
-'4 

: 

v 

Maanteiden 
meluntorjunnan toiminta- 
suunnitelma 2008-2012 

TIEHALLINTO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 



Maanteiden 
meluntorjunnan toiminta- 
suunnitelma 2008-2012 

r 

. 

Tiehal Ii nto 
Helsinki 2008 



Verkkojulkaisu pdf (www.tiehaIIintofi/juIkaisut) 
ISBN 978-952-221-076-0 
TIEH 1000188-v-08 



Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 - 2012: Toiminta- ja suunnitelma- 
asiakirjat. 35 s. + liitt. 19 s. ISBN 978-952-221-076-0, TIEH 1000188-v-08. 
Asiasanat: Ympäristö, melu, meluntorjunta, maantiet 
Aiheluokka: 05 

TIIVISTELMÄ 
EU:n ympäristömeludirektiivi (2002/49/EY) edellyttää, että jäsenvaltiot laativat 
meluselvitykset vuonna 2007 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat vuonna 
2008. Direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön ympäristönsuojelulain muu-
toksella 2004. Laaditun meluselvityksen pohjalta on vastaavin rajauksin laa-
dittu meluntorj unnan toimintasuunnitelm at suurista väestökeskittymissä sekä 
vilkkaista maanteistä, rautateistä ja lentokentistä. Ensimmäisessä vaiheessa 
väestökeskittymien selvitys sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelma on teh-
ty vain Helsingin kaupungista. 

Maanteiden meluselvitykseen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan on si- 
sällytetty tiedot niistä maanteistä, joiden liikennemäärä oli vuoden 2006 tilan- 
teessa yli 6 000 000 ajoneuvoa vuodessa. Meluselvityksessä tutkitun tiever- 

. kon pituus oli noin 750 kilometriä. Tutkittu tieverkko on toiminut rajauksena 
toimintasuunnitelman laatimiselle ja melun kannalta ongelmallisten kohteiden 
valinnalle. 

Tähän maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan on valittu 44 me-
luntorjunnan kannalta kiireellistä kohdetta. Valitut kohteet sisältyvät liikenne- 
ja viestintäministeriön meluntorjunnan teemapakettiin ja niiden toteutustarve 
on teemapaketissa ohjelmoitu vuosille 2008 - 2012. Meluntorjunnan teema- 
paketin kohteista on valikoitunut tähän toimintasuunnitelmaan ne, jotka sijoit-
tuvat tässä työssä rajatulle sekä tarkastellulle tieverkolle. 

Toimintasuunnitelmaan valittuihin kohteisiin on liikenteen meluhaittojen vä-
hentäm iseksi esitetty meluntorj unnan toimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikutuk-
sia on arvioitu laskemalla melulle altistuvien asukkaiden määrät vuoden 2006 
tilanteessa sekä tilanne ehdotetuilla meluntorj unnan toimenpiteillä. Kohde-
kohtaiset tarkastelut ja toimenpiteiden määritykset on laadittu lähtökohtaisesti 
nykyisin käytössä olevin ohjearvoin (Vnp 993/92) ja tunnusluvuin (päiväajan 
keskiäänitaso, LAeq722).  Tämän lisäksi kohteet ja toimenpiteiden vaikutukset 
on tutkittu EU :n ympäristömeludirektiivin edellyttämillä tunnusluvuilla (päivä-
ilta-yömelutaso, Lden  ja yömelutaso, 

Tämän toimintasuunniteim an kohteena olevien maanteiden liikennemelulle, 
jonka päivä-ilta-yömelutaso Lden  on yli 55 dB, altistuu 142 400 asukasta. Toi-
mintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen myötä maan-
teiden liikennemelulle, jonka päivä-ilta-yömelutaso Ldefl  on yli 55 dB, altistuu 
koko maassa 13 400 asukasta vähem män. 

Nyt laaditut meluselvitykset sekä meluntorj unnan toimintasuunn itelmat päivi-
tetään ja tarkistetaan viiden vuoden välein. Seuraavassa vaiheessa tarkastel-
tava tieverkko laajenee koskemaan maanteitä, joilla on liikennettä yli 3 000 000 
ajoneuvoa vuodessa. 

Nyt esitetyillä toimenpiteillä ei saavuteta päätöksessä asetettuja tavoitteita vä-
hentää maanteiden melulle altistuvien määrää. Toimenpiteiden mandollisesta 
toteutumisesta huolimatta niiden vaikutusta alentaa erityisesti kasvavien lii-
kennemäärien myötä lisääntyvä melu. Nyt valitut meluntorjunnan kohteet on 
kuitenkin katsottu kiireellisiksi ja meluntorjunnasta hyötyvien määrä merkittä-
väksi. 



SUMMARY 

The European Union Environmental Noise Directive (2002/49/EY) requires 
that Member States compiie noise assessments in 2007 and action pians for 
noise abatement in 2008. in Finland, the Directive has been impiemented with 
a change in the Environmental Protection Act 2004. Action plans for noise 
abatement concerning large aggiomerations and major roads, raHways and 
airports have been compiled from the composed noise assessments. in the 
first phase, the only aggiomeration for which noise maps and action pians has 
been made was Helsinki. 

The first phase of road traffic noise assemment and action pians abatement con-
cern pubiic roads with an annuai traffic voiume in 2006 of more than 6 000 000 
vehicies. The iength of the road network assessed was approximateiy 750 km. 
This network has determined the extent of the noise abatement action pian and 
the choice of prionty objects. 

44 priority noise abatement iocations have been seiected in this action pian. 
For these iocations, impiementation has been programmed for the years 2008-
2011. From the noise abatement theme package iocations, the selected ioca-
tions to this operating pian are the ones which are situated in the road network 
defined and contempiated in this action pian. 

Measures have been proposed to reduce traffic noise probiems which occur 
in the chosen iocations. The effects of the action pian have been evaivated by 
caicuiating the number of inhabitants who are exposed to noise in 2006 and 
situation where the proposed noise abatement proceedings have been taken 
piace. Examinations in different iocations and definitions of the proceedings 
have been compiied by using standard vaiues (Finnish Government decision 
993/92) and noise indicators (daytime average sound ievei, LAeq722).  Furt-
hermore, the iocations and the effects of the proceedings have been examin-
ed with the noise indicators which are required in the European Union Envi-
ronmentai Noise Directive (Ldefl  which is an indicator of the overaii noise ievei 
during the day, evening and night and Lfljght  which refers to the sound ievei 
during the night). 

The object of this action pian, road-traffic noise which Ldefl  is greater than 55 
dB, is being directed at 142 400 inhabitants. Aiong carrying through the pro-
ceedings presented in the action pian, the number of inhabitants who are ex-
posed to highway traffic noise, which Ldefl  is greater than 55 dB, decreases by 
12 700 inhabitants. 

Noise assessments and action pians for noise abatement which are now com-
piled wiil be updated and checked every five years. in the next phase, the exa-
mined road network expands to concern highways which have a traffic voiume 
greater than 3 000 000 vehicies per year. 

Based to the goais in the decision in principie made by Finnish Government, 
generaiiy can be pointed out that with proceedings presented now, it is not 
possibie to achieve the goais which are set in the decision. The goais aim to 
diminish the quantity of peopie who are exposed to highway noise. in spite of 
the reaiizing the proceedings, their effects are becoming smaiier because of 
the noise from the decreasing traffic voiumes. However, iocations which are 
now chosen for noise abatement are considered as urgent and the amount of 
peopie who benefit from noise abatement is significant. 



ALKUSANAT 

EU:n ympäristömeludirektiivin tavoitteena on määritellä yhteinen toimintamal-
Ii, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä ja vähentää ympäristömelulle altis-
tumisen haittavaikutuksia. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat tulee tehdä 
vuoden 2008 aikana. Tiestön osalta ne kohdistuvat ensimmäisessä vaihees-
sa maantieosuuksiin, joiden liikennemäärä ylittää 6 miljoonaa ajoneuvoa vuo-
dessa. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma ajoittuu seuraaville viidelle vuodelle 
(2008 - 2012). Toimintasuunnitelma on jatkoa viime vuonna tehdylle direk-
tiivin mukaiselle meluselvitykselle. Toimintasuunnitelman tavoitteena on arvi-
oida meluntorjunnan tavoitteet päätieverkolla ja selvittää millä keinoin ne on 
mandollista toteuttaa. Toimintasuunnitemassa on esitetty suunnitellut melun- 

• 

	

	 torjuntatoimenpiteet sekä niiden vaikutukset. Keinoina on tarkasteltu raken- 
teellista meluntorjuntaa kuten meluesteitä. 

Toimintasuunnitelman valmistelu on ollut vuorovaikutteinen. Hankkeen aikana 
on järjestetty valtakunnallinen tiedotustilaisuus sidosryhmille ja medialle. Ti-
laisuuden painopisteenä oli toimintasuunnitelman tavoitteiden ja työn sisällön 
esittely pääpiirteittäin. Lisäksi tiepiireittäin on pidetty yhteensä 18 yleisötilai-
suutta, joissa on esitelty toimintasuunnitelman luonnosta sekä siihen valittuja 
meluntorjuntakohteita ehdotetuin toimenpitein. 

