisuista  ei  ole  luotettavaa  tietoa.
Puolustusvoimien omien ampumaratojen lisäksi varuskunnat käyttävät siviili
ampumaratoja tarpeen mukaan.

Puolustusvoimien ampumaratojen melun leviämistä arvioidaan ampumara
tamelun laskentamallilla tehdyillä meluselvityksillä sekä riittävillä melumitta
uksilla (vähintään kolme kertaa) eri olosuhteissa ja eri vuodenaikoina. Melusel
vityksiä varten tarvitaan tieto ratojen (eri ampumalajien ja paikkojen) sijoituk
sesta, selvitys  ratojen käytöstä  (käyttöajat, käytettävät aseet  jne.)  sekä  eri asei
den  emissiotiedot.

Puolustusvoimat on määritellyt pienkaliiperisten sotilasaseiden päästöarvot
vuonna 1997. Nämä päästöarvot tarkistetaan määritystavan osalta ja mittaustek
nisesti vuoden 2005 aikana. Puolustusvoimat on yhteistyössä VTT:n kanssa käyn
nistänyt hankkeen, jossa selvitetään ampumamelun arviointiin liittyviä menetel
miä. Samassa yhteydessä selvitetään ampumaratamelun rakenteellisia ja muita
meluntorjuntaratkaisuja.

Varuskuntien lähiharjoitusalueet

Puolustusvoimien käytössä on myös varuskuntien lähellä olevia harjoitusalueita,
joissa melua tuottavat pienkaliiperisilla ja raskailla aseilla suoritettavat ammun
nat ja räjäytykset. Alueilla käytetään yleisimmin harjoitusammuksia ja paukku
patruunoita. Näiden alueiden meluselvitysten tekeminen on aloitettu.

Ampuma ja harjoitusalueet

Puolustusvoimilla  on  noin  70  ampuma  ja  harjoitusaluetta,  joilla  koulutetaan
ampumatoimintaa maastoolosuhteissa sekä kiväärikaliiperisilla aseilla että ras
kailla  aseilla  kuten  tykeillä,  raketinheittimillä,  kranaatinheittimillä,  singoilla,
ohjuksilla ja ilmatorjuntaaseilla. Alueilla myös räjäytetään miinoja ja räjähteitä.

Raskaiden aseiden ääni on suurienergistä, impulssimaista ja pientaajuista.
Syntyvä paineaalto aiheuttaa äänen lisäksi tärinää. Raskaiden aseiden ja räjähtei
den melun arviointiin ei voida käyttää pienkaliiperisten aseiden melun kuvaami
seen  soveltuvaa Apainotusta,  vaan  käyttökelpoisin  on  ilmeisesti  Cpainotus.
Puolustusvoimat on laatinut omat suositusarvonsa melun arvioinnille. Ohje suo
situsarvojen soveltamisesta on valmistunut vuonna 2005.

Melualueita on uusien raskaiden aseiden suositusarvojen (kts. kappale 2.4)
mukaan määritetty toistaiseksi vain muutamia. Siten Puolustusvoimien ampu
mamelulle altistuvista ei tässä vaiheessa tiedetä riittävästi. Puolustusvoimat on
parhaillaan teettämässä useiden ampumaratojen sekä ampuma ja harjoitusalu
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eiden  meluselvityksiä,  joissa  melulle  altistuvien  määrät  tullaan  selvittämään.
Samaan aikaan selvitetään perusteita raskaiden aseiden ampumatoiminnan me
lualueiden määrittämiseksi mm. kaavoitusta ja maankäyttöä ajatellen.

3.2.3 Moottoriurheiluradat

Jyväskylän yliopiston pitämän liikuntapaikkatilaston mukaan Suomessa on eri
laisia moottoriurheiluun tarkoitettuja alueita noin 160. Lisäksi moottoriurheilu
melua  aiheuttavat  rallikilpailut,  joita  järjestetään  yleisillä  ja  yksityisillä  teillä.
Kilpailujen aikana melun tasot ja melun aiheuttamat häiriöt voivat olla yksittäi
sissä  kohteissa  korkeitakin.  Rallikilpailujen  aiheuttama  melualtistus  rajoittuu
kuitenkin muutamiin päiviin vuodessa.

Suomessa ei ole käytössä moottoriratojen melulle erillisiä melutason ohjear
voja. Ruotsissa moottoriratojen melulle on annettu omat A taajuuspainotetut,
fast aikapainotetut enimmäisäänitason (LAFmax) ohjearvot. Nämä ovat asuinalu
eilla 60 dB klo 7  18  ja 55 dB klo 18  22 välisenä aikana sekä sunnuntaisin  ja
pyhäpäivinä. Lomaasutus ja virkistysalueilla vastaavat ohjearvot ovat 55 dB ja
50 dB.

Moottoriratojen melulle altistuvien määrää arvioitiin niiden tietojen avulla,
jotka kävivät ilmi kyselyjen tuottamista selvityksistä ja raporteista sekä interne
tistä tehtyjen hakujen avulla. Monissa moottoriratoja koskevissa selvityksissä oli
laskettu melualueet  tai mitattu melua yksittäisissä kohteissa, mutta ei melulle
altistuvien määrää. Melulle altistuvien määrää arvioitiin siten, että parissa tällai
sessa kohteessa melualue piirrettiin karkeasti paikkatietoohjelmaan ja melualu
eilla asuvien asukkaiden määrät laskettiin rakennus ja huoneistorekisterin tie
tojen  perusteella.

Moottoriratojen melualueita on vaikea arvioida yleisellä tasolla, koska eri
laisten moottoriratojen aiheuttama melu on hyvin tapauskohtaista ja sen leviä
minen asutukseen riippuu monista teknisistä ratkaisuista, radalla käytettävistä
ajoneuvoista sekä ympäröivän maaston muodoista.

Tehdyt selvitykset

Moottoriurheiluratojen  meluselvityksiä  on  tehty  lähinnä  ympäristölupahake
muksia varten ja silloin, kun moottoriratojen käytöstä aiheutuvasta melusta on
ollut  haittaa  lähialueen  asukkaille.  Tämän  selvityksen  aineistoon  sisältyvistä
kuntien meluselvityksistä 11 koski moottoriratojen melua. Näistä vain yhdessä
oli meluselvityksen yhteydessä laskettu melulle altistuvien määrät. Moottorira
tojen meluselvityksiä on tehty niin laskennallisesti kuin mittaamallakin. Kuten
ampumaratojen  tapauksessa,  myös  moottoriradoilla  mittausten  käyttäminen
kertonee siitä, että melusta aiheutuu haittaa vain muutamille kohteille.

Moottoriradan toiminnasta aiheutuvan melualueen laajuuteen vaikuttavat
merkittävästi siellä harrastettavat lajit ja ajoneuvojen määrät sekä kilpailujen tai
harjoitusten kesto. Lisäksi melun leviämiseen vaikuttavat mahdolliset melues
teet. Karkeasti voidaan arvioida, että moottoriratojen aiheuttama 55 dB melua
lue ulottuu kilpailujen ja harjoitusten aikana lajista riippuen 400  1 500 metrin
etäisyydelle  radasta.

