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Sisältö  
 
Rautatieliikenteen melu vaikuttaa päiväsaikaan 12 miljoonaan EU:n 
asukkaaseen ja yöaikaan 9 miljoonaan asukkaaseen. Tässä tutkimuksessa 
luetellaan toimenpiteitä ja rahoitus- ja sääntelytoimia melun vähentämiseksi. 
Uudenaikaisen liikkuvan kaluston käyttöönotto vähentää melua eniten. Lyhyellä 
aikavälillä tärkeintä on tavaravaunujen valurautaisten jarruanturoiden 
korvaaminen komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla. 
Rautatieliikenteen meluntorjunnan strategialle keskeistä on 
sääntelyjärjestelmän kehittäminen vaiheittaiselle siirtymiselle vähän melua 
aiheuttavaan liikkuvaan kalustoon. 
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YHTEENVETO 

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) vuonna 2010 kokoamien jäsenvaltiokohtaisten 
raporttien mukaan rautatieliikenteen melu vaikuttaa päiväsaikaan noin 12 miljoonaan 
asukkaaseen, joiden melualtistuksen taso on yli 55 dB(A), ja yöaikaan noin 9 miljoonaan 
asukkaaseen yli 50 dB(A) tasolla. Todelliset luvut ovat kuitenkin epäilemättä korkeammat, 
koska EYK:n melukartoitusaloitteessa keskitytään yli 25 000 asukkaan taajamiin ja 
pääratoihin, joilla kulkee yli 60 000 junaa vuodessa. Rautatieliikenteen meluongelma on 
pahin Keski-Euroopassa, jossa suurin osa melulle altistuvista asuu ja jossa rautateiden 
tavaraliikenteen määrä on suurin (pääosin Saksassa, Italiassa ja Sveitsissä, mutta 
liikennemäärä on suuri myös Puolassa, Itävallassa, Alankomaissa ja Ranskassa, ja 
melukartoitukset ovat osoittaneet, että melu vaikuttaa suureen osaan väestöstä Belgiassa 
ja Luxemburgissa). 
 
Melu on ärsyttävä ilmiö, joka saastuttaa ympäristöä ja vaikuttaa haitallisesti niiden 
ihmisten terveyteen, jotka altistuvat ympäristömelulle, jonka taso on yli 70 dB(A) – tai jopa 
vähemmän. Rautatieliikenteen melua koskevasta keskustelusta on tullut erittäin tärkeää 
useassa Euroopan maassa, koska rautatieliikenne lisääntyy ja sillä on entistä tärkeämpi 
rooli kuljetusten ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Jotta Euroopan komission 
vuoden 2011 liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa ja ympäristöystävällisempää liikennettä 
koskevassa paketissa määritellyt kestävyystavoitteet voidaan panna täytäntöön, 
rautatietoiminnan ympäristövaikutukset (hiili, energia, melu jne.) on minimoitava, jotta 
voidaan säilyttää rautateiden asema ympäristöystävällisenä liikennemuotona ja samalla 
edistää liikennemuotosiirtymää rautatieliikenteeseen, jotta voidaan vähentää koko 
kuljetustoiminnan ympäristövaikutuksia. 
 
Jotta Euroopan melutilannetta voidaan tutkia yhteisön nykyisen lainsäädännön nojalla, 
jäsenvaltioiden on toimitettava melukartat ja melutoimintasuunnitelmat. 
Melutoimintasuunnitelmissa kuvataan toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään melulle 
altistuvien asukkaiden kokemaa ympäristömelua. Oikeudelliset edellytykset vaihtelevat 
kuitenkin suuresti eri puolilla Eurooppaa, sillä jäsenvaltioilla on erilaiset ympäristömelua 
koskevat rajat, ja näitä rajoja testataan yleensä vain uutta infrastruktuuria rakennettaessa 
tai merkittävien kehittämistoimien yhteydessä. 
 
Rautatieliikenteen melulähteitä on kolme: 
 

 moottorimelu 
 vierintämelu 
 aerodynaaminen melu. 