Tiehallinnon toimintasuunnitelmaa on valmisteltu samanaikaisesti Helsingin 
kaupungin, Ratahallintokeskuksen ja Finavian toimintasuunnitelmien kanssa. 
Suunnitelman laatiminen aloitettiin lokakuussa 2007 ja työ valmistui touko-
kuussa 2008. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma toimii pitkän aikavälin strategiana ja 
konkreettisena toimintaohjelmana. Meluselvitykset ja meluntorjunnan toimin-
tasuunnitelmat tarkistetaan viiden vuoden välein. Seuraavissa selvityksissä 
tarkasteltava päätieverkko laajenee koskemaan maanteitä, joiden liikenne- 
määrä ylittää 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa eli noin 8200 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Tällöin tarkasteltavien tiejaksojen kokonaispituus kolminkertais-
tuu nyt tehtyyn selvitykseen verrattuna. 

Tiehallinnossa työtä ovat ohjanneet Anders HH Jansson, Arto Kärkkäinen ja 
Tuula Säämänen. Työn seurantaryhmässä Tiehallinnon tiepiirien edustajina 
ovat toimineet Minna Suoranta Keski-Suomen tiepiiristä ja Marjo Paavola Ou-
lun tiepiiristä. Seurantaryhmään kuuluivat myös Hanna Strömmer Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (YTV), Hannu Airola Uudenmaan ym-
päristökeskuksesta, Erkki Poikolainen Ratahallintokeskuksesta ja Anu Haahla 
Helsingin kaupungilta. 

Toimintasuunnitelman on laatinut konsulttityönä Ramboll Finland Oy. Työryh-
mään kuuluivat Timo Karjalainen, Kaisa Kauhanen ja 011i-Matti Luhtinen. Li-
säksi toimintasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet Ralf Granlund, Han-
na Herkkola, Vesa Laine, Pirkko Laitinen, Hannele Lindholm, Hans Westman 
ja Tanja Wilska. Alikonsulttina on toiminut Tore Granskog LandPro Oy:stä. 
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JOHDANTO 

1.1 Ympäristömeludirektiivin sisältö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 20021491EY ympäristömelun 
arvioinnista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002. 
Direktiivin tavoitteena on määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka 
avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen 
haittoja, joiksi katsotaan myös melun häiritsevyys. Haittoja vähennetään tär-
keysjärjestyksessä. 

Direktiivi velvoittaa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua 
koskevaa tietoa. Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• 	on tehty meluselvitykset ympäristömelulle altistumisesta, 
• 	laadittu toimintasuunnitelmat melun ehkäisemiseksi ja vähentämisek- 

si sekä 
• 	välitetty tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista kansalaisille. 

Direktiivi koskee yli 100 000 asukkaan väestökeskittymiä, pääliikenneväyliä 
sekä suuria lentokenttiä. Tieliikenteen pääväyliä ovat direktiivin mukaan tiet, 
joilla liikennöi vuosittain yli 3 miljoonaa ajoneuvoa. Rautatieliikenteessä pää- 
väyliä ovat ne, joilla liikkuu vuosittain yli 30 000 junaa. Suuret lentokentät ovat 
siviililentokenttiä, joilla on vuosittain yli 50 000 nousua tai laskua. 

Ensimmäisessä vaiheessa, kesäkuun loppuun 2008 mennessä on tehty sel-
vitykset sekä toimintasuunnitelmat yli 250 000 asukkaan väestökeskittymistä 
(Helsinki) ja maanteistä, joiden liikennemäärä oli vuonna 2006 yli kuusi mil-
joonaa ajoneuvoa vuodessa sekä rautateistä, joiden liikennemäärä oli vuonna 
2006 yli 60 000 junaa vuodessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitys lentoken-
tistä sekä toimintasuunnitelma on koskenut Helsinki-Vantaan lentokenttää. 

Euroopan yhteisössä on tavoitteena ottaa käyttöön yhteiset melun tunnus- 
• luvut, päivä-ilta-yömelutaso (painotettu keskiäänitaso, Lden)  ja yömelutaso 

(Lyö). Nämä ovat pitkän ajan keskiäänitasoja, jotka määritellään vuoden päi-
vä-, ilta- ja yöaikojen sekä sääolojen kannalta keskivertovuoden perusteella. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan ja toimitetaan merkittäväksi 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 18. päivään heinäkuuta 2008 mennes-
sä. 

Ympäristömeludirektiivin kansallista täytäntöönpanoa varten on ympäristön-
suojelulakia (86/2000) täydennetty muutoksella (459/2004) Euroopan yhtei-
sön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. 
Valtioneuvoston asetuksella Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityk-
sistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (801/2004) on säädetty näissä 
käytettävistä melun tunnusluvuista, meluselvitysten ja meluntorjunnan toimin-
tasuunnitelmien yksityiskohtaisesta sisällöstä sekä niiden laatimisen aikatau-
luista. Asetukseen on sisällytetty myös säännökset velvollisuuksista toimittaa 
tietoa EU:n komissiolle. 
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1.2 Toimintasuunnitelman sisältö 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa tulee asetuksen mukaan esittää: 

• 	arvio melulle altistuvien henkilöiden määrästä 
• 	toimenpiteitä vaativien ongelmien ja tilanteiden yksilöinti 
• 	tiedot käytössä olevista ja valmisteltavista melu ntorju ntatoimista 
• 	tiedot seuraavien viiden vuoden aikana toteutettavista meluntorjunta- 

toimista 
• 	pitkän ajan suunnitelma melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 
• 	arvio hiljaisista alueista väestökeskittymissä 
• 	tiedot rahoituksesta 
• 	suunnitelma täytäntöönpanosta ja tulosten arvioinnista 
• 	arvio toimintasuunnitelman mukaisten torjuntatoimien vaikutuksesta 

melulle altistuvien henkilöiden määrään 
tiedot yleisön kuulemisesta. 

Toimintasuunnitelmassa tulee melutilanteesta arvioida ympäristönsuojelulain 
25 a §:n 1 momentin mukaisista kohteista päivä-ilta-yömelutaso Lden  erikseen 
tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudesta sekä esit-
tää melun desibelimäärän perusteella meluvyöhykkeet: 55 - 59, 60 - 64, 65 
- 69, 70-74 ja ̂  75 dB. Toimintasuunnitelmissa arvioidaan myös yömelutaso 
Lö erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudes-
ta sekä esitetään melun desibelimäärän perusteella meluvyöhykkeet: 50— 54, 
55-59,60-64,65-69 ja ̂  70 dB. 

Toimintasuunnitelman kohteiden osalta ilmoitetaan edellä mainituilla vyöhyk-
keillä melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien henkilöiden määrät ennen 
ehdotettuja toimenpiteitä ja niiden jälkeen. 

Hiljaisella alueella väestökeskittymässä tarkoitetaan aluetta, jossa minkään 
melulähteen aiheuttama melutaso ei yhtä päivällä (kello 07.00 - 22.00) 50 dB 
eikä yöllä (kello 22.00 - 07.00) 45 dB. Arvio hiljaisista alueista tehdään ensim-
mäisessä vaiheessa vain yli 250 000 asukkaan väestökeskittymille eli Helsin-
gin kaupungin alueelle. 

. 
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2 TOIMINTASUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Käytetyt määritelmät ja menetelmät 

2.1.1 Melun tunnusluvut 

Melun tunnusluvulla tarkoitetaan melun häiritsevyyden tai muiden haittojen 
arviointiin kaytettävää melun voimakkuutta kuvaavaa suurella. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa ympäristön melutasoja on tarkasteltu 
päivä-ilta-yömelutasona (Lden), yömelutasona (L) ja päiväaikaisena keski-
äänitasona (LAeq(7..22)). 

• 	 Päivä-ilta-yömelutaso (Lden)  on ympäristömeludirektiivin mukainen tunnuslu- 
ku, joka ottaa huomioon vuorokauden eri aikojen (päivä, ilta, yö) melutasot ja 
painotukset vuorokauden eri ajoille. Direktiivin mukaisesti päivä-ilta-yömeluta-
so arvioidaan 4 metrin korkeudelle maan pinnan tasosta. Tätä arviointikorke-
utta käytetään myös arvioitaessa asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvia 
melutasoja. Vuorokaudenaikojen painotuksen vuoksi Ldefl-tasot  ovat tieliiken-
nemelun osalta 1 - 3 dB suurempia kuin Lp, eq-tasot. 

Myös päivä-ilta-yömelutason (Lden)  arviointi 4 metrin korkeuteen johtaa sii-
hen, että arvioidut melutasot ovat suurempia kuin aikaisemmin kanden met-
rin korkeuteen arvioidut melutasot. Kun vuorokaudenajan mukaiset painotuk-
setja suurempi arviointikorkeus yhdistetään, päivä-ilta-yömelutaso (Lden)  saa 
keskimäärin 3 - 4 dB suurempia arvoja kuin kansallisesti käytetty tunnusluku, 
päiväaikainen keskiäänitaso (eq(7-22))  kanden metrin korkeudelle arvioituna 
(Lahti ym. 2007). 

Päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq (722))ia yöaikainen keskiäänitaso (LAeq (22.. 
ovat Suomessa käytettyjä kansallisia melutason tunnuslukuja, joiden arvi-

oinnissa laskenta-ja mittauskorkeutena käytetään kahta metriä. Näille tunnus- 
luvuille ei käytetä mitään painotuksia, vaan ne edustavat kyseisen ajanjakson 

• 

	

	 keskiäänitasoa. Suomessa on käytössä ohjearvot päivä- ja yöajan keskiääni- 
tasoille, mutta päivä-ilta-yömelulle (Ldefl)  ei ole ohjearvoja. 