Moottoriurheiluratojen melulle altistuminen

Merkittävin yksittäinen moottorirata, jonka melulle altistuu lähialueen asukkai
ta, on Hämeenlinnan Ahveniston moottorirata. Ahveniston radan melualueella
asuu noin 1 000 asukasta. Ratojen sijainnin ja niissä harrastettavien lajien perus
teella voidaan arvioida, että muiden ratojen läheisyydessä melulle altistuu enim
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millään  joitakin  kymmeniä  asukkaita,  yleensä  alle  10.  Selvityksen  perusteella
voidaan  arvioida,  että  moottoriratojen  yli  55  dB  keskiäänitason  melualueilla
asuu noin 2 000  3 000 henkilöä.

Melun luonteen takia on kuitenkin todennäköistä, että huomattavasti suu
rempi joukko asukkaita kokee melun häiritsevänä.

3.2.4 Teollisuus

Suomessa on satoja teollisuuslaitoksia ja energiantuotantolaitoksia, jotka aiheut
tavat melua ympäristöönsä. Suurimmat teollisuuslaitokset tarvitsevat ympäris
töluvan,  jossa käsitellään myös melukysymykset.

Teollisuuslaitosten ja erilaisten pienempien yritysten toiminnasta aiheutuvat
melualueet ovat hyvin yksilöllisiä ja riippuvat monista eri tekijöistä. Merkittävä
teollisuuden laajuuteen  ja sen häiritsevyyteen vaikuttava tekijä on se, että toi
minta  jatkuu  useimmiten  samanlaisena  päivällä  ja yöllä.  Joissain  tapauksissa
meluisin  toiminta voi  keskittyä  jopa  selkeästi  yöajalle.  Muun melun,  lähinnä
liikenteen, hiljentyessä yöksi saattaa teollisuuslaitoksen melu nousta esiin erityi
sen häiritsevänä.

Viimeisen reilun vuosikymmenen aikana teollisuus on investoinut merkittä
västi ympäristönsuojeluun hankkimalla uudempia ja parempia laitteita. Vaikka
uudistusten syyt ovat saattaneet olla aivan toiset, niillä on usein vaikutettu myös
toiminnasta aiheutuvaan meluun. Lisäksi teollisuudessa on suunnattu voimava
roja myös suoraan melutilanteen parantamiseen koteloimalla  ja sijoittelemalla
uudelleen meluisimpia toimintoja.

Tehdyt selvitykset

Teollisuuslaitosten toiminnasta on tehty meluselvityksiä  lähinnä ympäristölu
pahakemusten yhteydessä sekä sellaisissa tilanteissa, joissa teollisuusmelusta on
ollut haittaa  lähialueen asukkaille. Tämän työn aineistoon sisältyvistä kuntien
meluselvityksistä 83 koski teollisuuslaitosten melua. Näistä 70 tapauksessa altis
tuvien määrä oli laskettu meluselvityksen yhteydessä tai se arvioitiin erikseen
tätä selvitystä varten, olemassa olevien  tietojen perusteella. Kootut selvitykset
sisälsivät  myös  erilaisia  lyhytaikaisia  toimintoja,  kuten  murskauslaitoksia  ja
vastaavia.

Tietokonepohjaisia pohjoismaiseen teollisuusmelun laskentamalliin perus
tuvia meluselvityksiä voidaan pitää luotettavina sillä edellytyksellä, että lasken
noissa  käytetyt  lähtötiedot  ovat  olleet  riittävän  tarkkoja.  Teollisuusmelukoh
teissa mittaukset ovat usein välttämättömiä laskentamallissa käytettävien lähtö
tietojen hankkimiseksi sekä melun erityispiirteiden, kuten kapeakaistaisuuden
ja/tai iskumaisuuden selvittämiseksi.

Teollisuus  ja energiantuotantolaitosten melulle altistuvien määrää arvioi
tiin niiden tietojen avulla, jotka kävivät ilmi kyselyjen tuottamista selvityksistä
ja raporteista sekä  internetistä tehtyjen hakujen avulla. Teollisuusmelun selvi
tyksistä monissa oli  laskettu melualueet, mutta ei melulle altistuvien määrää.
Muutamien tällaisten kohteiden melulle altistuvien määrä arvioitiin siten, että
melualue piirrettiin karkeasti paikkatietoohjelmaan ja melualueilla asuvien asuk
kaiden määrät  laskettiin.

Koska erilaisten  teollisuuslaitosten  ja  energiatuotantolaitosten aiheuttama
melu on laitoskohtaisia ja sen leviäminen asutukseen riippuu monista teknisistä
ratkaisuista ja meluavien laitteiden sijoittumisesta, ei teollisuuslaitosten melu
alueita voitu arvioida yleisellä tasolla.
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Teollisuuden melulle altistuminen

Kerätyistä meluselvityksistä 33 tapauksessa melualueella oli asukkaita. Yhteensä
asukkaita  oli  noin  900.  Suurimmassa  osassa  selvityksiä  melulle  altistuvia  oli
muutamia kymmeniä. Kahden teollisuuslaitoksen ympäristössä melulle altistu
via oli yli 100. Näistä toiseen oli suunnitteilla meluntorjuntatoimia, minkä jälkeen
melualueella olisi enää noin parikymmentä asukasta.

Koska teollisuusmelusta tähän selvitykseen saadut tiedot olivat suhteellisen
vähäisiä, ei teollisuusmelulle altistumisesta voida antaa kovin tarkkoja arvioita.
Vähäiseen tietomäärään teollisuuden meluista vaikutti luultavasti se, että monet
teollisuuden meluselvitykset jäävät teollisuuslaitoksen omaan tietoon tai melulle
altistuvien määrät eivät kirjaudu viranomaisten ylläpitämiin  tietoihin. Tämän
selvityksen  laajuudessa  ei  ollut  mahdollista  lähteä  selvittämään  teollisuuden
melulle  altistuvien  määrää  tarkemmin. Karkeana  arviona voidaan sanoa,  että
teollisuuden melualueilla asuu 4 000  6 000 asukasta.
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Kokonaisarvio asukkaiden
altistumisesta  ympäristömelulle 4
Tämän selvityksen perusteella päiväajan yli 55 dB ympäristömelualueilla asuu
noin 800 000  900 000 suomalaista, mikä on noin 17 % Suomen asukkaista. Ko
konaismäärä on todellisuudessa jonkin verran pienempi, sillä osa laskennallisesti
melualueilla asuvista altistuu useille eri melulähteille samanaikaisesti.

Taulukkoon 17 on kerätty melualueella asuvien lukumäärät melulähteittäin.
Lisäksi  taulukossa on esitetty eri melulähteiden melualueilla  asuvien   määrät
edellisestä selvityksestä  (PohjoisSavon ympäristökeskus, 1998).

Eri melulähteiden melualueilla asuvien määrissä ei ole tapahtunut kovin merkit
täviä muutoksia vuoden 1998 esiselvityksen tuloksiin verrattuna.

Tämän selvityksen mukaan maanteiden yli 55 dB melualueella asuu noin
350 000 asukasta, mikä on noin 7 % Suomen asukkaista. Maanteiden melualueella
asuvien määrät eivät ole oleellisesti muuttuneet edelliseen selvitykseen verrat
tuna.

