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Melu lukuina
Tämä raportti aloittaa riskienseurantakeskuksen aihekohtaisten 
raporttien sarjan, jossa käsitellään tiettyjä riskejä, toimialoja tai 
työntekijäryhmiä. Raportissa kuvataan työssä tapahtuvaan melu-
altistukseen liittyvää tilannetta Euroopassa, määritetään riskiryh-
mät ja esitellään suuntauksia ja uusia ongelmia. Toimet ovat osa 
laajempaa hanketta, jossa pyritään havaitsemaan varhaisem-
massa vaiheessa työelämän uudet suuntaukset ja riskit, jotta 
resurssien kohdentaminen olisi helpompaa ja voitaisiin toteuttaa 
paremmin ajoitettuja ja tehokkaampia vastatoimia.

Yhä suurempi osa työntekijöistä työskentelee palvelualalla. Tästä 
syystä raportti sisältää tietoa paitsi aloista, joilla työntekijöiden 
altistuminen melulle tunnetaan hyvin, eli rakennusalasta, teol-
lisuudesta ja maataloudesta, mutta myös naisvaltaisemmista, 
palvelukeskeisemmistä toiminnoista, kuten opetuksesta tai 
puhelinpalvelukeskuksista.

Melualtistus

Melutasot ylittävät edelleen säännöllisesti asetetut raja-arvot 
monilla aloilla, kuten maataloudessa, rakennusalalla, koneteknii-
kassa, elintarviketeollisuudessa, puutöissä, valimoissa ja viihde-
alalla.

Käsityöläiset, ammattityöntekijät, maataloustyöntekijät ja ase-
voimien työntekijät kärsivät useimmiten korkeista melutasoista. 
Naiset saattavat joillakin aloilla joutua erityisen alttiiksi kovalle 
melulle. Melulle oman kertomuksensa mukaan altistuvien nais-
ten prosenttiosuus on paljon suurempi uusissa jäsenvaltioissa 
kuin 15:ssä vanhassa jäsenvaltiossa. Esimerkiksi Tšekin tasaval-
lassa 75 prosenttia melulle altistuvista tekstiiliteollisuuden työn-
tekijöistä on naisia ja elintarviketeollisuudessakin 50 prosenttia.

Uusissa jäsenvaltioissa melulle altistuvien työntekijöiden prosent-
tiosuus on suurin maataloudessa ja kaivosalalla ja niiden jälkeen 
teollisuudessa. Myös näillä aloilla melulle altistuvien työntekijöi-
den osuus on suurempi kuin vanhoissa jäsenvaltioissa.

Kovalle melulle altistuu myös yhä nuorempia työntekijöitä. 
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kyselytutkimuk-
sissa oli vuonna 2000 enemmän sellaisia harjoittelijoita ja muita 
koulutusohjelmiin osallistuvia työntekijöitä, jotka ilmoittivat kär-
sivänsä kuulo-ongelmista, kuin vuonna 1995. Erityistä huomiota 
onkin siksi kiinnitettävä nuorten työntekijöiden kouluttamiseen, 
ja heidän terveysongelmiinsa pitäisi puuttua erityisten toimien 
avulla.

Terveyshaitat

■ Kuulonalenema
Melusta johtuva kuulonalenema on edelleen yksi yleisimmin 
todetuista työperäisistä sairauksista. Kuulonalenemaan liittyvien 
kustannusten osuus oli noin 10 prosenttia kaikista työperäi-
siin sairauksiin liittyvistä kustannuksista vuosina 1999–2001 (1). 
Ta pauksia saattaa jäädä ilmoittamatta ja toteamatta etenkin 
naistyöntekijöiden kohdalla, ja luvut riippuvat myös kuulonale-
ne man määrittelyyn käytetyistä kynnysarvoista. Suuntaukset 
vaihtelevat maasta ja toteamiskäytännöstä riippuen. Esimerkiksi 
Saksassa todettujen tapausten määrä on vakiintumassa ja vaka-
vuusaste pienenemässä.

Työntekijöiden itse ilmoittamien kuulo-ongelmien määrä 
on lisääntynyt hieman. Eurooppalaisten tutkimustulosten (2) 
mukaan 7 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä katsoo, että 
työ heikentää heidän terveyttään aiheuttamalla kuulo-ongelmia. 
Työntekijät, jotka raportoivat joutuvansa alttiiksi kovalle melulle, 
ilmoittavat myös yleisemmin kärsivänsä kuulo-ongelmista.