2.1.2 Melulaskennat 

Melulaskennoissa käytettiin samoja menetelmiä ja periaatteita kuin Maantei-
den meluselvityksessä vuodelta 2007. Lden/LyÖ  laskentojen osalta on huomi-
oitu ao. meludirektiivin ja sen soveltamisohjeen (Good Practice Guide) vaati-
mukset (mm. 4 m laskentakorkeus, sääkorjaus). 

Laskentamenetelmänä on käytetty pohjoismaista tieliikennemelun laskenta- 
mallia. Ohjelmistona on ollut SoundPlan (versio 6.4), joka ottaa huomioon las-
kennassa mm. maaston muodot ja pinnan laadun (kova/pehmeä), rakennuk-
set ja meluesteet. Keskeisimmät laskentaparametrit ovat olleet: 

laskentaetäisyys 1000 m 
laskentaruudukon koko 20 m x 20 m 
sääolojen vaikutus äänen etenemiseen standardin ISO 961 3-2 mu-
kaisesti (vain Ldefl/LyÖ  laskennat); tuulikorjauksen Cmet  lähtöarvoina 
C0  päivällä (7-19) 1,5 dB, illalla (19-22) 0,7 dB, yöllä (22-7)0 dB 
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Laadittujen kohdekohtaisten maastomallien perustana käytettiin samoja 
maastomalleja kuin Maanteiden meluselvityksessä vuonna 2007. Niiden tuot-
tamisessa on maaston mallintamisessa käytetty kuntien tai Tiehallinnon nu-
meerista kartta-aineistoa 50 - 500 metrin etäisyydelle liikenneväylästä. Ai-
neisto pitää sisällään taiteviivatietoa sekä tietoa penkereiden ja leikkausten 
sijainnista. Korkeuskäyrien väli on tyypillisesti 1 metri. Edellä mainitusta laa-
jemmalle on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttojen korkeuskäyriä, joi-
den käyräväli on 2,5 metriä. Merkittävimmät kovat pinnat (vesistöt, suuret 
pysäköintialueet, kaupunkikeskustat ym.) on mallinnettu siten, että heijastu-
misen kannalta maan pinnan laadulle (absorptiokerroin) on annettu arvo 0. 
Esikaupunkialueilla arvoksi on annettu 0,5. Helsingin alueen osalta käytet-
tiin Helsingin kaupungin meluselvityksen aineistoa. Melumallin rakennustie-
dot on saatu maanmittauslaitoksen tietokannasta. Rakennusten kerrosluku 
perustuu rakennus- ja huoneistorekisterissä ilmoitettuihin tietoihin. Olemassa 
olevat meluesteet on inventoitu tierekisterin, kuntien tietojen sekä suunnitel-
makarttojen avulla. Tietoja on paikoin täydennetty maastokäynneillä. Melues-
teiden korkeustiedot perustuvat karttojen informaatioon, suunnitelmatietoihin 
tai maastohavaintoihin. 

Meluindikaattorina toimintasuunnitelman kohdetarkasteluiden melulasken-
noissa sekä toimenpiteiden mitoituksessa on käytetty päiväajan keskiääni-
tasoa (LAeq (7..22 h=2m))' sillä Suomessa käytössä olevat ohjearvot perustuvat 
päivä- ja yöajan keskiäänitasoihin, joista ensiksi mainittu on yleensä määrää-
vässä asemassa nykyisten asuin- tms. alueiden melutilannetta arvioitaessa. 
Kohteet on määriteltyjen toimenpiteiden jälkeen laskettu myös EU:lle raportoi-
tavilla tunnusluvuilla, jolloin tarkastelupisteen korkeutena on käytetty 4 metriä 
maan pinnan tasosta mitattuna (Lden  / Lyö). 

Tarkastelukohteissa melulle altistuvien asukkaiden määrä on määritetty direk-
tiivin mukaisesti siten, että kullekin asuinrakennukselle on laskettu sen julkisi-
vuun kohdistuva melutaso 3 m välein kiinteistön kaikille julkisivuille asetetuis-
sa laskentapisteissä, laskentakorkeus ym. laskentaparametrit (LAeq/Lden/ L) 
kuten meluvyöhykelaskennoissa. Asukasmäärät jaoteltiin eri meluvyöhykkei-
sun kiinteistön julkisivulle kohdistuvan suurimman meluarvon perusteella. Sa-
malla periaatteella laskettiin melulle altistuvien hoito- ja opetuslaitosten luku-
määrät. 

2.1.3 Kohdetarkastelut 

Kohdekohtaisissa tarkasteluissa meluntorjunnan toimenpiteinä pyrittiin hyö-
dyntämään olemassa olevia aiempia suunnitelmia. Toimintasuunnitelman yh-
teydessä koottiin ja käytiin läpi aiempien suunnitelmien sisältö ja varmistettiin 
karkealla tasolla esitettyjen toimenpiteiden riittävyys. Mikäli suunnitelmia ei ol-
lut kohteen osalta saatavissa, otettiin lähtökohdaksi seuraavat mitoitus- ja es-
tetyyppivaihtoehdot: 

maarakenteinen meluvalli, korkeus 4 - 7 metriä (tien pinnan tasosta), 
rakenteellinen perustettava meluaita, korkeus 2 - 4 metriä (tien pin-
nan tasosta), 
rakenteellinen melukaide, korkeus 1 - 1,6 metriä (tien pinnasta). 

Osassa kohteista on esitetty uusia toimenpiteitä nykyisten esteitten yhtey-
teen, joko lisäämällä esteitä tai korottamalla sekä pidentämällä niitä, mutta 
tässä työssä ei ole ollut mandollista varmistaa tällaisten korotusten teknistä 
toteuttamismandollisuutta. 

. 



Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 - 2012 	 15 
TOIMINTASUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 

Tarkasteluihin liittyen on otettava huomioon, että tarkasteluajankohta vastaa 
vuoden 2006 tilannetta sekä liikennemäärän että maankäytön osalta. Suunni-
telmahankkeissa on kuitenkin yleisenä käytäntönä, että meluntorjunta mitoite-
taan valitun ennustevuoden (esimerkiksi 2030) liikennemäärien aiheuttamien 
melutasojen torjumiseksi. Päätieverkolla ennusteliikennemäärät ovat yleensä 
merkittävästi suurempia kuin nykytilanteessa. 

Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelman kohteiden meluesteet ja 
päiväaikaisen 55 dB:n keskiäänitason mukaiset meluvyöhykkeet on esitetty 
liitteessä 7.1 

2.2 Työn lähtökohdat 

2.2.1 Maanteiden meluselvitys 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu ympäristömeludirektii-
ym mukaisesti vastaavaa tieverkkoa kuin vuonna 2007 valmistuneessa Maan-
teiden meluselvityksessä. Maanteiden meluselvitykseen sisällytettiin tiedot eri 
puolella Suomea olevista maanteistä, joiden liikennemäärä ylitti 6 000 000 
ajoneuvoa vuodessa (16 500 ajoneuvoa vuorokaudessa). Tutkitun tieverkon 
pituus oli noin 750 kilometriä. Kyseisestä tarkasteluosuuksista oli valtateitä 
18, kantateitä Sja maanteitä 15. 

Selvityksessä arvioitiin melulle altistumista laskemalla melutasovyöhykkeet ja 
eri meluvyöhykkeillä asuvien henkilöiden lukumäärät. Selvitys kuvaa vuoden 
2006 tilannetta. Meluselvityksessä laskentoihin mallinnettiin olemassa olevat 
meluesteet. Laskenta tehtiin pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallil-
la. Laskentaohjelmistona käytettiin SoundPlan -ohjelman versiota 6.4. 

Meluselvityksen tarkasteluverkolla maanteiden liikennemelulle, jonka vuoro-
kausimelutaso Lden  on yli 55 dB, altistuu Suomessa 142 400 asukasta, eli 
noin 2,7 % Suomen vuoden 2006 väkiluvusta, 5 276 955 asukasta. Eniten 
asukkaita altistuu Helsingissä (40 400) toiseksi eniten Espoossa (19 700) ja 
kolmanneksi eniten Tampereella (17 700). Seuraavina ovat Vantaa, Jyväskylä 

S
ja Oulu. Meluselvityksessä tutkitun tieverkon sijainti on esitetty kuvassa 1. 

Tarkastellulla tieverkolla on yhteensä 138,5 tiekilometrille toteutettu melues-
teitä. Toimintasuunnitelman kohteista 22 kohteessa on toteutettu meluntorjun-
taa ja kuudessa kohteessa nykyistä meluntorjuntaa parannetaan. 
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Kuva 1. Tutkitun tieverkon sijainti. 