Katujen melualueella asuu Suomessa noin 400 000 ihmistä, mikä on noin 8 %
Suomen asukkaista. Katujen melulle altistuminen näyttää vähentyneen merkit
tävästi edelliseen selvitykseen verrattuna. Merkittävin muutosta selittävä tekijä
on muuttuneet arviointimenetelmät. Ilman näitä muutoksia katujen melulle altis
tuminen olisi pysynyt lähes samalla tasolla kuin vuonna 1998 kootussa esiselvi
tyksessä.

Taulukko 17. Melualueilla asuvien lukumäärät melulähteittäin.

*Luvussa ei ole huomioitu meluntorjunnan vaikutusta melualueilla asuvien määrään. ** Lukuja ei huomioitu kokonaismäärää laskettaessa.
*** Sotilasampumaradoista ei ole vielä saatavilla riittävästi tietoja
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Yhteensä maanteiden sekä katujen melualueilla asuu 750 000 asukasta eli
noin 14 % Suomen asukkaista. Tieliikenne on suurin ympäristömelun lähde, sillä
noin 90 % yli 55 dB melualueilla asuvista asuu maanteiden sekä katujen melualu
eilla. Seuraavaksi merkittävimpiä melulähteitä ovat raideliikenne ja lentoliiken
ne. Muiden ympäristömelulähteiden melulle altistuminen on vähäistä.

Raideliikenteen melualueella asuu noin 48 500 asukasta, mikä on noin 0,9 %
Suomen asukkaista. Raideliikenteen melulle altistuminen näyttää lisääntyneen
huomattavasti.  Tämä  johtunee  pääosin  selvitysten  tarkentumisesta.  Toisaalta
raideliikenteen  melua  on  myös  pyritty  vähentämään  rakentamalla  runsaasti
meluntorjuntaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Meluntorjunnan vaikutuksia ei
ole  todennäköisesti  saatu  siirtymään  koko  laajuudessaan  tähän  selvitykseen,
joten saatu luku on jonkin verran todellista suurempi.

Lentoliikenteen melualueella asuu kaikkiaan 22 800 asukasta eli noin 0,45 %
Suomen asukkaista. Siviililentoliikenteen melulle altistuu noin 13 500 asukasta,
eli ainoastaan 0,25 % Suomen asukkaista. Siviililentoliikenteen melulle altistuvi
en määrä on vähentynyt merkittävästi aiempaan selvitykseen verrattuna. Asu
kasmäärän pieneneminen johtuu pääasiassa lentokonekalustossa sekä kiitotei
den  käyttötavoissa  tapahtuneista  muutoksista.  Sotilaslentoliikenteen  melulle
altistuu lähes saman verran asukkaita kuin siviililentoliikenteen melulle, eli yh
teensä 10 400 asukasta. Tämä on noin 0,20 % Suomen asukkaista. Sotilaslentolii
kenteen aiheuttamat meluhaitat keskittyvät pääasiassa muutamille lentoasemille
(Rovaniemi ja TamperePirkkala). Edellä mainituilla lentoasemilla sotilaslento
liikenteen melualueet ovat huomattavasti laajemmat kuin siviililentoliikenteen
aiheuttamat melualueet.

Muiden melulähteiden kohdalla on muistettava, että vaikka tehdyt selvityk
set ovat luotettavia, jäi selvitysten määrä tässä työssä varsin pieneksi. Erityisesti
teollisuudelle,  ampumaradoille  ja  moottoriradoille  esitetyt  arviot  melulle  al
tistuvien määristä perustuvat pieneen otantaan. Tästä johtuen melulle altistumi
sesta on annettu laaja hajonta.

Joiltakin osin kokonaisaltistujien määrään vaikuttaa se, että osa asukkaista
altistuu  useamman melulähteen melulle  ja on  näin ollen mukana  useampaan
kertaan. Useamman melulähteen melulle altistuvien määrä on kuitenkin varsin
pieni, alle 10 %, verrattuna kaikkiin melulle altistuviin.
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5.1 Meluilmoitukset  kunnissa

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta il
moitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tätä selvitystä varten saatiin tietoa 169 kunnalle tehdystä 4 413 meluilmoi
tuksesta. Kuvassa 10 esitetään meluilmoitusten jakautuminen aiheittain. Eniten
meluilmoituksia tehdään erilaisista ulkoilmatapahtumista, joita oli lähes kolman
nes eli  32 % kaikista meluilmoituksista. Seuraavaksi eniten ilmoituksia on tehty
murskauksesta, joita oli 27 % ilmoituksista. Näiden jälkeen merkittävimpiä me
luilmoitusten aiheita ovat olleet rakentaminen ja moottoriurheilu. Kun meluil
moitusten syitä tarkastellaan karkeammin, huomataan että yli puolet ilmoituk
sista koskee erilaisia vapaaaikaan liittyviä toimintoja ja vain vajaa puolet raken
tamiseen  liittyviä  toimintoja.

Muu melulle altistuminen 5

Kuva 10. Meluilmoitusten jakautuminen aiheittain vuosina 2000  2004 kyse
lyyn vastanneissa kunnissa.
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Kuvassa 11 esitetään meluilmoitusten määrät vuosilta 2000  2004. Saadun aineis
ton perusteella näyttää siltä, että ilmoitusten määrä olisi kasvanut jonkin verran
viime vuosina.

Meluilmoitukset vuosittain
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Kuva 11. Meluilmoitusten määrä vuosina 2000  2004 kyselyyn vastanneissa kunnissa.

5.2 Melulle herkkien  erityiskohteiden  sijoittuminen
melualueille

Melulle herkkiä kohteita ovat asumisen lisäksi mm. päiväkodit, koulut ja hoito
laitokset, eli kohteet, joissa on erityisen paljon melun kannalta riskiryhmiin kuuluvia
ihmisiä. Tällaisia ryhmiä ovat sairaat ja kuntoutettavat, sokeat, huonokuuloiset,
lapset  ja vanhukset sekä hyvää havaintokykyä vaativaa työtä tekevät. Melulle
herkissä kohteissa melu vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti.  Se voi haitata
koulujen pihaalueilla ulkona oleskelua ja siellä tapahtuvia toimintoja tai kantau
tua luokkahuoneisiin. Hoitolaitosten sisätiloissa melu voi haitata lepoa tarvitse
via tai rajoittaa tuuletuksen järjestämistä ikkunan kautta.

Kuntien alueilla tehdyissä selvityksissä melulle herkät kohteet on useimmi
ten vain  mainittu. Hämeen  ympäristökeskus  on selvittänyt  omalla  alueellaan
melulle herkkien toimintojen altistumista. Melulle herkkien toimintojen määristä
saatiin tietoa myös Hyvinkäällä ja Tampereella tehdyistä meluselvityksistä. Tätä
selvitystä varten selvitettiin melulle herkkien toimintojen sijoittumista melualu
eelle Helsingin kaupungin alueella.

Hämeen ympäristökeskuksen alueella 13 kunnasta oli kerätty tietoa melulle
herkkien kohteiden sijoittumisesta yli 55 dB melualueelle. Yhteensä melualueilla
on 42 koulua, joissa oli yhteensä noin 10 000 oppilasta. Päiväkoteja melualueilla
oli 32 ja niissä noin 1 880 lasta. Lisäksi melualueilla oli neljä sairaalaa ja kaksi
palvelukeskusta. Hyvinkäällä melualueilla oli 8 koulua, 3 päiväkotia ja yksi pal
velutalo. Tampereella tehdyssä selvityksessä mainittiin, että melualueella oli 5
päiväkotia (Hämeen ympäristökeskus, 2002.)