■ Tinnitus
Melun aiheuttamaan kuulon heikentymiseen liittyy usein myös 
tinnitusta eli korvien soimista. Tinnituksesta on saatavilla vain niu-
kasti tietoa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2003 teh-
dyn tutkimuksen mukaan arviolta 153 000 miestä ja 26 000 naista 
35–64-vuotiaiden ikäryhmässä kärsii vakavista kuulo-ongelmista, 
jotka johtuvat työssä tapahtuvasta melualtistuksesta, ja noin 
266 000 miehellä ja 84 000 naisella oli työstä johtuva jatkuva tin-
nitus. Lisäkartoitusten pitäisi auttaa arvioimaan ongelman Euroo-
pan laajuista ulottuvuutta. Musiikkialalla näyttää kuulovaurioiden 
määrä altistukseen nähden melko vähäiseltä mutta tinnitusta 
näyttää esiintyvän jopa enemmän kuin ”perinteisillä” melualoilla. 
/Toppila & al/
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(1)  Costs and funding of occupational diseases in Europe, Eurogip-08-E, elokuu 2004. 
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf.

(2) European Survey of Working Conditions, ESWC.
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http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf
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■ Akustinen sokki
Akustiseksi sokiksi kutsutaan sellaisen henkilön fyysisiä ja psyyk-
kisiä oireita, joka on kuullut äkillisen, odottamattoman, kovan 
äänen puhelimen kuulokkeista. Puhelinpalvelukeskusten välittä-
jät ovat pahimmassa riskiryhmässä. Ongelmaa saattaa pahentaa 
se, että puhelinpalvelukeskukset ovat niin meluisia, että välittäjät 
joutuvat säätämään äänenvoimakkuuden paljon korkeammaksi 
kuin mitä tarvittaisiin hiljaisemmassa ympäristössä. Akustinen 
sokki mainittiin ongelmana myös uusia fyysisiä riskejä käsittele-
vissä viraston asiantuntijatutkimuksissa.

■ Yhteisvaikutukset
Kuulonalentuman saattavat aiheuttaa tai sitä saattavat pahen-
taa myös kemikaalit. Tunnettuja ototoksiineja ovat liuottimet, 
metallit, lääkkeet ja tukahduttavat aineet. Ammattialoja, joissa 
altistutaan usein melulle ja vaarallisille aineille tai tärinälle, ovat 
kirjapainotyö, maalaus, laivanrakennus, rakennusala, tehdas-
teollisuus, öljyteollisuus, nahkatuotteiden ja huonekalujen val-
mistus, maatalous ja kaivosala. Myös valimoissa saattaa esiintyä 
yhtäaikaista altistumista melulle, tärinälle, kemiallisille altisteille ja 
kuumuudelle. Yhteisvaikutukset ovat tuntuvampia uusissa jäsen-
valtioissa kuin EU:n vanhoissa jäsenvaltioissa.

■ Melu ja onnettomuudet
Melu ei heikennä ainoastaan työntekijöiden kuuloa, vaan se voi 
myös aiheuttaa onnettomuuksia häiritsemällä viestintää ja tar-
peellisten äänten kuulemista. Jo syntyneet lievätkin kuulovauriot 
varsinkin kuulonsuojaimia käytettäessä lisäävät tapaturmariskiä. 
Kuulonsuojaimia käyttävät työntekijät eivät ehkä kuule oikein 
suullisia ohjeita ja äänivaroituksia. Useissa hankkeissa pyritään 
kehittämään menetelmää, jonka avulla arvioidaan puheen 
ymmärrettävyyttä ja äänimerkkien aistimista käytettäessä kuu-
lonsuojaimia. Asiaa koskee mm. kansainvälinen standardi. Tässä 
raportissa on määritetty myös muita heikentyneestä kuulosta 
kärsivien työntekijöiden onnettomuusriskejä.

Monien jäsenvaltioiden koulutusalan työntekijät ilmoit-
tavat melun olevan ongelma, ja puhekyvyn häiriöt ovat 
merkittävä syy opettajien poissaoloihin.