2.2.2 Tie-ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketti vuosille 
2008 -2012 

Liikenne- ja viestintäministeriön Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan tee-
mapaketti vuosille 2008 — 2012 valmistui toukokuussa 2007. Teemapaketil-
la on tarkoitus tukea tie- ja rautatieliikenteen meluntorjuntatoimenpiteiden to-
teutusta ja rahoitusta lähivuosina niin, että valtakunnallisessa meluntorjunnan 
toimintaohjelmassa (2004) sekä sen perusteella annetussa valtioneuvoston 
periaatepaatöksessä (2006) asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. 
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Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjuntatoimenpiteiden rahoittamiseksi teema- 
paketissa esitetään, että vuosien 2008-2012 aikana rahoitettaisiin meluntor-
juntatoimia yhteensä noin 92 milj. eurolla. Näistä 72 milj. euroa käytettäisiin 
Tiehallinnon meluntorjuntatoimenpiteisiin maanteiden meluntorjunnassa. Li-
säksi kunnat osauistuisivat meluntorjuntahankkeiden rahoitukseen omalla 
erikseen sovitulla osuudella. Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teema- 
pakettiin sisältyy yhteensä 77 maantieliikenteen meluntorjuntahanketta ja 9 
rautatieliikenteen meluntorjuntahanketta. Maantieliikenteen meluntorjunta-
kohteet vuosille 2008-2011 ja maanteiden meluselvityksen tieverkko on esi-
tetty kuvassa 2. 
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- 2011 tieverkolla. 
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2.2.3 Muut lähtökohdat 

Toimintasuunnitelman kohteiden ja toimenpiteiden määrittämisessä on liiken-
ne-ja viestintäministeriön meluntorjunnan teemapaketin lisäksi käyty läpi seu-
raavat Tiehallinnon meluntorjuntaohjelmat sekä toiminta- ja taloussuunnitel-
mat: 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 - 2011, 
Tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelmat 2008 - 2011, 
Pääkaupunkiseudun pääteiden meluntorjuntaohjelma 2005 - 2025. 

Edellä mainituista ohjelmista ja suunnitelmista on pyritty varmistamaan tar-
kastellulle tieverkolle sijoittuvat väylähankkeet sekä tarkasteltavien kohteiden 
suunnittelutilanteet. 

. 

. 
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3 PITKÄN AJAN STRATEGIA MELUHAITTOJEN VÄ-
HENTÄMISEKSI 

Maantielaissa edellytetään, että maantieverkon ja liikenteen ympäristölle ai-
heuttamat haitat jäävät mandollisimman vähäisiksi. Tiehallinnon johtoryhmä 
hyväksyi helmikuussa 2006 Tiehallinnon ympäristöohjelman vuosille 2006-
2010. Ohjelman tavoitteena on vähentää nykyisen tiestön, tieliikenteen ja 
tienpidon ympäristöhaittoja yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja asukkai-
den kanssa. Uusien tiehankkeiden suunnittelussa ja tieverkon parannushank-
keissa on tavoitteeksi asetettu turvata ihmisten terveys, hyvinvointi ja elinolot 
sisällyttämällä esimerkiksi liikennemelun edellyttämät haittojen vähentämis-
toimet ratkaisuihin. 

Uutta maantietä rakennettaessa on pääperiaatteena, ettei meluhaittaa ai-
heuteta. Jos haittaa aiheutuu, Tiehallinto toteuttaa tarpeelliset ja kohtuullisin 
keinoin toteutettavissa olevat meluntorjuntatoimet. Olemassa olevan tiestön 
varrella meluntorjuntaa joudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan usein ah-
taaseen tilaan ja tinkimään ratkaisuista. Kaikkien asukkaiden osalta näissä 
kohteissa ei päästä ohjearvot alittavaan melutasoon korkeiden lähtömeluta-
sojen vuoksi, mutta yleensä tilanne paranee kuitenkin huomattavasti aikai-
semmasta. 

Tiehallinto käyttää maanhankintaan ja korvauksiin vuosittain noin 25 miljoo-
naa euroa; tästä ei ole eritelty meluhaitoista maksettavien korvausten osuutta. 
Yleensä korvaukset määrätään tietoimituksissa kiinteistöittäin. Meluhaittakor-
vauksia on maksettu kiinteistöille, joilla ulkomelutaso ylittää valtioneuvoston 
päättämät melutason ohjearvot. Joissakin tapauksissa meluhaittakorvauksia 
on maksettu, vaikka melutaso olisi ohjearvoa alempi; tällöin perusteena on ol-
lut se, että tiehankkeesta aiheutunut muutos on ollut suuri aikaisempaan ver-
rattuna. 

Vuosien 1993-2003 aikana Tiehallinto on käyttänyt olemassa olevan tiestön 
ongelmallisimpien kohteiden meluntorjuntaan yhteensä noin 40 miljoonaa eu- 

. roa, erillisinä meluntorjuntahankkeina tai yhdessä muiden tieverkon paran-
nushankkeiden kanssa. Toimilla on pystytty parantamaan 39 000 asukkaan 
melutilannetta. Viime vuosina Tiehallinto on joutunut lykkäämään erillisten 
meluntorjuntahankkeiden toteuttamista rahoituksen puutteen vuoksi, eikä nii-
tä ole vuodesta 2001 lähtien tehty juuri lainkaan. Tieverkon parannushankkei-
den yhteydessä meluntorjuntaa on tehty n. 3 500 asukkaan kohdalla. 

Maantiestön varrella kiireellisesti meluntorjuntaa tarvitsevia asukkaita on vielä 
noin 100 kohteessa yhteensä 36 000. 

3.1 Meluntorjunnan tavoitteet 

Nyt tehty meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu vuosille 2008-2012 
laadittuun tie-ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapakettiin. Pitkän täh-
täimen suunnittelun lähtökohtana on valtioneuvoston vuonna 2006 tekemä 
periaatepäätös meluntorjunnasta. Päätöksessä todetaan, että meluntorjun-
nan päämääränä on terveellinen, viihtyisä ja vähämeluinen elinympäristö. 
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Tavoitteena on melulle altistumisen vähentäminen siten, että vuoteen 2020 
mennessä: 

Päiväajan keskiäänitason yli 55 dB:n melualueilla asuvien määrä on 
vähintään 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2003. 
Sisämelutaso ei yhtä päivällä eikä yöllä valtioneuvoston antamia oh-
jearvoja. 
Oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla päästään valtioneuvoston melu- 
tason ohjearvojen mukaisiin melutasoihin. Jos tämä ei ole jo raken-
netuilla alueilla kustannusten tai paikallisten olosuhteiden takia mah-
dollista, tavoitteena on, ettei päivämelutaso yhtä 60 dB eikä yömelu-
taso 55 dB. 

Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä korostetaan, että meluntorjunta-
toimet tulisi kohdistaa ensisijaisesti asuinalueille, joilla päiväajan keskiäänita-
so ylittää 65 dB ja alueille, joilla melulle altistuvia on paljon. Lisäksi melua tu-
lisi vähentää oppi- ja hoitolaitosten sekä virkistysalueiden läheisyydessä sekä 
pyrkiä säilyttämään hiljaisia alueita. 

Päätöksessä todetaan, että meluhaittoihin tulee kiinnittää huomiota erityises-
ti alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen, asuntojen rakenta-
misen ja peruskorjauksen sekä ajoneuvojen ja laitteiden suunnittelun, hankin-
nan ja käytön yhteydessä. Maanteiden varsilla asui, vuoden 2003 tilanteesta 
tehdyn tarkastelun mukaan, noin 350 000 asukasta alueella, jolla päivämelu-
taso ulkona ylitti 55 dB. Tarkastelussa ei huomioitu jo tehtyjä meluntorjunta-
toimia. Periaatepäätöksessä tavoitteeksi asetettu vähennys, jos sitä toteutet-
taisiin samoissa suhteissa maanteiden ja muun liikenteen meluntorjunnassa, 
merkitsisi, että vastaavilla alueilla vuonna 2020 asuisi 280 000 asukasta. 

Tiehallinnon voimassa oleva ympäristöohjelma hyväksyttiin 2006. Siinä ase-
tetaan seuraavat melu ntorju n nan tavoitteet: 

Vähennämme maanteiden melu-ja tärinähaittoja 

	

• 	Pidämme tierakenteita ja päällysteitä kunnossa siten, että voimme 
mandollisuuksien mukaan välttää melu- ja tärinähaittojen syntyä. 

• Heräteraitoja, hidasteita ja muita vastaavia liikenneturvallisuusratkai 
suja toteuttaessamme otamme myös niiden melu- ja tärinävaikutuk-
set huomioon. 

	

• 	Ylläpidämme nykyisellä tieverkolla olevista kiireehhisistä meluntorjun- 
taa vaativista kohteista priorisointilistaa ja sen toteuttamisvalmiutta. 

• Vähennämme liikenteen meluhaittoja olemassa olevalla tieverkolla 
tieteknisin ratkaisuin, nopeuden säätelyllä (lähinnä liittyen liikenne-
turvallisuushankkeisiin), vähämeluisihla päällysteillä ja meluesteillä. 

	

• 	Toteutamme meluntorjuntaa rahoituksen sahlimissa puitteissa. 

	

• 	Seuraamme jo rakennettujen meluesteiden kuntoa ja toimivuutta ja 
olemme tietoisia tienvarren asukkaisiin kohdistuvista tärinähaitoista. 

. 
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Meluntorjunnan taive on kiireellinen, jos 
Maantien yli 65 desibelin melutasolle (ekvivalenttitaso päivällä ulko-
na) altistuu parikymmentä asukasta tai yli 65 desibelin melualueella 
on meluherkkiä toimintoja (esim. koulu, päiväkoti) ja 55-65 desibelin 
melualueella on kymmeniä asukkaita. 