Tämän  työn  yhteydessä  selvitettiin,  kuinka  monta  koulua  ja  päiväkotia
Helsingin kaupungin alueella sijoittuu tieliikenteen yli 55 dB, yli 60 dB ja yli 65 dB
melualueille. Lähtötietona käytettiin pääkaupunkiseudun melukäyriä pääväyli
en meluntorjuntaohjelmasta vuosille 2000  2020, Helsingin katuverkon melun
torjuntaselvityksestä saatuja tietoja sekä Rakennus ja huoneistorekisteriä (vuosi
2002). Lisäksi kohteiden  sijainti varmennettiin karttatarkasteluin.

Helsingin kaupungin alueella maanteiden ja katujen yli 55 dB melualueilla oli
25 koulua, joissa oli yhteensä noin 7 800 oppilasta. Näistä kouluista 2 oli yli 65 dB
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melualueella ja niissä oli yli 700 oppilasta. Päiväkoteja melualueilla oli seuraavas
ti: yli 55 dB melualueella 22 päiväkotia, yli 60 dB melualueella 4 päiväkotia ja yli
65 dB melualueella 2 päiväkotia.

Näiden suppeiden selvitysten perusteella on vaikea arvioida tilannetta koko
Suomessa. Näyttää kuitenkin siltä, että melulle herkkien kohteiden kartoittami
seen ja suojaamiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota kuntien me
luselvityksissä ja alueiden suunnittelussa.

5.2 Hiljaiset alueet

Melulle altistumisen ja meluselvitysten lisäksi ns. hiljaiset alueet ovat nousseet
yhä laajemman kiinnostuksen kohteeksi. Hiljaisilla alueilla tarkoitetaan alueita,
joilla ihmisen toiminnasta aiheutuvat äänet ovat harvinaisia tai niiden aiheutta
mat  melutasot  jäävät niin  alhaisiksi  (30    35 dB),  etteivät  ne häiritse  luonnon
äänien kuulumista. Hiljaisilla alueilla ei siis tarkoiteta äänettömiä alueita, sillä
luonnon omat äänet voivat aiheuttaa korkeitakin melutasoja. Tällaisia voimak
kaita luonnon aiheuttamia ääniä voivat olla kosket, tuuli, lintujen laulu ja eläinten
muu ääntely.

Hiljaisten  alueiden selvityksiä on  tehty niin maakuntien  kuin  kuntienkin
tasolla. Satakunnan liitto toteutti vuonna 2004 maakunnista ensimmäisenä selvi
tyksen maakunnan hiljaisista alueista maakuntakaavan uudistamisen yhteydes
sä. Satakunnan pilottihankkeen yhteydessä paitsi kartoitettiin maakunnallisesti
arvokkaat hiljaiset alueet, myös luotiin viitekehys muiden maakuntien hiljaisten
alueiden  kartoitustyölle.

Hiljaiset alueet luokiteltiin neljään eri ryhmään seuraavasti:
Luonnonrauhaalueet  –  Luonnon äänet ovat hallitsevia alueen äänimaise

massa. Alueella on mahdollisuus nauttia luonnon äänistä ja kokea luonnon rau
haa ja luonnossa hiljentymistä. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat äänet ovat satun
naisia ja vähäisiä.

Maaseutumaiset hiljaiset alueet  –  Luonnon äänet ovat vallitsevia alueen
äänimaisemassa. Alueella on mahdollisuus nauttia luonnon äänistä sekä äänimai
seman yleisestä levollisuudesta. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia ääniä kuuluu,
mutta ne ovat vaimeita ja ajoittaisia. Monet äänistä ovat äänimaisemalle tyypil
lisiä; esimerkiksi äänet, jotka syntyvät maa ja metsätalouden harjoittamisesta tai
vesialueilla veneilystä.

Kaupunkimaiset hiljaiset alueet  –  Luonnon äänet ovat kuultavissa ja ne
erottuvat hyvin alueen äänimaisemassa. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia ääniä
kuuluu, mutta ne ovat lähiympäristöä vaimeampia, eivätkä ne peitä alleen luon
non ääniä.

Erityiskohteet  –  Luonnon äänillä ja äänimaiseman yleisluonteella on koh
teen ominaisuuksiin liittyvä erityismerkitys, esimerkiksi maailmanperintökoh
de  tai muu matkailullinen merkitys tai alueen äänimaiseman arvo liittyy vain
tiettyyn vuoden tai vuorokauden aikaan.

Satakunnan lisäksi hiljaisten alueiden selvityksiä on tehty neljässä maakun
nassa tai maakunnan osassa. Lisäksi viiden maakunnan alueella selvitys on te
keillä tai tehdään lähiaikoina. Maakunnissa tehdyt selvitykset pohjautuvat pää
osin samaan menetelmään kuin Satakunnassa.

Yksittäisistä kunnista hiljaisia alueita,  kaupunkimaisia hiljaisia alueita  tai
hiljaisuutta osana alueen äänimaisemaa on selvitetty Hyvinkäällä, Haminassa,
Kotkassa, Tampereella, Ylöjärvellä, Lahdessa, Vantaalla ja Helsingissä. Selvityk
siä on tehty erilaisilla menetelmillä laskennoista mittauksiin ja kyselyihin. Tulok
set palvelevat kuntien maankäytön suunnittelua ja voivat ohjata kuntien asukkai
ta viettämään aikaansa vähemmän meluisille alueilla.
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Koska tehdyt selvitykset poikkeavat toisistaan niin menetelmien, kriteerei
den, kuin tulosten tulkintojenkin suhteen, on niiden keskinäinen vertailu vai
keaa.

5.4 Melun vaikutus alueiden virkistyskäyttöön

Vakinaisen asutuksen lisäksi ympäristömelu saattaa häiritä myös virkistyskäyt
töön ja lomailuun tarkoitetuilla alueilla. Melun vaikutuksista virkistysalueiden
käytölle tai melutasoista lomaasutukseen tarkoitetuilla alueilla on varsin vähän
tietoa. Näiden alueiden melutasoja on selvitetty satunnaisesti ympäristövaiku
tusten arviointien yhteydessä. Lisäksi lomaasutuksen melutasoja on selvitetty
joissakin sellaisissa tilanteissa, joissa melusta on ollut häiriötä lomaasutukselle
ja siitä on valitettu.

Melun  kannalta  tällaiset  alueet  ovat  monin  paikoin  ongelmallisia.  Koska
kyseessä olevilla alueilla odotukset äänimaiseman ja alueen hiljaisen melutason
suhteen ovat suuret, saattavat matalammat melutasot ja satunnaisestikin tapah
tuvat  melutasojen  ylitykset  aiheuttaa  voimakkaita  reaktioita.  Tieliikenteen  ja
raideliikenteen  lisäksi  virkistysalueita  ja  lomaasumiseen  käytettäviä  alueita
häiritsee ampuma ja moottoriratojen toiminnasta aiheutuva melu. Tämä johtuu
osin siitä, että ampuma ja moottoriradat on vakituisen asutuksen suojaamiseksi
sijoitettu kauaksi taajamista. Tällöin melu taas leviää helposti sellaisille alueille,
jotka on tarkoitettu lomaasutukselle tai muuhun virkistyskäyttöön.

