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1   JOHDANTO 

BAT eli ”best available techniques” ja sen apukäsite BEP eli ”best environmental 
practices” ovat ympäristöhaittojen estämisen muotitermejä, jotka on kirjattu peräti ym-
päristönsuojelulakiin [1]. Käsitteitä on käytetty lähinnä teollisuuden ympäristöhaittojen 
yhteydessä, mutta melun osalta ne sopivat sinänsä aivan yhtä hyvin myös muulle ympä-
ristömelulle. 

Tässä artikkelissa käydään läpi eräitä viime vuosien aikana esillä olleita hyviä menetel-
miä ja ratkaisuja, joita on myös käytetty tehdyissä meluntorjunnan toimeksiannoissa. 
Esimerkeissä on edustettuina tie- ja raideliikennemelun, satamien ja laivojen sekä teolli-
suuden ja voimalaitosten melua. Itse esitelmässä toimenpiteiden vaikutuksesta meluun 
esitetään ääninäytteitä. 

2   MELUPÄÄSTÖ JA MELUNTORJUNTA 

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että ympäristöluvissa asetetaan ”päästöraja-arvoja”, 
joiden tulee perustua ”parhaaseen tekniikkaan”. Sekä luvan laatijan että melun torjujan 
on silti syytä suhtautua soveltaen lain kirjaimeen, päästöjen vähentämiseen. Jos ääni-
säteilyn eli emission tuottama ääni ei kohtaa kuulijaa, se ei ole melua eikä se aiheuta 
haittoja. Lain henki kuitenkin on, että olennainen ei ole päästö vaan haitta — siis melu-
taso kuulijan luona. Melun tapauksessa päästöön ei olekaan syytä takertua: Haittojen 
estämiseen tarvitaan sittenkin koko vanhaa kolmiyhteyttä: päästön vähentäminen, le-
viämisen vaikeuttaminen ja kohteen suojaaminen. 

BAT- ja BEP-käsitteiden esille tuominen näyttäisi vihjaavan, että ne toisivat ympäris-
tönsuojeluun uusia mahdollisuuksia, tekniikoita ja ratkaisujakin. Ympäristömelun tor-
juntaan ne eivät kuitenkaan tuo mitään uutta; torjuntatyötä jatketaan aivan samoilla 
asianmukaisiksi ja toimiviksi todetuilla keinoilla kuin tähänkin asti. BAT-käsitteeseen 
liittyvällä ohjeistuksella saattaa kuitenkin olla myönteistä merkitystä siten, että toimin-
nanharjoittajat ja viranomaiset saavat sen kautta käyttöönsä lisätietoa sopivista keinoista 
ja tuntumaa niiden tehokkuudesta. 

     
Kuva 1. Melueste on edelleen selvästi tehokkain tieliikenteen melun tekninen torjunta-
keino. — Turunväylän alkupää sai esteet 50 vuotta käyttöönoton jälkeen. 
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Kuva 2. Tiiviisti rakennetussa ympäristössä melueste ei tule kyseeseen. Seuraavia kei-
noja ovat mm. hiljainen asfaltti ja liikenteen, esimerkiksi nopeuden rajoittaminen ja 
valvonta. 

3   TORJUNNAN SUUNNITTELUA JA RATKAISUJA 

3.1   Liikennemelua 

Autojen melu on ylivoimaisesti merkittävin ympäristömeluhaitta. Kaikkia mahdollisia 
keinoja sen vähentämiseksi tarvitaan. Väkevin torjuntakeino sekä tiemelulle että kaikille 
muillekin ympäristömelun lajeille on kaavoitus. Valmiissa ympäristössä kaavoitus ei 
kuitenkaan enää auta. Jos sekä väylä että asuinalue ovat jo paikoillaan, keinoihin kuulu-
vat mm. melueste, hiljainen päällyste, nopeuden alentaminen ja sen valvonta sekä lii-
kenteen muu rajoittaminen. 

Melueste on teknisistä keinoista selvästi tehokkain, mutta vain rajallisella alueella. Es-
tettä ei voi rakentaa joka paikkaan. Tehokkaan esteen on oltava melko korkea. Matalan 
kaiteen teho on vähäisempi, erityisesti jos tie on leveä. Korkea este vaimentaa enintään 
n. 12–15 dB, matalahko n. 8–10 dB. Hiljaiseen asfalttiin on viime vuosina kohdistunut 
ehkä ylimitoitettujakin toiveita. Hiljaisen asfaltin vaimennus on n. 3 dB [2], rajoitusten 
vaikutus tyypillisesti 1–3 dB. 

Raideliikenteen melun torjunta rajoittuu suurelta osin kaluston hankintavaiheeseen, jol-
loin on mahdollista vaikuttaa vaunujen meluominaisuuksiin. Uusi Sm5-paikallisjuna on 
osoittatunut hiljaiseksi. Seuraavana vuorossa on Helsingin vanhempien raitiovaunujen 
korvaushankinta. Telien säteilemä vaihdekolina on keskeinen osa vaunujen melupääs-
töä. 