 
Rautatieliikenteen melu liittyy pääosin tavarajuniin ja vanhempia vaunuja tai moottoreita 
käyttäviin juniin, ja ongelma on pahin yöaikaan. Vierintämelu on yleensä suurinta silloin, 
kun rautatiekalusto on heikosti huollettua ja kun junia ajetaan heikosti huolletussa 
infrastruktuurissa. Aerodynaaminen melu koskee erityisesti suurnopeusratoja, jossa 
käytetään yleensä meluesteitä ja muita melua vähentäviä toimenpiteitä. Meluesteet 
vähentävät vierintämelun vaikutusta, mutta ne ovat yleensä liian matalia vaikuttamaan 
meluun, joka on peräisin virroittimesta. Moottorimelu koskee lähinnä matalia nopeuksia 
noin 30 km/h:n nopeuteen saakka, vierintämelu 30 km/h:n nopeuden ylittäviä nopeuksia ja 
aerodynaaminen melu yli 200 km/h:n nopeuksia. Tärkein melulähde on vierintämelu, joka 
liittyy kaikentyyppisiin juniin. 
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Rautatieliikenteen melun vähentämisessä voidaan erottaa passiiviset toimet melusta 
kärsivällä alueella ja aktiiviset toimet melun lähteessä. Tärkeimmät passiiviset menetelmät 
rautatieliikenteen melun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi ovat 
äänivallit ja eristetyt ikkunat, ja suurimassa osassa jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmista 
ja investoinneista keskitytään näihin menetelmiin. Ne vaikuttavat kuitenkin vain 
paikallisesti ja niiden käyttäminen laajempien rautatieverkkojen suojaamiseen vaatisi 
valtavat investoinnit. 
 
Lähteeseen kohdistuvat toimet sen sijaan vähentävät melua koko rautatiejärjestelmässä, 
jos ne otetaan laajalti käyttöön. Esimerkiksi tavaravaunujen meluisuutta voi vähentää 
korvaamalla valurautaiset jarruanturat komposiittimateriaalista valmistetuilla 
jarruanturoilla. Rautatiealalla tutkitaan tätä parhaillaan, ja muutos vaikuttaisi noin 370 000 
vanhaan tavaravaunuun. Myös pyörävaimentimet, virroittimien aerodynaaminen 
suunnittelu ja ajokaluston (esim. veturien) äänieristys ovat toimenpiteitä, jotka vähentävät 
melua sen lähteessä. Nykyisen yhteentoimivuuden teknisen eritelmän (YTE – Melu) mukaan 
vuoden 2000 jälkeen käyttöönotetussa liikkuvassa kalustossa (mukaan lukien vetureissa ja 
matkustajavaunuissa tai matkustajamoottorivaunuissa) on vähennettävä melupäästöjä noin 
10 dB(A):lla 1960- ja 1970-luvun kalustoon verrattuna. 
 
Tekijöiden mielestä melua olisi vähennettävä ensisijaisesti lähteessä, koska tällaisten 
toimien vaikutus kattaa koko verkoston. Paikoissa, joissa ratainfrastruktuuri aiheuttaa 
korkeampia melutasoja (esim. rakenteista heijastuvaa melua maasilloilla tai vinkunaa 
pienen säteen kaarteissa) tai joissa paikallinen ympäristö on erityisen altis melulle (esim. 
luonnonkauniilla alueilla tai kaupunkialueilla, joilla asunnot ovat hyvin lähellä 
rautatielinjaa), voidaan tarvita muita ratavarren meluntorjuntatoimenpiteitä. Niitä voivat 
olla esimerkiksi kitkanalentajat, kiskojen vaimentimet, kelluvat (tai eristetyt) kiintoraiteet 
ja erikorkuiset meluesteet. Sekä kalustoa että rataa on huollettava, jotta voidaan poistaa 
tarpeettomat melun lähteet, esimerkiksi aaltoilu. 
 
K- tai LL-jarruanturoiden (jos ne hyväksytään) jälkiasennus nykyisiin tavaravaunuihin on 
kustannustehokkain toimenpide kalustopuolella. Muita kalustopuolen vaihtoehtoja ovat 
pyörävaimentimet, kalustoon asennetut kitkanalentajat (tehokkaimpia kaupunki- ja 
taajamaradoilla) ja (suurnopeusjunissa) aerodynaamisesti optimoidut virroittimet (esim. 
suojaus tai päällyste). Nämä toimenpiteet ovat tehokkaita koko verkossa. Pyörärakenteen 
muuttamista voitaisiin tutkia tarkemmin, koska se on hyvin tehokas ratkaisu, mutta 
kokemukset onnettomuuksista vähentävät kiinnostusta käyttää uusia pyörärakenteita 
vanhojen yksiosaisten sijaan. 
 
Infrastruktuurin puolella kitkanalentajat, kiskojen vaimentimet ja kiintoraiteet ovat 
kustannustehokkaita valintoja melun vähentämiseen. Tiheään asutuissa ympäristöissä ja 
vilkkaasti liikennöidyillä rataosuuksilla ei voi välttää meluesteiden käyttöä. Jos 
kalustopuolen toimenpiteitä toteutetaan kuitenkin laajalti, meluesteiden määrää voidaan 
vähentää merkittävästi.  
 