Taulukossa 18 on esitetty lomaasumiseen käytettävien alueiden, leirintäalu
eiden, taajamien ulkopuolella olevien virkistysalueiden ja luonnonsuojelualuei
den päiväajan ohjearvoon  45 dB  tarvittava suojaetäisyys  tieliikenteen melulle.
Tarkastelun lähtöoletukset ovat olleet seuraavat: suora tasainen  tie, maasto ta
saista,  tien  pengerkorkeus 0,5 m,  vastaanottajan  korkeus  2 m maasta, maasto
akustisesti pehmeää eli ääntä absorboivaa koko matkan lähteestä vastaanotto
pisteeseen, näkökulma 127°. Yöajan liikenteen määrän on oletettu olevan 10 %
keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä (KVL)  ja päiväajan 90 %. Raskaan lii
kenteen osuudeksi on oletettu sekä päivällä että yöllä noin 10 %. Nopeudeksi on
arvioitu  80  km/h  paitsi  valtateillä,  joissa  keveiden  ajoneuvojen  nopeus  on
100 km/h ja raskaiden 90 km/h.

Taulukko 18. Lomailuun ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen
alueiden riittävät etäisyydet teistä eri liikennemäärillä
(alle 45 dB päivällä).
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Vertailun vuoksi koottiin tietoa liikenteen melulle altistumisesta Euroopan Uni
onin alueella sekä melulle altistumisesta Alankomaissa, IsoBritanniassa, Norjas
sa ja Ruotsissa. Tulosten vertailua vaikeutti se, että tunnusluvut olivat erilaisia
eri maissa.

6.1 Euroopan unioni

Melutilanne Euroopan unionin alueella

Euroopan  ympäristökeskuksen  EEA:n  vuonna  1999  tekemän  selvityksen  mu
kaan tieliikenteen yli 55 Ldn tasolle eli vuorokauden keskiäänitasolle, jossa yöajan
keskiäänitasoa on painotettu +10 dB, altistuu Euroopassa yli 120 miljoonaa ihmis
tä, mikä on yli 30 % väestöstä. Kuvassa 12 on esitetty tieliikenteen eri melualu
eilla asuvien osuudet EU:n asukkaista.

Altistuminen  ympäristömelulle
eräissä maissa 6

Saman selvityksen mukaan raideliikenteen yli 55 keskiäänitason (LAeq) melualu
eilla asuu noin 10 % Euroopan unionin asukkaista. Lentoliikenteen tiedot olivat
tämän selvityksen mukaan epävarmimmat. Selvityksessä  arvioitiin kuitenkin,
että noin 10 % Euroopan unionin asukkaista elää alueella, jossa lentoliikenteen
melu on erittäin häiritsevää.

Euroopan Unionin melutietojen kokoaminen

Euroopan  parlamentin  ja neuvoston direktiivi  (2002/49/EY) ympäristömelun
arvioinnista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002.

Direktiivin  tavoitteena on määritellä  yhteinen  toimintamalli,  jonka avulla
ympäristömelulle altistumisen haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen välte
tään, ehkäistään ja vähennetään. Tavoite pyritään saavuttamaan arvioimalla jä
senvaltioissa esiintyvää ympäristömelua yhteisillä menetelmillä ja varmistamal
la, että kansalaisten saatavilla on tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista.

Kuva 12. Tieliikenteen eri melualueilla asuvien osuudet EU:n asukkaista.
(European Environmental Agency, 1999.)
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Ympäristömeludirektiivin velvoitteiden kansalliseksi täyttämiseksi on ym
päristönsuojelulakiin  tehty  täydennys  (459/2004)  ja  annettu  valtioneuvoston
asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä  ja meluntorjunnan
toimintasuunnitelmista (801/2004). Näiden lisäksi valmistellaan mm. meluselvi
tyksissä  käytettäviä  arviointimenetelmiä,  jotta  vuonna  2007  olisi  mahdollista
tehdä direktiivin mukaiset  selvitykset.

EU:lle  raportoitavat meluselvitykset,  jotka sisältävät myös hiljaiset alueet,
on tehtävä yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä. Selvitysvelvollisuus tulee
voimaan kahdessa vaiheessa väestökeskittymän koon mukaan. Selvitys on laa
dittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ke
säkuun 2007 loppuun mennessä yli 250 000 asukkaan väestökeskittymistä ja pää
liikenneväylistä. Näin ollen velvollisuus koskee ensi vaiheessa Suomessa vain
Helsingin kaupunkia, Helsinki  Vantaan lentoasemaa sekä vilkkaimpia tie  ja
rataosuuksia.  Meluselvitysten  laatimisvelvollisuus  laajenee  kesäkuussa  2012
kattamaan EU:n meludirektiivin koko soveltamisalan.

Asutuskeskusten lisäksi meluselvitys on tehtävä pääliikenneväylistä ja suu
rista lentoasemista. Tieliikenteen pääväyliksi direktiivissä määritellään tiet, joi
den liikennemäärä vuosittain on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa. Rautateiden pääväy
lillä  on  liikennöitävä  vuosittain  yli  30  000  junaa.  Selvitettävillä  lentoasemilla
tarkoitetaan sellaisia siviililentoasemia, joilla on vuosittain yli 50 000 nousua tai
laskua. Meluselvitysten  lisäksi  samoille  kohteille  tulee  laatia  meluntorjunnan
toimintasuunnitelmat.  Selvitykset  ja  toimintasuunnitelmat  tarkistetaan  viiden
vuoden välein.

Ympäristömeludirektiivissä maininnat  hiljaisista  alueista  ja  niitä  koskeva
tavoitteet  ovat vähäiset  ja  hajanaiset. Valtioneuvoston  asetuksessa  (801/2004)
hiljaisiksi alueiksi väestökeskittymässä on määritetty ne alueet, joissa minkään
melulähteen aiheuttama melutaso ei ylitä päivällä (klo 7  22) 50 dB eikä yöllä
(klo 22  7) 45 dB.

6.2 Alankomaat

Alankomaissa melulle altistumista on selvitetty aktiivisesti jo vuosia. Tunnuslu
kuna on käytetty päivä, ilta ja yö tasoja (Lden). Melutasojen lisäksi Alankomais
sa on selvitetty jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan eri melulähteiden häiritse
vyyttä.

Taulukko 19. Eri meluvyöhykkeillä (Lden) olevien asuntojen (yhteensä 6.5 milj.)
%osuus Hollannissa vuonna 2000.

(Rijksinstituut voor  Volksgezondheid en Milieu, 2005.)
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6.3 IsoBritannia

IsoBritannian  rakennussuunnitteluvirasto  (BRE) toteutti vuosien 2000  ja 2001
aikana tutkimuksen, jossa kerättiin tietoa asuinrakennusten ulkopuolisista me
lutasoista IsoBritannian alueella. Tutkimuksessa mitattiin melutasot 1 160 asuin
rakennuksen ulkopuolelta 24 tunnin ajalta siten, että mittaukset oli jaettu koko
vuodelle. Taulukossa 20 on kuvattu eri melutasoille altistuvien ihmisten luku
määrä eri ajanjaksoina.