Toimintatapa 
• 	Laadimme toimintaperiaatteet vähämeluisten päällysteiden käytöstä 

ja tärinähaittojen torjunnasta. 
• 	Suunnittelemme uudet ja parannettavat tiet siten, etteivät ne tuota 

lisää ohjearvot ylittävälle melulle tai tärinälle altistumista tai siitä joh-
tuvia haittoja. Otamme tienpitotoimissa huomioon kaavoissa osoitetut 
erityyppiset hiljaiset alueet (luonnonrauha-alueet, maaseutumaiset 

• 	 hiljaiset alueet, kaupunkimaiset hiljaiset alueet) hankkeen suunnitte- 
luvaiheessa ja tuemme niiden säilymistä. Toteutamme tarvittavia 
meluntorjuntatoimia aina osana hanketta. 

• 	Uusissa hankkeissa korvaamme tarvittaessa liikennemelusta johtu- 
van haitan. Selvitämme uusia meluntorjunnan keinoja, kuten mah-
dollisuuksia käyttää rakennuksiin kohdistuvia toimia (julkisivuparan-
nukset, parvekelasitukset yms.) meluntorjunnassa. 

• 	Osallistumme vähämeluisten päällysteiden edelleen kehittämiseen. 
• Teemme yhteistyötä kuntien kanssa maankäytön suunnittelussa me-

lulle altistumisen ehkäisemiseksi. 
• 	Suunnittelemme ylijäämämaiden käyttöä meluntorjuntaan yhteistyös- 

sä kuntien kanssa. Kehitämme meluestearkkitehtuuria yhdessä mui-
den toimijoiden kanssa. 

• Jatkamme yhdessä muun väylähallinnon kanssa tärinää ja sen 
leviämistä koskevaa tutkimusta ja kehitämme tärinähaittojen torjuntaa 
ja vähentämistä koskevia menetelmiä. 

3.2 Meluntorjunnan toteuttaminen 

• 	 Meluntorjunnan tavoitteiden toteuttaminen tienpidossa käytössä olevin re- 
surssein, liikennemäärien ja tienvarsiasutuksen kasvaessa, on erittäin vaike-
aa. Mikäli toimintasuunnitelman 2008-2012 mukaiset hankkeet toteutetaan, 
niin yli 55 dB:n melualueilla asuvien määrä vähenee 12 700 asukkaalla. Toi-
mintasu u n n itelman tarkasteluverkolla olemassa olevia meluesteitä on yhteen-
sä noin 138,5 kilometriä. Tämä sisältää pääosin meluesteet, jotka sijoittuvat 
tie- tai liikennealueelle. Meluesteiden hoidosta ja ylläpidosta vastaa Tiehallin-
to. Toimintasuunnitelmassa on vastaavasti esitetty tarve toteuttaa uusia me-
luesteitä yhteensä 76 km. 

Meluesteiden rakentaminen on kuitenkin vain yksi meluntorjunnan keino. Pe-
riaatepäätöksessä todetaan, että melusta aiheutuvien haittojen estämiseksi ja 
vähentämiseksi ehkäistään melua sen lähteessä, estetään melun leviämistä, 
sijoitetaan toiminnot melun kannalta tarkoituksenmukaisesti ja suojataan me-
lulle altistuvia kohteita. Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2007 Meluntorjun-
ta taajamissa -hankkeen raportin, jossa todetaan että: 
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"Vaikka liikennemäärien jatkuva kasvu sinänsä lisäisi liikennemelua, teknisen 
kehityksen ja useiden uusien meluntorjuntakeinojen avulla voidaan melua vä-
hentää merkittävästi. Käytettävissä olevia meluntorjuntakeinoja ei ole hyö-
dynnetty täysimääräisesti. Ajoneuvoihin kohdistuvat äänitekniset vaatimuk-
set tulevat kaluston vaihtumisen myötä alentamaan vähitellen melupäästöjä. 
Turvallisuussyistä yleistynyt nopeusrajoituksien alentaminen vähentää melua. 
Suomen oloihin soveltuvat hiljaiset päällysteet ovat jo meluntorjunnan keino-
valikoimassa ja tulossa yleisempään käyttöön. Perinteiset meluesteet ovat, 
kalleudestaan huolimatta, tehokas ja lähes ainoa meluntorjuntakeino tietyillä 
meluisilla väylillä. Meluntorjunta tulee kuitenkin jatkossakin perustumaan jouk-
koon kussakin ongelmapaikassa toteutettavia yksittäisiä toimenpiteitä, yleis- 
ratkaisua kun ei ole olemassa." (MELUTTA-hankkeen loppuraportti 2007) 

Raporttiin sisältyy myös arviot meluntorjunnan eri keinojen vaikuttavuudesta 
eri ympäristöissä. Ohikulku-ja vastaavilla väylillä, joilla ajonopeudet ovat yli 50 
km/h, vierintämelu on vallitseva. Näillä väylillä joudutaan käyttämään pahim-
missa ongelmakohdissa meluesteitä, niiden kalleudesta huolimatta. Hiljaiset 
päällysteet, vaikka vähentävät tehokkaasti rengasmelua, eivät ole teknisesti 
optimaalisia ratkaisuja suuremmilla ajonopeuksilla tai suurilla liikennemäärillä. 
Nopeuden rajoittaminen on tehokas keino, mutta matka- ja kuljetusajat piden-
tyvät. Sisääntuloväylät ja kehätiet tulevat edelleen olemaan ongelmallisia me-
luntorjunnan kannalta keinovalikoiman pienuuden vuoksi. Sen sijaan alueilla, 
joilla nopeustaso on 50-60 km/h, hiljaisilla päällysteillä voidaan saavuttaa 2-3 
dB melutason vähennys. Myös nopeusrajoitusten alentamiselle on paremmat 
edellytykset. 

Moottorimelulla on eniten merkitystä alemmilla nopeustasoilla: henkilöautojen 
osalta alle 40 km/h, raskaiden ajoneuvojen osalta alle 50 km/h nopeudessa. 
Moottorimelun alentaminen vaikuttaa siten eniten taajamaympäristössä. Alen-
tamiseen voidaan vaikuttaa tiukentamalla melupäästön rajoja, mikä edellyttää 
EU:n toimia. Mutta myös puuttumalla katsastuksessa ja liikennevalvonnassa 
poikkeuksellisiin meluisiin, ts. nykyisetkin tyyppihyväksynnän melupäästönor-
mit ylittäviin, ajoneuvoihin, voidaan vähentää asutukseen kohdistuvia melu- 
häiriöitä. 

Paikallisesti melutilannetta muuttavat sellaiset tieverkon investointihankkeet, 
kuten ohikulkutiet, joiden kautta liikenne siirtyy etäämmälle asutuksesta. Tä-
män seurauksena saatetaan kuitenkin heikentää melutilannetta ja äänimaise-
maa alueilla, jotka siihen asti ovat olleet hiljaisia. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen asettamien tavoitteiden pohjalta voidaan 
todeta, että nyt esitetyillä toimenpiteillä ja niiden vaikutuksilla ei saavuteta ko-
konaistarpeen ja määrien kannalta suuria altistumisten alenemisia. Toimenpi-
teiden mandollisesta toteutumisesta huolimatta saavutettua hyötyvaikutusta 
alentaa erityisesti kasvavien liikennemäärien myötä lisääntyvä melu. Nyt va-
litut kohteet kuitenkin edustavat tilanteita, jossa meluntorjunnan tarpeet sekä 
hyötyjien määrät ovat kohdetasolla merkittäviä. Mikäli kohteet eivät toteudu 
esitetyn ohjelmoinnin mukaisesti, ne tulevat siirtymään seuraavan vaiheen 
suunnitelmiin. Kohdekohtaisen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkistetaan esi-
tettyjen meluntorjuntatoimien riittävyyttä ja samalla tutkitaan myös muita kuin 
rakenteellisen meluntorjunnan keinoja. 
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4 TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN 

4.1 Yleistä 

Ympäristönsuojelulain 25 b §:n mukaan toimintasuunnitelman vuorovaikutus 
on järjestettävä seuraavasti: 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee henkilöille, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toimintasuunnitelma saattaa vaikut-
taa, varata tilaisuus lausua mielipiteensä. Vaikutusalueen kunnilta, asianomai-
silta alueellisilta ympäristökeskuksilta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, 
llmailulaitokselta sekä asetuksella tarkemmin säädettäviltä tahoilta pyydetään 
lausunto. Lisäksi 92 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiöl- 

• 

	

	 le varataan tilaisuus lausua mielipiteensä toimintasuunnitelmaa valmistelta- 
essa. 

Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma tulee julkaista ja tiedottaa 
niistä tarvittavassa laajuudessa. Ne toimitetaan valtioneuvoston asetu ksella 
säädettävälle viranomaiselle merkittäväksi 27 §:ssä tarkoitettuun ympäris-
tönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi ne lähetetään tiedoksi asianomaiselle 
kunnalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle, ja tarpeen mukaan Tiehallin-
nolle, Ratahallintokeskukselle ja Ilmailulaitokselle. 

Valtioneuvosto hyväksyy Euroopan yhteisön säädöksissä tarkoitetut ympä-
ristönsuojelua koskevat valtakunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat. Koska ky-
seessä on em. tunnusmerkit täyttävä suunnitelma, tulee suunnitelmaa valmis-
teltaessa niille viranomaisille ja tahoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, 
varata tilaisuus antaa suunnitelmaluonnoksesta lausuntonsa. Luonnos on jul-
kaistava sähköisesti ja yleisölle on varattava riittävän ajoissa mandollisuus 
mielipiteiden esittämiseen. Hyväksytystä suunnitelmasta tai ohjelmasta pe-
rusteluineen sekä siitä, miten esitetyt mielipiteet on otettu huomioon, on tiedo-
tettava sähköisesti. 