WHO:n ohjeiden mukaan koulujen luokkahuoneiden melu-
taso saisi olla enintään 35 dB(A). Todellisuudessa koulujen 
melutaso saattaa olla jopa 60–80 dB(A) tavallisissa luokka-
huoneissa ja ylittää työpaikoille asetetut raja-arvot koulu-
jen työpajoissa ja liikuntasaleissa. Luokkahuoneissa tehdyt 
mittaukset ovat osoittaneet, että alle puolet puheesta on 
ymmärrettävää kyseisenlaisissa ääniolosuhteissa.

Äänen merkitys työvälineenä otetaan myös huomioon yhä 
paremmin ääneen pohjautuvan teknologian kehittymisen ja 
puhelinpalvelukeskusten määrän lisääntymisen myötä, sillä 
niissä ääneltä vaaditaan paljon.

■ Muut kuin kuuloon liittyvät terveyshaitat
Keskitasoisen melun on osoitettu aiheuttavan useita erilaisia 
terveyshaittoja, kuten ääniongelmia, stressiä, sydän- ja verisuo-
nitauteja ja hermostollisia ongelmia. Kuulovaurioihin johtavaa 
tasoa hiljaisempi melu voi aiheuttaa muita kuin kuuloon liittyviä 
terveyshaittoja, jos se häiritsee jatkuvasti nukkumista ja rentou-
tumista, jos se vaikeuttaa viestintää ja puheen ymmärtämistä tai 
jos se häiritsee sellaisten henkisten tehtävien suorittamista, jotka 
edellyttävät huomion kohdistamista ja tarkkaa keskittymistä.

Ennaltaehkäisy

Työpaikkojen melun vähentämiseksi on tehtävä enemmän. Työ-
paikkojen meluntorjuntatoimenpiteitä koskevissa tutkimuksissa 
havaittiin monia erilaisia lähestymistapoja ja joitakin tehokkaita 
kuulonsuojeluohjelmia. Pienemmillä yrityksillä on hyvin harvoin 
käytettävissä meluntorjuntakeinoja, ja ne luottavatkin lähes aina 
henkilönsuojaimiin.

Lisätoimia tarvitaan myös päästötasojen alentamiseksi niiden 
lähteellä. Ammattialoilla, joiden työpaikoilla esiintyy korkeita 
melutasoja, käytetään yleensä erilaisia prosesseja ja koneita. 
Raportissa esitellään altistusprofi ileja melualttiilta aloilta, kuten 
maataloudesta, rakennusalalta ja elintarviketeollisuudesta.

Melutaso on pidettävä alhaisena paikoissa, joissa keskittymisen 
pitää olla mahdollista. Äänieristystoimenpiteillä saataisiin aikaan 
tuntuvia melutason alennuksia. Työ ja hallinnolliset tehtävät ovat 
entistä monimuotoisempia esimerkiksi terveydenhuollossa ja 
opetusalalla, mutta myös tehdasteollisuudessa. Raportissa esi-
tetäänkin suosituksia toimistojen, koulujen ja terveyskeskusten 
enimmäismelutasoksi.

Tutkimustarpeet

Tietyillä ammattialoilla (terveydenhoito, hotelli- ja 
ravintola-ala, liikenne, puhelinpalvelukeskukset) tehtä-
vät kohdennetut tutkimukset auttaisivat määrittämään 
ongelmia, jotka voidaan ehkäistä ennalta.

Lisätietoja tarvitaan myös, jotta voidaan arvioida:

■ altistumista keskitasoiselle melulle,

■ melun ja tärinän sekä melun ja kemikaalien 
yhteisvaikutuksia,

■ melun vaikutusta raskaana oleviin työntekijöihin.
Tutkimusten avulla voitaisiin tukea myös ennaltaehkäiseviä 
toimia, jotka kohdistuvat heikentyneestä kuulosta kärsiviin 
työntekijöihin ja varoitusten ja merkkien ymmärtämisvai-
keuksiin.

Lisätietoja

Riskienseurantakeskuksen saamiin tutkimustuloksiin voi tutustua 
kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://riskobservatory.osha.europa.eu.

Tietoa melualtistuksesta ja kuulonalenemasta myös kansalliselta 
tasolta on saatavilla osoitteissa 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ ja 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/.
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