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Tekniikan kehittyminen, kaupunkien ja liikenteen kasvu seka 
kaiken tuotannon jatkuva automatisointi ovat tehneet melusta 
merkittavan ymp8rist~saasteen. Ymp8rist~melu aiheuttaa stres
sia, unih8iri~it8 ja se voi lla osasyy syd8n- ja verenkiertoe
linten sairauksien synnyss8. Melu h8iritsee keskittymista vaa
tivaa ty~t8. Se voi my~s lis8t8 tapaturmariski8. Ymparist~me
luun liittyy kuitenkin mania piirteit8, jotka tekev8t siita 
hankalasti hallittavan haitta- ja riskitekijan. Melu harvoin 
koetaan terveysuhaksi, vaikka siit8 k8rsitt8isiin ja valitet
taisiin. V8est~ naytt88kin hyvaksyv8n korkeampia melutasoja 
kuin mit8 asiantuntijat pit8v8t hyv8ksytt8vin8. 

Meluntorjuntaa vaikeuttaa edelleen se, ett8 suhtautuminen me
luun on niin ty~paikoilla kuin muualla yhteiskunnassa kaksija
koista. Melua ei aina koeta haitta- tai riskitekij8ksi, vaan 
siihen voidaan liitt88 jopa positiivisia merkityksi8 . Melun 
voidaan ajatella olevan osoitus tehokkuudesta ja voimasta tai 
kiihke8st8 el8m8n rytmist8. 

JOHDANTO 

Korkeimmat melutasot, vakavimmat altistumiset melulle ja tekni
sesti vaikeimmin ratkaistavat meluongelmat l~ytyv8t teollisuu
desta ja rakennustoiminnasta. Suurin riski saadaan ty~perainen 
meluvamma on 
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iskuporaajilla ja kairaajilla,upseereilla seka sulatto- ja valimo
tyontekijoilla (Kyttala ,1989) . Kaikissa naissa ammateissa huomattava 
osa melusta on impulssimaista.Melun aiheuttamat kuulovammat ovat 
rasitusvammojen ohella Suomessa suurin ammattiautiryhma;uusia melun 
aiheuttamia ammattitautitapauksia ilmenee vuosittain noin 1700- 2000. 

Hairitsevalle ymparistomelulle altistuu Suomessa huomattava osa 
vaestosta paivittain.Ymparistomelu keskittyy paaasiassa kaupunkien 
vilkkaasti liikennoityjen teiden,valtateiden ja liikennevaylien,tava
ra - ja liikenneterminaalien,lentokenttien,teollisuusalueiden,raken
nustyomaiden ja ampuma- seka moottoriurheiluratojen laheisyyteen.Ym
paristomelua esiintyy siella,missa on suuri vaestotiheys ja vilkasta 
tuotannollista toimintaa ja liikennetta . Kansainvalisten arvioiden 
mukaan eri maissa noin 5 - 30 % vaestosta alistuu tieliikennemelulle 
jonka taso on yli 65 dB(A).OECD - maissa taman vaeston maara on noin 
110 000 000 (Listner,1989) . 

YMPARISTOMELUN HAITTAVAIKUTUKSET 

Melun vaeston terveydelle aiheuttamat riskit ja muut haittavaikutuk
set seka taloudelliset kustannukset ovat moninaisia ja ilmenevat 
monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden kautta . Jopa kuulovamman 
syntyyn vaikuttavat melun ohella tupakointi,tarina ja sarkylaakkeiden 
kaytto( Pyykko et al,1989). 

Melu kaynnistaa vaistamatta ihmiselimistossa reaktioita,jotka voivat 
aiheuttaa stressia,ahdistusta ja vasymysta ja tata kautta olla osate 
kijana monien psykosomaattisten oireyhtymien synnyssa seka ilmeisesti 
verenkiertoelinten sairauksiin johtavissa vaikutusketjuissa (Berglund 
et al,1984).Sotilaslentokoneiden ylilennot voivat aiheuttaa vanhem
mille ihmisille sydankohtauksia ( Ising,Michalak,1990). 

Unihairioiden on useissa tutkimuksissa arveltu olevan tarkein ympa 
ristomelun aiheuttavista terveydellista haitoista.Liikenteen aiheut
taman melun on todettu lisaavan unilaakkeiden kayttoa (Listner,l989). 

Tutkimukset,joissa on kartoitettu tyopaikka- ja lentomelun seka 
keskenmenojen valisia yhteyksia,ovat yleensa osoittaneet,etta melual 
tistus lisaa seka keskenmenoriskia etta vastasyntyneiden pienipainoi
suutta. Vuorotyon ja tyopaikkamelun on Suomessa todettu yhdessa 
lisaavan keskenmenoriskia (Nurminen,Kurppa,1989).Samoin on olemassa 
viitteita siita,etta raskaana olevien aitien tyoskentely voimakkaassa 
melussa lisaa lapsen kuulovaurioriskia (Lalande,Hetu,Lambert,1986). 