     
Kuva 3. Vanhat Valmetit korvataan lähivuosina uusilla vaunuilla. Helsinki varautuu 
helikopterikentän säilymiseen Hernesaaren kärjessä ja sovittamiseen asuntorakentami-
sen kanssa. 
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Kuva 4. Matkustajasataman ongelmana on uudet asuintalot, joita suunnitellaan sekä 
etualalle että taustan siilojen viereen. Rahtisataman meluntorjuntaa on melun ottami-
nen huomioon kaluston hankintavaiheessa: moderni vähämeluinen sähkölukki. 
 

3.2   Kaava-alueita 

Uusien asuinalueiden suunnittelussa kaavoitus ja siihen riittävän aikaisessa vaiheessa 
liittyvä meluselvitys ovat parasta ympäristötoimintaa. Selvityksellä tutkitaan liikenteen 
melunhallinnan ja rakennusten sijoittelun lisäksi mm. niiden käyttötarkoituksia ja mas-
soittelua, rakentamisjärjestystä ja suojausvaikutuksia sekä asuntojen sijoitusta ja jul-
kisivujen äänieristystä. 

Helsingin Hernesaaressa varaudutaan helikopterikentän säilymiseen ja sovittamiseen 
lähestyvän asuntorakentamisen kanssa. Mallinnuksella selvitettiin talojen minimietäi-
syys kentältä sekä mitoitettiin äänieristys. Samalla alueella asuintaloja kaavaillaan myös 
matkustajasataman viereen. Yöpyvien laivojen meluntorjuntaan tarvitaan äänieristystä, 
joka mitoitetaan erityisesti niiden pienitaajuista ja usein kapeakaistaista melua vastaan. 
Rakenteiden eristyksen on tyypillisesti oltava n. 10 dB parempi kuin mihin on totuttu 
katuliikenteen melun eristämisessä. 
 

3.3   Teollisuustyyppistä melua 

Väljästi teollisuustyyppistä melua syntyy teollisuuslaitosten ohella mm. tavarasatamissa 
ja voimalaitoksissa. Melun yleispiirre on, että yksittäisten melulähteden määrä voi olla 
suuri. Usein torjuntasuunnittelussa joudutaan tarkastelemaan niiden kaikkien osuutta. 

     
Kuva 5. Melueste on joskus käyttökelpoisin ratkaisu teollisuustyyppisellekin melulle. 
Suomen suurin melueste ja yksi korkeimmista: Vuosaaren satama ja Kaukopään tehtaat. 
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Kuva 6. Äänenvaimennin on perusratkaisu monien teollisuuden ja mm. voimalaitosten 
melulähteiden torjuntaan. Vasta suunnitteilla olevan biojalostamon melulähteistä suu-
rin epävarmuus liittyy soihdun melupäästöön ja ennalta vaikeasti arvioitavaan toimin-
ta-aikaan. 
 

Liikennemelun torjunnan vakiotoimenpide, melueste, toimii yleensä hyvin myös sata-
mien ja teollisuuden melulle. Kuvissa 5 on esimerkit järeistä esteistä Vuosaaren sata-
massa ja paperitehtaan kuorimolla. 

Teollisuuden melussa on usein kyse nykyisten laitosten lisävaimentamisesta tai uuden 
yksikön vaikutuksesta laitosalueen kokonaismeluun. Usein meluntorjunta odottaa kor-
vaavaa investointia. Hankintavaiheessa voidaan toimia BEP:in luonteisesti. Laitetoimit-
tajilta edellytetään yksityiskohtaista melutakuuta ja niiden tulee kyetä ilmoittamaan 
tuotteensa melupäästö aitona äänitehotasona pelkän A-äänitason sijasta, jotta vaikutus 
ympäristön toteutuvaan melutasoon voitaisiin mallintaa luotettavasti. Suunnitteluvai-
heen mallinnus on puolestaan BAT:ia. Jos osoittautuu, että melu lisääntyy, torjuntatoi-
miin voidaan ryhtyä ajoissa. 

Teollisuuden meluntorjunnassa käytetään monia eri tekniikoita. Kun torjuntaan ryhdy-
tään, ongelmat voidaan yleensä ratkaista asianmukaisesti valituilla ja mitoitetuilla va-
kiotoimilla. Niitä ovat mm. melulähteiden varustaminen äänenvaimentimella, äänen sä-
teilyverhous, melukarsina, kotelointi ja siirtäminen sisätiloihin. Tavallisesti rajoittavan 
tekijän muodostavat kustannukset. 

Meluntorjunnan BAT:ia on myös melun ottaminen huomioon konekantaa uusittaessa. 
Perustyökoneet kuin myös satamien lukit, trukit tai vetomestarit ovat hiljentyneet viime 
vuosien aikana muutaman desibelin ja 20 vuoden takaisesta useita desibelejä. Uusiutu-
mistahti on kuitenkin hidas. 
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