Pyöriä ja raiteita on myös valvottava ja huolettava usein melun vähentämiseksi. Pyörien ja 
raiteiden pinnan laatu on keskeinen vierintämeluun vaikuttava tekijä, ja se heikkenee 
luonnollisesti ajan mittaan: vakavasti vahingoittuneet pinnat (epätasaiset pyörät tai 
aaltoilevat raiteet) ovat merkittävä melulähde. 
 
Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio pyrkivät kannustamaan jäsenvaltioita 
ryhtymään toimiin rautatieliikenteen melun vähentämiseksi, esimerkiksi ottamalla käyttöön 
meluun perustuvia ratojen hinnoittelujärjestelmiä. Tällaiset taloudelliset kannustimet 
(radan käyttömaksut eriytetty melupäästöjen mukaan) voivat auttaa: 
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 edistämään vähän melua aiheuttavan tekniikan käyttöä liikkuvassa kalustossa 
 lisäämään niiden reittien käyttöä, jotka kiertävät ongelmakohdat 
 edistämään melua vähentäviä toimintatapoja ja nopeuksia herkillä alueilla. 

 
Sääntelypuolella Japanin top runner -järjestelmä1 on esimerkki järjestelmästä, jolla 
pyritään melun vähentämiseen pitkällä aikavälillä. Melua koskeva YTE on sopiva perusta 
melua koskevalle sääntelylle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Melupäästöjen standardit 
koskevat tällä hetkellä vain uutta tai muokattua kalustoa. YTE:stä saattaa tulla keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä pakollinen kaikelle kalustolle. Melua koskevan YTE:n melutasoja pitäisi 
myös laskea ajoittain teknisen kehityksen perusteella Japanin esimerkin mukaisesti. 
 
Meluun perustuvaan ratojen hinnoitteluun on periaatteessa olemassa kolme 
lähestymistapaa ja jokaiseen niistä voidaan määrittää bonus- ja seuraamusosien 
yhdistelmä: 
 

1. Juniin liittyvät melupäästöt voidaan mitata kriittisissä kohdissa tiheään asutuilla 
alueilla ja/tai lähellä asuinalueita ja määrittää sitten päästöt melua aiheuttaville 
junille. Meluun liittyvä korotus radan käyttömaksuun vaihtelee näin ollen paikallisen 
melutason ja väestön melualtistuksen mukaan. 

2. Vaunut voidaan määrittää meluluokkiin ja niille voidaan määrittää meluun perustuva 
korotus tai bonus meluluokan mukaan. Rautatieliikenteen harjoittaja maksaa 
maksun infrastruktuurin hallinnolle tai saa bonuksen hallinnolta, ja välittää laskun 
tai myöntää bonuksen vaunun omistajalle tai käyttäjälle. 

3. Junat voidaan luokitella sen mukaan, millaisista vaunutyypeistä ne koostuvat. 
Tavaravaunujen kohdalla junan päästöluokka voi vaihtua joka kerta, kun junan 
kokoonpanoa vaihdetaan järjestelyratapihalla. 

 
Ensimmäinen lähestymistapa vastaa suoraan saastuttaja maksaa -periaatetta, mutta sen 
käyttöönotto ja valvonta aiheuttavat suuret transaktiokustannukset. Toinen lähestymistapa 
on yksinkertaisin ja helpoin toteuttaa, mutta siinä ei oteta huomioon rautatieliikenteen 
melun luonnetta: vähän melua aiheuttavien vaunujen osuuden on oltava suuri, jotta juniin 
liittyviä melupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Kolmas lähestymistapa ei vaadi 
monimutkaista maksujärjestelmää, mutta siinä tarvitaan toimiva (myöhemmin 
kansainvälinen) tietojärjestelmä vaunujen valvontaan. 
 
Maksujärjestelmät voidaan sisällyttää asianmukaisiin asetuksiin, jotta voidaan määrittää 
selkeä kehys rautatieliikenteen melun vähentämiseen tähtääville pitkän aikavälin toimille. 
Seuraavat sääntelyvälineet ovat mahdollisia: 
 

 Rajat tavaravaunujen ja veturien seisonta- ja ohiajomelulle. 
 
 Käyttö- ja huoltosäännöt. 
 
 Melua vähentävä tekniikka uuteen liikkuvaan kalustoon Japanin top runner 

-järjestelmän mukaisesti. Järjestelmällä pyritään vähentämään energiankulutusta ja 
ilmastovaikutuksia määrittämällä päästötavoitteet dynaamisesti nykyisten parhaiden 
käytäntöjen perusteella (top runner -suorituskyky). 