Ymparistomelu voi vaikeuttaa kommunikaatiota,hairita puhelimen kayt 
toa ja vaikeuttaa TV:n katselua.Melu voi hairita keskittymista vaati
vaa tyota tai opiskelua.Tyopaikkaa vaihtaneista henkiloista 3-5 % 
ilmoittaa paasyyksi meluhaitan ( VTT,l984).Kouluissa melu hairitsee 
opetustapahtumaa,aiheuttaa stressia ja aiheuttamaa kielenkayttoon 
ja lukemiseen liittyvia vaikeuksia lapsille( OECD,1986). 

Melu voi aiheuttamansa pelastymis- ja orientoitumisreaktion takia 
suunnata huomion vaaraan kohteeseen tai peittovaikutuksensa takia 
aiheuttaa virhesuorituksia ja nain valillisesti lisata tapaturma
riskia.Melu voi myos olla tuottamansa stressin aiheuttamien keskit
tymisvaikeuksien ja vasymyksen kautta yhteydessa tapaturmiin (Wil 
kins,Acton,1982).Voimakas melu aiheuttaa tilapaisen kuulonalentumi 
sen.Tasta on seurauksena,etta tyopaivan jalkeen liikenteessa on 
kymmeniatuhansia tyontekijoita,joiden kuuloaistin toimintakyky on 
silla hetkella alentunut.Itse he eivat valttamatta ole tasta lainkaan 
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tietoisia.Vaikka melulla ja tapaturmilla nayttaa olevan yhteyksia 
toisiinsa,melun vaikutusta tapaturmariskiiin on tutkittu hyvin 
vahan . Esimerkiksi M Loebin ( 1986)laatimasta laajasta ki r jallisuus
katsauksesta"Noise and Human Efficiency" ei loydy lainkaan hakusanaa 
"Accident" . 

Lasten on esitetty todennakoisesti olevan riskiryhma melun aiheutta
mille haitoille ja terveysvaikutuksille ( Vuorinen,1990) .Ainakin 
lapset ova t kaduilla ja teilla liikuessaan y leensa lahempana liiken
teen melulahteita kuin aikuiset . 

Melun haittavaikutukset korostuvat kun ihmisella on kuulovamma tai 
hanen ter veydentilansa on heikko . Kuulovamma vaikeuttaa sosiaalista 
kanssakaymista ja johtaa usein myos muihin terveydellisiin haittoi 
hin . Vuode n 1986 eliolotutkimuksessa 7 % kaikista ja 24 % yli 65 -
vuotiaista haastatelluista ilmoitti e tta heilla on vaikeuksia 
kuulemisessa ( Sauli et al,l989) . 

Teollistuneissa maissa vaesto on nopeasti ikaantymassa.Samalla 
nousee niiden kansalaisten maara, joiden kuulo on heikentynyt joko 
biologisista syista tai elinaikana saadun melualtistuksen johdosta. 
Tama kehitystrendi tulee asettamaan uusia vaatimuksia meluntorjunnal 
le (OECD,1986). 

Yleensa ymparistomelu on ainakin viihtyvyytta heikentava tekija . Sen 
vaikutukset korostuvat viikonloppuina ja vapaa-aikoina . Melu voi 
estaa lepaamisen ja luonnosta nauttimisen . Maa - j a metsatalouden 
koneellistuminen on tuonut ymparistomelun· pelloille,maatilojen piha
piiriin ja metsiin.Moottoriveneet ja maastoajoneuvot voivat rikkoa 
luonnonrauhan laajoilla alueilla .Erityisen hairitsevaksi melu koetaan 
aina silloin,kun sen aiheuttanutta toimintaakin pidetaan tarpeettoma
na tai haitallisena. 

Hairitseva ymparistomelu voi aiheuttaa myos valillisten vaikutusten 
kautta taloudellisten arvojen menetyksia.Useissa eri maissa suorite
tuissa tutkimuksissa on havaittu,etta asuntojen hinnat ja vuokrat 
voivat laheisen liikennevaylan tai teollisuusyrityksen melutason 
kasvun myota laskea.Nayttaakin silta,etta ampumaratojen ja kivi
louhimoiden meluvalitusten taustalla on terveydellisten ja viihty
vyystekijoiden ohella usein myos taloudelliset arvot (Pesonen,1988) . 