Nyt tehty toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä muiden vastaavia toi-
mintasuunnitelmia laativien tahojen (Helsingin kaupunki, Ratahallintokeskus 
ja Finavia) kanssa. Merkittävänä tehtävänä on ollut vuoropuhelu asukkaiden 
ja sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelua on käyty yleisötilaisuuksissa, joissa 
asukkailla on ollut mandollisuus esittää kysymyksiä ja jättää palautetta. 

4.2 Tiedotustilaisuudet 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman aloittamisesta on tiedotettu tiedotusti-
laisuudessa elokuussa 2007, jossa esiteltiin edellisen vaiheen eli maanteiden 
meluselvityksen valmistumista. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatijat Tiehallinto, Ratahallintokes-
kus ja Helsingin kaupunki järjestivät yhteisen valtakunnallisen tiedotustilal-
suuden Helsingissä 24.1.2008. Tilaisuudessa esiteltiin toimintasuunnitelmien 
hankekuvausta, tavoitteita ja aikatauluja sekä osallistumista ja vaikutusmah-
dollisuuksia. Tilaisuudessa esiteltiin alustavat yleisötilaisuusajankohdat koko 
valtakunnassa. Tilaisuuteen osallistuivat toimintasuunnitelmien laatijat ja vies-
timien edustajia. Työn valmistumisen jälkeen pidetään syksyllä 2008 toinen 
valtakunnallinen tiedotustilaisuus. 
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4.3 Yleisätilaisuudet 

Toimintasuunnitelman laatimisen aikana maalis-huhtikuussa 2008 järjestettiin 
18 yleisötilaisuutta, joista Helsingin, Espoon, Vantaan, Porvoon ja Raision ti-
laisuudet olivat kaksikielisiä. Yleisötilaisuuksien paikkakunnat ja ajankohdat 
on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Yleisötilaisuuksien ajankohdatja paikat. 

Paikkakunta Ajankohta Yleisömäärä 
1 Seinäjoki 3.3.2008 16 
2 Joensuu 4.3.2008 2 
3 Jyväskylä 5.3.2008 14 
4 Kuopio 6.3.2008 14 
5 Raisio 10.3.2008 19 
6 Oulu 11.3.2208 6 
7 Helsinki 12.3.2008 15 
8 Porvoo 13.3.2008 7 
9 Mikkeli 17.3.2008 6 
10 Rovaniemi 17.3.2008 0 
11 Vantaa 18.3.2008 6 
12 Espoo 19.3.2008 16 
13 Kotka 26.3.2008 16 
14 Savonlinna 27.3.2008 2 
15 Tampere 31 .3.2008 27 
16 Lahti 1.4.2008 1 
17 Hyvinkää 2.4.2008 2 
18 Hämeenlinna 3.4.2008 1 

Kolmella paikkakunnalla tilaisuuksiin oli yhdistetty useampi kunta. Vantaan ti-
laisuudessa käsiteltiin myös Sipoon, Espoon tilaisuudessa Kauniaisten, Kirk-
konummen, Vihdin ja Lohjan sekä Hyvinkäällä Riihimäen toimintasuunnitel-
man meluntorjuntakohteita. 

Yleisötilaisuuksien alussa esiteltiin toimintasuunnitelman tausta ja tavoitteet 
sekä alustavat paikkakuntakohtaiset meluntorjuntakohteet. Tilaisuuksissa tie- 
piirien edustajat kertoivat muista ajankohtaisista hankkeista joihin sisältyy me-
luntorjunnan toimenpiteitä. Esitysten jälkeen yleisöllä oli mandollisuus esittää 
kysymyksiä ja jättää palautetta. 

Yleisötilaisuuksiin osallistui yhteensä 170 asukasta. Eniten yleisöä kävi Uu-
denmaan ja Hämeen tiepiirien tilaisuuksissa. 

. 



. 
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4.4 Internet-sivut 

Toimintasuunnitelmaa varten perustettiin intemet-sivut (www.tiehallinto.fi/ 
melu), joilla esitettiin työn aikana: 

• 	toimintasuunnitelman sisältö ja tarkasteltava tieverkko, 
• 	alustavat meluntorjuntakohteet sekä niiden kohdekortitja meluvyöhy- 

kekartat, 
• 	yleisötilaisuuksien aikataulu ja paikat sekä 
• 	projektiryhmän yhteystiedot. 

Sivuilla oli palautelomake, jolla oli mandollista jättää palautetta maalis- ja huh-
tikuun aikana. Työn valmistumisen jälkeen internet—sivuilla on suunnitelman 
loppuraportti ja kohdekortit sekä meluntorjuntakohteiden meluvyöhykekartat. 

4.5 Palautteet 

Työn aikana kerättiin toimintasuunnitelmaan liittyvää palautetta. Palautetta oli 
mandollisuus antaa hankkeen internet-sivujen kautta, yleisötilaisuuksien pa-
lautelomakkeilla sekä sähköpostitse, kirjeitse ja puhelimitse. Toimintasuunni-
telman luonnoksesta kerättiin palautteita kanden kuukauden ajan. Palautteita 
jätettiin yhteensä 93 kappaletta, joista 39 jätettiin palautelomakkeilla yleisöti-
laisuuksissa ja 54 internet-sivujen kautta tai sähköpostitse. Palautteiden mää-
rä tiepiireittäin on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Palautemäärät en tiepiireissä. 

Tiepiiri Palautteet 
Uudenmaan tiepiiri 40 

Turun tiepiiri 8 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 8 

Hämeen tiepiiri 15 
Savo-Karjalan tiepiiri 2 
Keski-Suomen tiepiiri 7 

Vaasan tiepiiri 8 
Oulun tiepiiri 4 
Lapin tiepiiri 1 

Palautteissa esitettiin mm. seuraavia aiheeseen liittyviä kysymyksiä: 

• 	minkä vuoden liikenne-ja asukasmääriä on käytetty ja miksi, 
• 	miten toimintasuunnitelma eroaa aikaisemmista meluntorjuntaohjel- 

mista ja muista meluselvityksistä, 
• 	miten tarkasteltava tieverkko on valittu, 
• 	miten tarkasteltavat meluntorjuntakohteet on valittu ja miten kohtei- 

den kiireellisyyttä on arvioitu, 
• 	miksi melulaskennoissa ei ole huomioitu kaikkien teiden ja muiden 

melulähteiden yhteisvaikutusta, 
• 	kenen vastuulla meluntorjuntatoimet ovat, 
• 	kenelle voi tehdä meluntorjuntaa koskevia aloitteita. 
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Palautteissa esitettiin myös useita uusia meluntorjuntakohteita sekä paran-
nuksia luonnoksessa esitettyjen kohteiden toimenpiteisiin. Palautteissa on 
ehdotettu yhteensä 46 uutta meluntorjuntakohdetta, joista 28 sijoittuu tässä 
työssä tarkasteltavalle tieverkolle. Tiivistelmät kaikista saadu ista palautteista 
on esitetty liitteessä 7.5. 

4.6 Lausunnot 

Toimintasuunnitelmaluonnoksesta on pyydetty lausunnot ympäristösuojelu- 
lain mukaisesti mm. valtakunnallisilta ja alueellisilta viranomaisilta, kunnilta ja 
yhdistyksiltä. Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 94 kappaletta ja lausun-
toja saatiin 61 (taulukko 3). Lisäksi neljä lähetyslistan ulkopuolista yhdistys-
tä jätti lausunnon. Lausunnon jättäneet tahot on esitetty tarkemmin liitteessä 
7.3. 

Taulukko 3. Lähetetyt lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot. 

Taho 
__________________________ 

Lähetettyjä 
lausuntopyyntöjä 

Saatuja 
lausuntoja 

Kunnat 37 30 
Alueelliset ympäristökeskukset 13 6 
Maakuntaliitot 19 13 
Valtakunnalliset viranomaiset 13 6 
Paikalliset yhdistykset tms. 2 6 
Yhteensä 94 61 

Lausunnoissa tuotiin esille meluntorjunnan tärkeys sekä tarve toteuttaa esite-
tyt meluntorjuntatoimien mandollisimman pian. Useissa lausunnoissa koros-
tettiin riittävän rahoituksen tärkeyttä. 

Lausunnoissa esitetyistä yleisluonteisista selvitystä ja suunnitelmaa koskevis-
ta kysymyksistä on katsaus liitteessä 7.4. 

Lausunnoissa on ehdotettu yhteensä 32 uutta meluntorjuntakohdetta, joista 
17 sijoittuu tässä työssä tarkasteltavalle tieverkolle. Ehdotetut uudet kohteet 
on esitetty liitteessä 7.4. 

. 

. 
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5 TOIMINTASUUNNITELMA 

5.1 Kohteiden valinta 

Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu ensisijai-
sesti liikenne- ja viestintäministeriön Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan 
teemapaketissa esitettyjä meluntorjuntakohteita vuosille 2008 - 2012. Koh-
teista on valittu tähän työhön ne, jotka sijoittuvat meluselvityksessä tarkastel-
lulle tieverkolle. Työn eteneminen on esitetty kuvassa 3. 