 Jälkiasennusohjelmat tällä hetkellä käytössä olevalle kalustolle (asteittainen 
velvoiteaikataulu). 

 

                                                 
1  Järjestelmällä pyritään vähentämään energiankulutusta ja ilmastovaikutuksia määrittämällä päästötavoitteet 

dynaamisesti nykyisten parhaiden käytäntöjen perusteella (top runner -suorituskyky). 

 5 



Toimialayksikkö B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

Meluperusteiset radan käyttömaksut olisi otettava käyttöön, koska niillä voidaan kannustaa 
kaluston omistajia investoimaan melun vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi keskityttävä tavaravaunuihin, mutta järjestelmään voidaan 
lisätä myöhemmin muuta kalustoa tai muita toimenpiteitä tai siinä voidaan keskittyä 
melurajoihin ottamatta huomioon toimia, joilla rajat saavutetaan. 
 
On tärkeää, että meluperusteiset radan käyttömaksut toteutetaan niin, että niistä ei 
aiheudu rasitetta rautatieliikenteen kilpailukyvylle. Investoinnit ja korkeammat 
toimintakulut olisi katettava. Meluperusteiset radan käyttömaksut olisi yhdenmukaistettava 
jäsenvaltioissa ja jokainen kansallisessa rataverkossa käytettävä kaluston osa olisi otettava 
mukaan (myös ulkomainen kalusto). Koska melua voidaan vähentää merkittävästi vain 
silloin, kun junat on täysin varustettu melua vähentävillä laitteilla, meluperusteisissa radan 
käyttömaksuissa olisi suosittava junia, jotka on varustettu kattavasti näillä laitteilla. Jotta 
vältetään kilpailukyvyn heikkeneminen, jäsenvaltioiden tulisi rahoittaa merkittävä osa 
hiljaisen kaluston alhaisemmista radan käyttökustannuksista. Nopean hiljaiseen kalustoon 
siirtymisen tai nykyisten tavaravaunujen jälkiasennusten kannustamiseksi voidaan harkita 
myös investointien suoraa rahoittamista muutaman vuoden ajan. 
 
Tiivistelmä suosituksista 
 
Koska tavaravaunut kulkevat yleensä pidempiä matkoja rajojen yli, on tärkeää 
yhdenmukaistaa melua koskevan lainsäädännön politiikat koko Euroopassa. Tekijät 
suosittelevat näin ollen keskittymistä seuraaviin toimiin: 
 

 Hiljaisten jarrujärjestelmien jälkiasennus nykyiseen tavaravaunukalustoon erityisesti 
korvaamalla valurauta komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla. Tämä 
on melun lähteessä tapahtuvien meluntorjuntatoimenpiteiden tärkein ja tehokkain 
ensimmäinen vaihe. 

 

 Rahoitusjärjestelmien perustaminen jälkiasennusten ja uusien 
meluntorjuntatekniikoiden käytön lisäkustannusten kattamiseen, jotta vältetään 
rautatieliikenteen kilpailukyvyn heikkeneminen. Jäsenvaltiot maksavat huomattavan 
osan kustannuksista, koska hiljaisemmat junat vähentävät infrastruktuurin 
meluntorjuntatoimenpiteiden tarvetta ja näin ollen niiden kustannuksia. 

 

 Ratojen käyttömaksujärjestelmien käyttöönotto, jotta junien maksut voidaan 
eriyttää niiden meluluokituksen mukaan. Junan meluluokitus määritetään sen 
vaunun mukaan, jossa on korkein melupäästötaso. 

 

 Meluperusteisiin radan käyttömaksuihin tai melurajoja koskevaan sääntelyyn 
perustuvien toimien suorittaminen vastaavien tieliikennettä koskevien toimien 
mukaisesti, jotta vältetään rautatieliikenteen kilpailukyvyn heikkeneminen. 

 

 Melua koskevan YTE:n (2011) melurajojen määrittäminen pakollisiksi myös 
nykyiselle liikkuvalle kalustolle 10 tai 12 vuotta rahoitusjärjestelmien käyttöönoton 
ja uuden liikkuvan kaluston melurajojen määrittämisen jälkeen. 

 

 Melua koskevan YTE:n rajojen tarkistaminen asteittaisena prosessina keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä, jotta edistetään uusien melun vähentämiseen tähtäävien 
tekniikoiden kehittämistä. 

 

 Kulumisen aiheuttamaan melun syntymiseen liittyvä valvonta ja kunnossapito, jotta 
varmistetaan alhainen melutaso myös pitkän käyttöiän ajan. 