Tutkimuksessa  kävi  ilmi,  että  arviolta  54  prosenttia  Britannian  väestöstä
asuu rakennuksissa, joissa Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelema me
lutaso päiväajan keskiäänitasolle (55 dB) ylittyy.

Yleisen melutason lisäksi IsoBritanniassa on selvitetty suurimpien lentokenttien
(10 kpl) melualueella  (Leq yli 57 dB) asuvien asukkaiden määrät vuonna 2003.
Selvityksen mukaan noin 400 000 asukasta asuu yli 57 dB:n melualueella.

Kuva 13. Melulähteiden erityisen häiritseväksi kokevien osuudet Alankomaissa. (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, 2005.)

Taulukko 20. Eri melutasoille altistuvien ihmisten lukumäärä IsossaBritannias
sa eri ajanjaksoina.
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6.4 Norja

Norjan ympäristöviranomaiset ovat selvittäneet melulle  altistumista  ja melun
häiritsevyyttä vuosina 1999 ja 2002. Taulukossa 21 esitetään eri melutasoille al
tistuvien määrät melulähteittäin vuonna 2002. Norjalaiset ovat laskeneet myös
alle 50 dB:n melualueilla asuvien lukumääriä.

6.5 Ruotsi

Ruotsista oli saatavilla parhaiten tietoa tieliikenteen melulle altistuvien määristä.
Taulukossa 22 esitetään tieliikenteen eri päiväajan melualueilla asuvien lukumää
rät eri kokoisissa kaupungeissa vuonna 2002.

Ruotsin rautatievirasto (Banverket) on laskenut niiden asuntoja määriä, joiden
makuuhuoneissa 55 dB:n enimmäistaso ylittyy raideliikenteen vuoksi useammin
kuin viisi kertaa yössä. Tällaisia asuntoja oli Ruotsissa vuonna 2003 noin 5 900.

Taulukko 22. Tieliikenteen melualueilla asuvien määrät Ruotsissa vuonna 2002.

*Tukholma, Göteborg ja Malmö

Taulukko 21. Melulle altistuvien määrät eri melutasoille (LAeq) Norjassa melu
lähteittäin.

(Statens statistiksbyrå, 2005.)
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6.6 Suomen tilanne verrattuna muihin maihin

Melulle altistuvien määrien vertailu eri maiden välillä on vaikeaa erilaisten tun
nuslukujen sekä erilaisten ohjearvojen takia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että Suo
messa melulle altistuvia olisi jonkin verran vähemmän kuin muissa Euroopan
maissa. Parhaiten eri maiden välillä voitiin verrata tieliikenteen melulle altistu
mista Ruotsissa ja Suomessa. Tämä vertailu osoitti sen, että Suomessa tieliiken
teen melulle altistuu noin 14 % ja Ruotsissa 16 % asukkaista, eli tulokset ovat
varsin lähellä toisiaan.

Muiden maiden tai melulähteiden välillä melulle altistuvien määriä ei voitu
vertailla luotettavasti. Kuten aiemmin on mainittu, tuo ympäristömeludirektiivi
ainakin jonkin verran yhtenäisyyttä eri maiden välillä tehtäviin vertailuihin.
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Meluntorjuntaan käytetyt
investoinnit7
7.1 Meluntorjuntaan käytetyt investoinnit vuosina 2000

2004

Tiehallinnon  investointeihin  sisältyvät  vain  erillisinä  hankkeina  toteutettujen
meluesteiden kustannukset. Alla olevassa taulukossa 23 esitetyissä luvuissa eivät
ole mukana tien rakentamis tai parantamishankkeiden yhteydessä tehdyt me
luesteet. Tiehallinto on käyttänyt kyseisten viiden vuoden aikana meluntorjun
tahankkeisiin 13,8 miljoonaa euroa.

Ratahallintokeskus on käyttänyt vuosien 2000  2004 aikana meluntorjunta
investointeihin noin  8,4 miljoonaa  euroa. Pääosa  kustannuksista on  syntynyt
meluesteiden rakentamisesta radan kehittämishankkeiden yhteydessä pääkau
punkiseudulle. Ratahallintokeskuksen lisäksi kunnat ovat osallistuneet vuosien
2000    2004  aikana  toteutettujen  raideliikenteen  meluesteiden  rakentamiseen
noin 4 miljoonalla eurolla. Vuosien 2005  2006 aikana Ratahallintokeskus investoi
meluntorjuntaan noin 10 miljoonaa euroa. Pääosa tästä rahasta kuluu Kerava
Lahti oikoradan meluesteiden rakentamiseen.

Ilmailulaitoksen  meluntorjuntainvestointeihin on  laskettu  pääsääntöisesti
HelsinkiVantaalla toimivan melun ja lentoreittien seurantajärjestelmän (GEMS)
ja sen päivittämisen aiheuttamat palkkakustannukset sekä meluasioiden kanssa
työskentelevien henkilöiden kustannukset. Ilmailulaitoksen meluntorjuntakus
tannuksiksi vuosien 2000  2004 aikana on arvioitu 1,45 miljoonaa euroa.

Yksi  todennäköisesti merkittävimmistä  meluntorjuntaan investoivista tahoista
on  teollisuus. Teollisuudessa  meluntorjuntaan käytettävistä  investoinneista  ei
ole saatavissa yksilöityä tietoa. Lisäksi monet investoinnit  (koneiden ja  laittei
den  uusiminen),  jotka  vähentävät  toiminnan  aiheuttamia melupäästöjä,  eivät
kirjaudu välttämättä edes osaksi ympäristöinvestointeja.

Katujen  meluntorjunnan kustannuksista  ei kerätä  eriteltynä  tietoa.  Myös
kään muista meluntorjuntainvestoinneista, esimerkiksi ampumaratojen melues
teistä tai lyhytaikaisten toimien meluntorjunnasta ei kustannustietoja ole saata
villa.

Taulukko 23. Väylälaitosten meluntorjuntainvestoinnit vuosina 2000  2004.

*Tiehallinnon investointeihin sisältyvät vain erillisinä hankkeina toteutettujen esteiden kustannukset.
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Melulle altistuminen on merkittävä tekijä  ihmisten terveyden  ja viihtyvyyden
kannalta. Siksi onkin tärkeää, että melun leviämisestä ja sille altistumisesta olisi
olemassa  riittävän  tarkat  ja  luotettavat  tiedot.  Näiden  pohjalta  niin  kunnissa
kuin valtakunnallisestikin voitaisiin tehdä oikeita päätöksiä voimavarojen koh
dentamisesta.

Tämän selvityksen aikana kävi selvästi ilmi, että sekä meluselvitysten teke
misessä  että  melutiedon  kokoamisessa  on  paljon  parannettavaa.  Seuraavassa
esitetään muutamia jatkotoimia, joiden avulla tiedot melulle altistuvien määristä
saataisiin  luotettavammiksi  ja helpommin saataviksi. Verrattuna vuonna 1998
tehtyyn esiselvitykseen tarvittavien jatkotoimien suhteen ei ole tapahtunut juu
rikaan muutoksia.