YMPARISTOMELU RISKITEKIJANA 

Melu on ymparistoongelma ,joka helposti saattaa jaada muiden tarkeam
maksi koettujen epakohtien varjoon.Markkinamekanismit sinansa eivat 
ohjaa kehitysta meluntorjunnan kannalta edulliseen lopputulokseen 
kuin heikosti,silla ymparistomelun kohdalla hyodyt ja haitat jakaan
tuvat useinmiten eri tahoille .Ymparistomelun torjuntaan tarvittaville 
toimenpiteille on usein vaikea loytaa maksajaa eika torjuntateknilli 
silla asiantuntijapalveluilla ole niin suurta kysyntaa kuin voisi 
julkisen keskustelun perusteella paatella ( Seebold,1988). 

Riskitutkimukset osoittavat,etta sellaisia riskeja jotka esiintyvat 
harvoin,mutta joilla voi olla vakavia seurauksia yliarvioidaan,kun 
taas vaheisempia usein esiintyvia riskeja aliarvioidaan.Samoin yliar 
vioidaan sellaisia riskeja,joiden seurauksiin liittyy dramaattisia 
piirteita.Suuronnettomuuksia siedetaan huomattavasti heikommin kuin 
usein toistuvia yksittaisia kuolemantapauksia esim liikenteessa tai 
tyopaikoilla,vaikka vaestoon kohdistuva riskitaso pitkan ajan kulues 
sa olisikin sama.Melu on riskitekijana jokapaivainen oikeastaan alati 

5 



jossain rnuodossa lasaoleva,eika sen aiheuttarnista terveydellisita 
haitoista synny lehdistoon suuria otsikoita. 

Hyvaksyttavan riskin tasoon vaikuttaa r atkaisevasti edelleen se,onko 
riski vapaaehtoisesti otettu ja kuinka hyvin riskitekijaa koetaan 
pystyttavan itse haliitsemaan (Hoyos ,Zimolong,1988) . Melu saattaa 
olla riskitekija,jonka koetaan olevan hallinnassa silloinkin,kun 
muut rneidat sille altistavat . Ihminen voi jonkin aikaa tor jua hair it
sevat aanen pais rnielestaan t ai ainakin niiden aiheuttama t aistimuk
set ovat riippuvaisia altistuksen kohteen omasta rnielentilasta . 
Melu voi myos joissakin tapauksissa nostaa vireystilaa niin,etta 
tyontekijan on helpompi suorittaa tyotehtavat vaaditussa ajassa 
(Loeb,1986).Talloin itse meluakaan ei ehka koeta riski - tai haittate
kijaksi. 

Melu vaikuttaa lahinna korvaan; voimakastakin melua voidaan periaat
teessa itse torjua yksinkertaisin keinoin kayttamalla melutulppia 
ja kuppisuojairnia.Melutason taytyy olla huomattavan korkea ennenkuin 
se aiheuttaa kipuaistimuksen . Melu ei myoskaan jaa vaikuttamaan ke 
miallisten aineiden tavoin ihmisen sisalle . Sietamattornaksi rnelu 
muuttuu ilmeisesti silloin,kun tuntuu,ettei se ole enaa hallittavissa 
eika siihen voi mitenkaan vaikuttaa.Talloin saattaa hyvaksyttava 
riski laskea joissakin tapauksissa aanenpaineen tasolla rnitattuna 
hyvinkin alas . 

On myos huornattava,etta ymparistomelu ei aina ole vain hairitsevaa 
aanta,vaan sen voidaan kokea olevan muuallakin kuin diskoissa ja 
ravintoloissa osa kiihkeaa kaupunkilaiselaman rytmia, syketta ja 
toimintaa.Kuluttajat karsastivat aluksi vahameluisia polynirnurei 
ta,koska olivat tottuneet pitamaan voirnakasta aanta irnutehon merkki 
na.Sama ilrnio voi yha esiintya tyopaikoilla monien kane - ja laiteryh
mien kohdalla. 

Melun hairitsevyyskin on ratkaisevasti kiinni siihen liitetyista 
merkityksista.Kerrostaloissa naapuriasunnoista kuuluvat aanet eivat 
ole niinkaan kiusallisia aanena,vaan ennen kaikkea siksi,etta ne 
ikaan kuin pakottavat meidan etsirnaan niiden merkitysta ja tulkitse
maan, mita ne tarkoittavat. 

Amrnattitautitilastot osoittavat,etta ne ammatit ,joissa rnelutasot 
ovat korkeita ja joihin melun aiheuttamat kuulovammat keskittyvat, 
loytyvat lahes jarjestaan miesvaltaisilta aloilta.Vuonne 1988 ilme
ni Suomessa uusia melun aiheuttamia ammattitauteja 1918.Miehille 
kasaantui naista 93 %.Miehet eivat ainoastaan altistu naisia enemman 
melulle,vaan myos tuottavat sita enemman.Useat ymparistomelua synnyt 
tavat vapaa-ajan harrastukset kuten esim moottoriurheilu ja ammunta 
ovat tyypillisia miesten lajeja.Liikenteessakin yleensa miehet 
tuottavat enemrnan melua kuin naiset.He ajavat enemman,ottavat mootto 
reista enemman irti kierroksia ja yllapitavat suurempia keskinopeuk
sia.He omistavat valtaosan pikaveneista,moottoripyorista ja moottori
kelkoista. 