Liikenne- ja viestintäministeriön meluteemapakettityöryhmän 77 kohteesta 
tarkasteluverkolla on 44 kohdetta. 

r 
L Im.iturire 	 MaanteIdeflmeIus&vjts. 2007 

• maantiet, joilla yli 16500 
ajon./vrk 

LVM:n Meluntorjunnan tie-ja rautatieliikenteen 
teemapaketti (v. 2007) 

=> kiireelliset kohteet vuosille 2008-20 12 

MeIuntounta on kreellinen, os maantien yli 65 desibelin melutasoile 
altistuu parikymmentä asukasta tai yli 65 de;ibehn melualueella on 
mneluherkkiä tolmintola (esirn.koulu, Oäiväko:i) ja 55-65 denibelin 
rnelualueel!a on kymmenik asukkaita. 

Mandolliset muut klireelliset kohteet 

Kuva 3. Työn etenemiskaavio. 

Tarkasteluverkolle sijoittuvista teemapaketin kohteista on jätetty pois kolme 
. kohdetta, joiden meluntorjunta tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tie- 

hankkeiden yhteydessä. Edellä mainittujen perusteella suunnitelmasta kar-
sittiin seuraavat kohteet: 

• 	kohde U12, Kt 51, Saunalahti, Espoo 
• 	kohde KaS3, Vt 7, melusuojaus Hovilan kohdalla, Kotka 
• 	kohde KaS6, Vt 7, varustaminen meluesteillä Karhulan kohdalla, Kotka. 

Espoon Saunalanden meluntorjunnan suunnittelu sisältyy Kivenlanden erita-
soliittymän tiesuunnitelmaan, jonka suunnittelu on käynnistynyt ja valmistuu 
vuoden 2008 aikana. 

Kotkan Hovilan ja Karhulan meluntorjuntakohteet sisältyvät valtatien 7 (Kos-
kenkylä - Kotka) tiesuunnitelmaan, jossa suunnitellaan meluntorjunta välille 
Kyminlinna - Rantahaka. Meluntorjuntakohteita koskevan osuuden tiesuunni-
telma tehdään vuosien 2008 ja 2009 aikana. 
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Saaduissa lausunnoissa ja palautteissa ehdotettiin yhteensä lähes 80 kohdet-
ta lisättäväksi toimintasuunnitelmaan vuosille 2008 - 2012. Näistä kohteista 
45 sijoittui tarkasteltaville tieosuuksille. Lausunnoissa esitetyt uudet kohteet 
tarkastelulla tieverkolla on esitetty liitteessä 7.5. 

52 Valitut kohteet ja kohteiden ohjelmointi 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan vuosille 2008 - 2012 on valittu yh-
teensä 44 kohdetta, joista 35 sijoittuu Uudenmaan tiepiirin alueelle. Muissa 
tiepiireissä on yksittäisiä kohteita. Vaasan ja Lapin tiepiireissä kohteita ei ole. 
Kohteiden jakaantuminen tiepiireittäin sekä kaupungit, joissa kohteita on, ii- 
menevät taulukosta 4. 

Taulukko 4. Meluntorjunnan toimin tasuunnitelman kohteiden lukumäärä tiepiireittäin. 

Tiepiiri 
_____________________ 

Kohteiden sijoittuminen 
__________________________ 

Kohteita 
yhteensä 

Uudenmaan tiepiiri 
______________________ 

Helsinki, Vantaa, Espoo, Kau- 
niainen, Kirkkonummi, Vihti 

35 

Turun tiepiiri Raisio 1 

Kaakkois-Suomen tiepiiri Mikkeli 1 

Hämeen tiepiiri Tampere, Lempäälä 4 

Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 1 

Keski-Suomen tiepiiri Jyväskylä 1 

Vaasan tiepiiri - 0 

Oulun tiepiiri Oulu 1 

Lapin tiepiiri - 0 

Yhteensä 44 

Kohteiden toteutusjärjestys on meluntorjunnan teemapaketin mukainen. Koh-
teiden suunnittelutilanne vaihtelee ja useimmista kohteista on laadittu vain 
alustavia suunnitelmia. Kohdekohtaisen suunnittelun seuraavassa vaihees-
sa laaditaan maantielain mukaisia suunnitelmia ja tarkistetaan mandollisten 
kaavamuutosten tarve. Jatkosu u nn ittelu n yhteydessä tarkistetaan myös toi-
mintasuunnitelmassa esitettyjen meluntorjuntatoimien riittävyys ja alueellinen 
rajaus. Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelman kohteet on esitetty 
taulukossa 5. Kohteisiin esitetyt meluntorjunnan toimenpiteet ilmenevät koh-
dekorteista (www.tiehallinto.fi/melu).  
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Taulukko 5. Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelman kohteet vuosina 2008 
- 2012. 

_______ 

Kohteet _______________ _______ __________________ 
Kunta 
___________ 

Kohteen tunnus 
teemapaketissa 

Tie- 
numero 

Kohteen nimi 
-________________ 

Teema- 
paketti 
2008 
(7 koh- 
detta) 

______ 

Vantaa Ui Vt 4 Metsola-Jokivarsi 
Helsinki U2 Vt 3 Hakuninmaa 
Espoo, 
Kauniainen 

U3 Vt 1 Tuomarila-Sepänkylä 

Helsinki U4 Vt 1 Munkkiniemen/Munk- 
kivuoren meluesteet 

Kirkkonummi U5 Vt 1 Veikkola 
Mikkeli KaS1 Vt 13 Kaihu-Silvasti 
Lempaalä Hi Vt 3 Kulju-Sääksjarvi 

Teema- Vantaa U6 Vt 4 Hakunila 
paketti 

(7koh- 

Vantaa U7 Kt 50 Hakunila 
Espoo U8 Kt 51 Friisinniitty 
Espoo U9 Kt 51 Nöykkiö detta) 
Kuopio SKl Vt 5 Rahusenkangas 
Jyväskylä, KeS1 Vt 4 Vaajakosken mootto- 
Jyväskylän ritien meluntorjunta 
mik. __________ 
Oulu 01 Vt 4 Moottoritien melu- 

suojausten paranta- 
minen 

Teema- 
paketti 
2010 

detta) 

_______ 

Vantaa UlO Kt 50 Kuninkaala-Kuusikko 
Helsinki Uli Vt4, 

Vt7 
Jakomäki 

_______________ 
Sipoo U13 Vt4 Myras 
Porvoo U15 Vt 7 Eestinmäki-Enestam 
Helsinki U30 Mt 101 Vartiokylä 
Helsinki U19 Mt 101 Pihlajamäki 
Helsinki U20 Mt 101 Sepänmäki 
Helsinki U18 Mt 101 Pukinmäki 
Vantaa U21 Kt 50 Kuninkaala-Heidehof 
Helsinki U22 Kt 45 Torpparin mäki 
Vantaa U23 Vt 3 Vantaanlaakso 
Lempäälä, 
Tampere 

H2 
_______________ 

Vt 3 
_______ 

Sääksjärvi-Multisilta 
(=Uusi Eurooppa) 

Tampere H3 Vt 9 Atala-Olkahinen 



30 	 Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008-2012 
TOIMINTASUUNNITELMA 

______ 

Kohteet_______________ _______ __________________ 

Kunta 
___________ 

Kohteen tunnus 
teemapaketissa 

Tie- 
numero 

Kohteen nimi 

Teema- 
tt 

(7 koh- 
detta) 

_______ 

Helsinki U27 Vt 3 Pohjois-Haaga 

Vantaa U25 Kt 45 Tammisto-Siltamäki 

Helsinki U26 Mt 170 Kehä 1 -Ruiskutie 

Helsinki U24 Kt 50 Ala-Tikkurila 
Vantaa U28 Vt 3 Kaivoksela 

Vantaa U29 Vt 4 Päiväkumpu 
Helsinki U17 Mt 101 Kurkimäki 

Teema- 
paketti 

koh- 
della) 

______ 

Helsinki U40 VI 3 Etelä-Haaga 

Espoo, 
Kauniainen 

U32 
______________ 

Vt 1 
_______ 

Kirkkojärvi 
_________________ 

Vihti U33 Vt 1 Kuusela 

Espoo U34 Vt 1 Myllärinniitty 

Espoo U37 Kt 50 Näkinkylä 

Espoo U38 Kt50 Järvenperä 

Helsinki U31 Vt 4 Heikinlaakso 

Espoo U41 Mt 110 Karhusuo-Pitkäniitty 

Raisio T4 Vt 8 Huhko 

Tampere H8 Vt 12 Teiskontie 

5.3 Toimintasuunnitelman vaikutusten arviointi 

5.3.1 Toimenpiteiden vaikutukset melulle altistuvien asukkaiden mää-
raan 

Melulle altistuvien asukkaiden määrät on laskettu vuoden 2006 melutilanteen 
perusteella. Liikennemäärien kasvun myötä melulle altistuvien asukkaiden 
määrä kasvaa ja tilanne tulevaisuudessa on pahempi kuin näissä laskennois-
sa esitetty. 

Vaikutukset oäivä-ilta-vömelutasoihin ja vömelutasoihin 

Meluselvitysvaiheessa tehtyjen altistusanalyysien mukaan tutkittujen teiden 
vaikutuspiirissä noin 142 400 asukasta altistuu yli 55 dB päivä-ilta-yömelu-
tasoille (Lden) sekä noin 50 800 asukasta altistuu yli 50 dB yömelutasolle 
(L). 