8.1 Katujen melu

Tässä selvityksessä käytetyn melulähteiden ryhmittelyn mukaan Suomessa asuu
eniten melulle altistuvia ihmisiä katujen melualueilla, noin 400 000 henkeä. Tästä
huolimatta kunnat ovat  teettäneet meluselvityksiä maassamme yllättävän vä
hän. Etenkin alle 15 000 asukkaan kunnissa meluselvityksiä on tehty vain har
voin. Katujen melulle altistuvien määrän arviointiin tulisikin luoda kevyempi
menetelmä, jolla saataisiin riittävästi tietoa melulle altistuvien määrästä. Kuntien
meluselvityksissä tulisi kiinnittää myös nykyistä enemmän huomiota koulujen,
päiväkotien, sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten melutilanteeseen.

8.2 Altistuminen usealle  melulähteelle

Useamman melulähteen melulle altistumista samanaikaisesti on selvitetty Suo
messa vain vähän. Kuitenkin ihmiset altistuvat paikoin useamman melulähteen
aiheuttamalle melulle. Jatkossa tulisikin selvittää, kuinka paljon tällaisia alueita
on,  minkälaisia  kokonaismelutasoja  näillä  alueilla  esiintyy  ja  miten  asukkaat
kokevat melutilanteen omassa ympäristössään.

8.3 Meluselvitysten  laatu

Meluselvitysten luotettavuuteen ja käyttökelpoisuuteen vaikuttaa merkittävästi
se, mitä ja minkä laatuisia tietoja selvityksissä annetaan. Selvityksistä tulisi aina
löytyä  tarvittavat lähtötiedot taulukoituina. Samoin laskennallisiin selvityksiin
olisi  merkittävä  muut  selvityksen  laatuun  vaikuttavat  tekijät,  kuten  käytetyt
maastomallit, päästölähteiden tiedot ja sijainti tai mistä ko. tieto on saatu. Lisäksi
selvityksistä tulisi löytää helposti tiedot melualtistuksesta ja miten melualtistus
on määritetty. Selvityksissä tulisi pyrkiä esittämään ainakin 50 dB:n, 55 dB:n ja
60 dB:n päivä  ja yömelutasot.

Voimassa oleva ohjeistus melun mittaamisesta on melko yleinen. (Ympäris
töministeriön ympäristönsuojeluosaston ohje 3/1990). Meluselvitysten laadun
parantamiseksi tulisikin tarkentaa vuonna 1990 annettua ohjetta meluselvitysten
tekemisestä  ja  raportoinnista.

Ehdotukset jatkotoimiksi 8
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8.4 Paikkatiedon  hyödyntäminen

Selvityksen  aikana  tuli  erityisen  selvästi  esiin  paikkatietojen  hyödyntämisen
tarpeellisuus meluselvityksissä. Erityisesti melulle altistuvien määrä pitäisi sel
vittää olemassa olevien rekisterien avulla. Monissa selvityksissä oli ansiokkaasti
määritetty melualueiden sijainti ja laajuus, mutta melulle altistuvien määrää näillä
alueilla ei ollut selvitetty. Samoin virkistysalueiden ja lomaasumiseen käytettä
vien alueiden tulisi näkyä kartoilla, nykyisin ne useimmiten puuttuvat.

Nykyisillä ohjelmilla ja tiedonsiirtomenetelmillä paikkatietojen hyväksikäyt
täminen on helppoa ja nopeaa. Lisäksi melukäyrien ja paikkatietojen yhdistämi
nen mahdollistaa melutilanteen muutosten tutkimisen suhteellisen nopeasti ja
luotettavasti.

8.5 Ajantasaisen  melutietojärjestelmän kehittäminen

Nykyinen  tietotekniikka  mahdollistaa  ajantasaisen  paikkatietoon  perustuvan
melutietojärjestelmän kehittämisen. Melutietojärjestelmän tulisi sisältää melua
van toiminnan sijaintitiedot sekä tiedot melualueella asuvista asukkaista, herkis
tä kohteista sekä siellä suoritetuista meluntorjuntatoimenpiteistä. Lisäksi melu
tietokantaan pitäisi voida liittää tieto laskennallisista melualueista, mikäli tietoa
on saatavilla.

Melutietojärjestelmän käyttö tulisi olla yksinkertaista ja siihen syötettävälle
melutiedolle tarvittaisiin laatukriteerit. Lisäksi kunnille tulisi antaa tarvittavat
ohjeet niiden tekemien tai teettämien meluselvitysten toimittamisesta melutie
tojärjestelmään. Ympäristökeskukset voisivat seurata omilta alueiltaan järjestel
mään toimitetun tiedon laatua, ajantasaisuutta ja kattavuutta.

8.6 Hiljaiset alueet

Hiljaisten alueiden selvittäminen on nousemassa yhä merkittävämmäksi osaksi
erilaisia  meluselvityksiä.  Maakuntien  hiljaisten  alueiden  selvittämiseen  on  jo
luotu Satakunnan liiton HiljaPisa hankkeen yhteydessä alustava menetelmä. Sen
sijaan kuntiin tai muille pienemmille alueille, kuten matkailualueille tehtäville
hiljaisten alueiden selvityksille ei ole vielä olemassa mitään ohjeistusta tai kritee
reitä. Toimivien, tarpeeksi yksiselitteisten kartoitusmenetelmien luominen hil
jaisten alueiden kartoitukselle on tärkeää, jotta eri alueiden välisiä eroja voitaisi
vertailla  luotettavasti.
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Larri Liikonen ja Paula Leppänen

Altistuminen ympäristömelulle Suomessa Tilannekatsaus 2005

melu, ympäristömelu, altistuminen

Selvityksessä  on  arvioitu  ympäristömelulle  altistuvien  määriä  Suomessa.  Tiedot  perustuvat  vuoden  2004
lopussa  käytettävissä  olleisiin,  vuosien  2000    2004  aikana  tehtyihin  meluselvityksiin.

Selvityksen perusteella  800 000  900 000 suomalaista asuu päiväajan yli 55 dB:n melualueilla. Kokonaismäärä
voi  todellisuudessa olla  jonkin  verran  pienempi,  sillä  osa  väestöstä  asuu useiden  eri  melulähteiden  vaikutus
alueella  samanaikaisesti,  jolloin heidät  on  laskennallisesti merkitty  molempien melulähteiden  altistujiin.  Sum
massa  ovat  mukana  myös  ne,  jotka  eivät  todellisuudessa  altistu  jatkuvasti  melulle,  mutta  joiden  asuintalon
jokin osa on melualuella. Merkittävin ympäristömelun lähteistä on edelleen tieliikenne; maanteiden melualueilla
asuu  noin  350  000  asukasta.  Lisäksi  kuntien  ylläpitämien  katujen  melualueilla  asuu  noin  400  000  asukasta.
Rautatieliikenteen melualueilla asuu noin 49 000 suomalaista. Lentoliikenteen melulle  altistumista on arvioitu
erikseen siviililentoliikenteessä ja sotilaslentoliikenteessä. Selvityksen mukaan siviililentoliikenteen melualueella
asuu  13  500  asukasta  ja  sotilaslentoliikenteen  melualueilla  10  400  asukasta.  Satamien  ja  vesiliikenteen  melu
alueilla  asuu  muutama  sata  ja  teollisuuslaitosten  melun  vaikutusalueilla  arviolta  4  000    6  000  asukasta.
Ampumaurheilumelun melualueilla asuu 2 000  4 000 ja moottoriurheilun melualueilla noin 2 500 suomalaista.