Eraan selvityksen mukaan suomalaiset miehet liikkuvat paivittain 
keskimaarin 51 kilometria ja naiset 32 kilometria ( Neste, 1990). 
Era on yllattavan suuri,silla naiset muodostavat jo puolet tyovoirnas
ta.Naiset lisaksi kayvat kaupassa ja hakevat lapset paivahoidosta 
ainakin yhta usein kuin miehet.Karkeasti yksinkertaistaen voitai 
siin vaittaa,etta henkiloliikenteen rnelu - ja pakokaasupaastot va
henisivat noin 40 % ,jos miehet liikkuisivat kuin naiset. 
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Selitys sille,etta meluvammat keskittyvat miesvaltaisiin ammatteihin 
ja niin monet miesten harrastukset tuottavat ymparist~melua l~ytynee 
ainakin osaksi meluun liitettavista merkityksista ja melun mukanaan 
kantamasta informaatiosta . Melun yksinkertaisesti taytyy merkita eri 
asioita miehille kuin naisille . Melu voi kuvastaa voimaa, tehokkuut 
ta,vapautta ja valtaa seka toimia uhan ja vaaran merkkina . Kaikki nama 
ovat piirteita,joilla on keskeinen merkitys miesten ty~yhteis~issa 
(Honkasalo,A.) 

Tuottamalla melua voi lis aksi pakotta a ymparist~n kiinnittamaan 
huomion itseensa tai osoittaa piittaamattomuutta ymparist~n hyvaksy 
mille saann~ille ja normeille.Eraan moottoripy~ran suunnnittelussa 
meluntorjuntainsin~~rit saivat tehtavakseen suunnitella melupaast~n 
raja- arvot alittavan,mutta silti mahdollisimman aanekkaalta kuulosta
van mallin,jotta se mielyttaisi nuoria kuluttajia (Zwicker,1987) . 

TAR INA 

Ylar aajoihin ja koko kehoon kohdistuva ty~perainen tarina voi aihe 
uttaa valkosormisuutta,aareishermoston muutoksia ja luu- seka nivel
rikkoja.Ymparist~ssa esiintyva tarina koetaan helposti hairitsevaksi 
viihtyvyytta vahentavaksi tekijaksi . Se voi my~s aiheuttaa stressia . 
Tarinaa voi esiintya liikennevalien, teollisuuslaitosten ja raken
nusty~maiden yhteydessa. 

Tarinan samoin kuin melun hairitsevaksi kokemiseen vaikuttavat 
yksil~lliset erot ja sosiaaliset tekijat . Osa liikennemelun aiheutta
masta koetusta hairitsevyydesta voi johtuakin lahella vaylaa tarinas 
ta ( Yamada et al, 1990) . 

JOHTOPAATOKSET 

Melu on osoittautunut monitahoiseksi riskitekijaksi.Sen aiheuttavat 
haittavaikutukset ovat vaikeasti arvioitaessa , niita on vaikea 
verrata keskenaan,riskin havaitsemiseen,kasittelyyn,hallintaan ja 
torjuntaan vaikuttavat voimakkaasti sosiaaliset tekijat.Lisaksi 
hyvaksyttavan riskitason maarittelemisessakin on esiintynyt mania 
ongelmia. 

Vaikka kirjallisuudessa l~ytyy melko yhtenainen kasitys niista 
aanenpaineentasoista,joita voidaan kayttaa maaritettaessa hyvaksyt
tavan riskin tasoa kuulovammelle ja ymparist~melun aiheuttamille 
haittavaikutuksille,todelliset ymparist~ssa ja ty~paikoilla esiinty
vat melutasot ylittavat usein huomattavasti nama arvot. 

Suomessa meluntorjuntalaki tarjoaa ymparist~melun torjunnalle lain
saadann~llisen pohjan (Ymparist~ministeri~,1989 ).Meluntorjunta 
vaatii monitahoisuutensa ja ongelmallisuutensa takia erityisen pitka
jannitteista toimintaa ja huomion kiinnittamista kaikkiin eri torjun
nan keinoihin.Tarvitaan saad~sten ja maaraysten lisaksi laajaa tiedo
tus - ,valistus, koulutus- ja tutkimustoimintaa seka elinkeinoelaman, 
suunnittelijoiden ja tavallisten kansalaisten omatoimisuutta. 
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