Edelliseen  selvitykseen  verrattuna  merkittävää  vähentymistä  on  tapahtunut  siviililentoliikenteessä  sekä  katu
liikenteen melulle altistuvien määrissä. Muiden melulähteiden muuttuneissa luvuissa on kyse lähinnä selvityk
sissä käytettyjen menetelmien eroista. Kunnat ovat myös viime vuosina kiinnittäneet huomiota meluntorjuntaan
kaavoittaessaan  uusia  asuinalueita.  Tällä  on  ollut  vaikutusta  siihen,  että  vaikka  asutusta  on  sijoitettu  lähelle
liikenneväyliä,  eivät  melualueilla  asuvien  määrät  ole  kasvaneet.

Selvityksen loppuun on koottu ehdotuksia, joiden avulla tietoa ympäristömelulle altistumisesta voitaisiin koota
tarkemmin  ja  tehokkaammin.
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Bullerexponering i Finland  Situation 2005
(Altistuminen ympäristömelulle SuomessaTilannekatsaus 2005)

Miljöministeriet December 2005

Larri Liikonen och Paula Leppänen

I  denna  utredning  har  kartlagts  antalet  personer  i  Finland  som  är  utsatta  för  omgivningsbuller.  Uppgifterna
baserar sig på de  tidigare bullerutredningar som var  tillgängliga  i slutet av år 2004. Nämnda utredningar hade
genomförts  under  åren  2000    2004.

Enligt den nu föreliggande utredningen bor ca 800 000  900 000 finländare i områden där bullret överskrider under
dagtid 55 dB. Det totala antalet kan reellt sett vara något mindre, eftersom en del av befolkningen bor i områden
där  flera  olika  bullerkällor  verkar  samtidigt.  Den  mest  betydande  källan  till  omgivningsbuller  är  alltjämt
vägtrafiken;  ca    350  000  invånare  bor  i  bullerområden  i  närheten  av  landsvägar.  I  bullerområden  intill  av
kommunerna underhållna gator bor dessutom ca 400 000 invånare. I bullerområden som påverkas av järnvägstra
fiken bor ca 49 000 finländare. Exponeringen för flygtrafikbuller har utretts separat för den civila och den militära
flygtrafikens del.  Enligt utredningen  är  13  500  invånare bosatta  i  bullerområden  för  civil  flygtrafik  och  10  400
i bullerområden för militär flygtrafik. I bullerområden intill hamnar och sjöburen trafik bor några hundra invånare
och i områden som påverkas av bullret från industrianläggningar 4 000  6 000 invånare. I områden med buller
som  härrör  från  sportskytte bor  2  000    4  000  och  i  områden  med  buller  från  motorsport  ca  2  500  finländare.

I  förhållande  till  föregående  utredning hade  en betydande  minskning skett  i antalet  invånare utsatta  för buller
från  civil  flygtrafik  samt buller  från  gator.  När det gäller  andra bullerkällor  förklaras  förändringar  i  siffertalen
närmast av  skillnader i de metoder som utnyttjats. Även kommunerna har på senare år tagit bullerbekämpningen
i betraktande när de har  planlagt nya bostadsområden.  Detta har burit  frukt på så  sätt att även  om bosättning
har placerats  i  närheten av  trafikleder har  antalet  invånare  i bullerområden  inte ökat.

I slutet av utredningen uppräknas olika  förslag med hjälp av vilka information om exponering  för omgivnings
buller  kunde  sammanställas  noggrannare  och  effektivare.

Kontaktperson vid Norra Savolax miljöcentral: Anne Puska, tfn 020 490 4856

Miljöministeriet

Edita Prima Ab, Helsingfors, 2005

Offentlig

finska

buller, omgivningsbuller, exponering

Miljön i Finland 809

Miljövård

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet

Ympäristömelulle altistuminen Suomessa F1745 (Exponering för omgivningsbuller i Finland)

12387312 951731356X (nid.) 9517313578 (PDF)

58

mailto:asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
http://www.edita.fi/netmarket


57Ympäristöministeriö

Finnish

December 2005
Publisher

Parts of publication/
other project
publications

Date

Publication  series
and number

Theme of publication

Project name and
number, if any

Project organization

Financier/
commissioner

For sale at/
distributor

Printing place and year

Keywords

Abstract

Author(s)

Documentation page

Title of publication

Financier
of  publication

 ISSN ISBN

 No. of pages Language

 Restrictions Price

Other  information

Edita Publishing Ltd, Box 800, FIN00043 Edita, Finland
tel. +358 20 451 05,  telefax +358 20 450 2380
email: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, wwwserver: http://www.edita.fi/netmarket

12387312 951731356X (nid.) 9517313578 (PDF)

Contact at the Northern Savo Regional Environment Centre: Ms. Anne Puska, phone +358 20 490 4856

Edita Prima Ltd, Helsinki 2005

Ministry of the Environment

Public

Ministry of the Environment and Ministry of Transport and Communication

Ympäristömelulle altistuminen Suomessa FI745

58

Noise, environmental noise, exposure

This study assesses the numbers of people in Finland who are subjected to environmental noise. The information
is  derived  from  noise  investigations 2000   2004,  which  were at  hand at  the  end of  2004.

According to the study, 800 000 –  900 000 Finns live in noise areas where daytime noise exceeds 55 dB. In actual
fact,  the  total  number  may  be  smaller,  seeing  that  part  of  the  people  live  in  the  influence  areas  of  several
simultaneous noise  sources  and have  then been  separately  counted  as  exposed  to  each  noise  source.  The  sum
also  includes  those who  are  not  really  continuously  exposed to  noise,  although  part  of  their  residence  may  be
situated in a noise area. The most important source of environmental noise is still road traffic: about 350 000 people
live  in  the noise  areas of highways.  Additionally,  about
400 000 people  live  in the noise areas of  streets maintained by  local authorities. About 49 000 Finns  live  in  the
noise areas of railway traffic. Exposure to air traffic noise has been estimated separately for civilian and military
aviation. According to the study, 13 500 people live in the noise areas of civil aviation, while 10 400 people live
in the noise areas of military aviation. A few hundred people live in the noise areas of harbours and water traffic,
and  between  4 000  and  6  000 people  are  estimated  to  live  in  the noise areas  of  industries.  Between 2  000  and
4 000 Finns  live in  the noise areas of  shooting ranges, about 2 500  in the noise areas around motor sports  sites.

Compared with the previous study, there has been a significant decrease in the number of people exposed to noise
from  civil  aviation  and  from  streets.  Changed  figures  for  other  noise  sources  mainly  reflect  differences  in  the
methods used  in different studies. Moreover, during  the  last  few years,  local authorities have paid attention  to
noise abatement when drawing up land use plans for new residential areas. The result is that although new housing
may be  located near traffic  channels,  the numbers of  those exposed to environmental noise have not  increased.

The study ends with a number of proposals for more accurate and efficient compilation of information on exposure
to  environmental  noise.
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