Mikäli toimintasuunnitelmassa esitetyt kaikki meluntorjuntakohteet ja niissä 
ehdotetut toimenpiteet toteutettaisiin, niin maanteiden liikennemelulle, jonka 
päivä-ilta-yömelutaso (Ld efl ) on yli 55 dB, altistujia saadaan vähennettyä koko 
maassa 13 400 asukkaan verran. Vastaavasti yli 50 dB yömelutasolle (L)  al-
tistujia saataisiin vähennettyä yhteensä noin 12 000. 
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Vaikutukset opivamelutasoihin 

Maanteiden varsilla asui, vuoden 2003 tilanteesta tehdyn tarkastelun mukaan, 
noin 350 000 asukasta alueella, jolla päiväajan keskiäänitaso (LAeq7..22)  ulko-
na ylitti 55 dB. 

Mikäli toimintasuunnitelmassa esitetyt kaikki meluntorjuntakohteet ja niissä 
ehdotetut toimenpiteet toteutettaisiin vuoteen 2020 mennessä, niin maantei-
den liikennemelulle, jonka päiväajan keskiäänitaso (LAeq722)  on yli 55 dB, 
altistujia saadaan vähennettyä koko maassa 12 700 asukkaan verran. Eni-
ten altistujia saataisiin vähennettyä Helsingissä (- 5680 asukasta), Vantaalla 
(- 1640 asukasta), Espoossa (- 5690 asukasta) ja Tampereella (- 1360 asu-
kasta). 

Asukasmäärälaskentoien tulokset 

Melulle altistuvat asukkaat eri tiepiireissä on esitetty taulukossa 6. Asukas- 
määrät on laskettu toimintasuunnitelman 44 kohteen vaikutusalueilta ennen 
ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista ja niiden toteuttamisen jälkeen. Toi-
menpiteiden vaikutus eli melualueilla asuvien asukkaiden määrän muutos on 
erotus-sarakkeessa. Asukasmäärät on esitetty toimintasuunnitelmassa käyte-
tyillä melun tunnusluvuilla. Melulle altistuvien asukkaiden määrät on esitetty 
kohdekohtaisesti liitteessä 7.7. 

Taulukko 6. Melu/te a/tistuvat asukkaat tiepiireittäin toimintasuunnitelman kohteissa 
en melutason indikaattoreilla laskettuina. 

Päiväajan keskläänitaso 

(LAeq(722)) 
ennen 	jälkeen 	erotus 
>55 dB 	>55 d8 >55 dB 

Pälvä-ilta-yömelutaso 

(Lden) 
ennen 	jälkeen 	erotus 
>55 dB >55 dB >55 dB 

Yömelutaso 

(Lyö) 
ennen 	jälkeen 	erotus 
>50 dB >50 dB >50 dB 

Uudenmaan 
tiepiiri 

17088 8157 -8931 25649 16308 -9341 14760 6406 -8354 

Tuwn tiepiiri 223 66 -157 274 165 -109 99 23 -76 

Kaakkois- 
Suomen tiepiiri 

.220 160 -60 245 165 -63 220 160 -60 

Hämeen tiepiiri 2569 859 -1710 3939 1788 -2151 2282 691 -1591 

Savo-Karjalan 
tiepiiri 

993 315 -678 1087 667 -420 984 237 -747 

Keski-Suomen 
tiepiiri 

1099 447 -652 1793 870 -923 986 313 -673 

Oulun tiepiiri 727 140 -587 1046 649 648 103 -545 

Yhteensä 	122919 10144 -12775 1:34033 20628 -13404 119979 7933 -12046 



32 	 Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008-2012 
TOIMINTASUUNNITELMA 

Eri melutason indikaattorein arvioituina melualueen asukkaiden kokonais-
määristä saadaan toisistaan poikkeavia lukuja (vrt, kohta 2.1.1), mutta melun-
torjuntatoimien vaikutuksista saadut tulokset ovat hyvin samanlaisia ja osoit-
tavat, että nämä toimet voivat olla tehokkaita myös eri tavoin arvioituina. 

5.3.2 Toimenpiteiden vaikutukset hoito-ja oppilaitoksiin 

Toimintasuunnitelman meluntorjuntakohteiden alueilla on yhteensä 16 hoito- 
laitosta ja 17 oppilaitosta, jotka altistuvat yli 55 dB päivä-ilta-yö-melutasolle 
(Lden). Meluntorjunnan toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen yli 55 dB melulle 
altistuvia hoitolaitoksia on 9 vähemmän ja oppilaitoksia 4 vähemmän. Hoito-
ja oppilaitokset melualueilla eri kohteissa on esitetty liitteessä 7.8. 

5.3.3 Arvio toimintasuunnitelman toteuttamisen vaikutuksista 

Vaikutukset iptkosuunnitteluun 

Laadittua toimintasuunnitelmaa tullaan käyttämään Tiehallinnon valtakunnal-
lisessa meluntorjunnan ohjelmoinnissa. Valtakunnallisella tasolla tarkastel-
tuna tämä on tarkin meluntorjunnansuunnitelma, joka toimii myös kohteiden 
osalta kattavana luettelona. Toimintasuunnitelmassa esitetyt kohteet edellyt-
tävätjatkosuunnittelussa tarkennuksia sekä toimenpiteiden uudelleen arvioin-
tia. Kunkin kohteen suunnittelussa, kuten kaavoituksessakin, on ympäristö 
tarkasteltava kokonaisuutena. Kohdesuunnittelun laadun parantaminen on 
tärkeä tavoite suunnittelujärjestelmän ja varsinkin suunnitteluyhteistyön ke-
hittämisessä. Toimintasuunnitelmaan sisällytetyt kohteet edustavat vain osaa 
maanteiden kiireellisistä meluntorjuntakohteista. Tässä työssä rajatun tarkas-
teluverkon ulkopuolelle jää lukuisia kiireelliseksi määriteltyjä kohteita, jotka 
edelleen säilyvät Tiehallinnon hankeohjelmoinneissa sekä Liikenne- ja vies-
tintämin isteriön meluteemapaketissa. 

Vaikutukset ihmisten tervevteen 

Toimintasuunnitelman toteuttamisen hyödyt ovat suuremmat kuin taloudelli-
nen panostus, kun otetaan huomioon melulle altistumisen terveysvaikutukset 
ja yleinen viihtyisyys. Toimintasuunnitelman toteuttaminen vähentää melulle 
altistuvien määrää ja sitä kautta sillä on myönteinen välillinen vaikutus ihmis-
ten terveyteen. Tämä edellyttää maankäytöstä vastaavien viranomaisten ja 
päätöksentekijöiden vakavaa suhtautumista melulle altistumisen kielteiseen 
vaikutukseen, niin ettei melulle herkkiä toimintoja sijoiteta melualueille tai nii-
den välittömään läheisyyteen. 

Vaikutukset vmoäristöön 

Toimintasuunnitelmassa on pääasiassa esitetty rakenteellisia meluntorjunta-
toimenpiteitä. Yleensä meluntorjuntarakenteet, meluvalleja lukuun ottamatta, 
ovat vaikeasti sijoitettavissa ympäristöön. Yksityiskohtaisessa suunnittelus-
sa tulee meluntorjuntarakenteet suunnitella osana väylä- ja kaupunkikuvaa 
eikä erillisinä maisemasta poikkeavina rakenteina. Tällöin voidaan myös etsiä 
muita meluntorjunnan ratkaisuja kuin yksinomaan esteiden rakentamista. 

. 
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Meluesteiden rakentaminen aiheuttaa toteutuksen aikana lahiympäristölle 
melu- ja pölyhaittoja. Lisäksi rakentaminen voi edellyttää mandollisia liiken-
teen poikkeusjärjestelyitä. Esteiden rakentumisen myötä väylien ekologinen 
estevaikutus riista- ja pienetäimille korostuu. Jatkosuunnittelun yhteydessä 
kiinnitetään huomiota ekologisiin yhteyksiin ja niiden toimivuuden varmista-
miseen. 

Vaikutukset toimintatpDpihin ia melutietämvkseen 

Toimintasuunnitelmatyössä osallistuminen ja laaja vuorovaikutus on lisän-
nyt melutietämystä sekä asukkaiden, viranomaisten että päätöstentekijöiden 
puolella. Tietämys antaa erityisesti viranomaisille ja päättäjille mandollisuuden 
ennaltaehkäistä altistumista mm. maankäytön suunnittelussa. Toimintasuun-
nitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä eri toiminnanharjoittajien kesken ja se 
on osaltaan antanut mandollisuuden kehittää viranomaisyhteistyötä meluntor-
junnan saralla. Yhteistyömalli palvelee jatkossa yksityiskohtaisempaa suun-
nittelua sekä luonnollisesti vastaavia viiden vuoden välein laadittavia melusel-
vityksiä ja toimintasuunnitelmia. 

Kustannusvaikutukset 

Nyt laaditun toimintasuunnitelman mukaisin rajauksin ja esitetyin meluntor-
juntakohtein, toimenpiteet kattavat varsin suuren osan kiireellisiksi määritel-
lyistä valtakunnallisista kohteista. Rakentamiskustannusten kannalta erillise-
nä teemapakettirahoituksena kohteiden toimenpiteet edellyttävät merkittäviä 
investointeja. Toimintasuunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteuttamisen 
kustannusarvio on noin 72 miljoonaa euroa kun otetaan huomioon teema- 
paketin valmistumisen jälkeinen rakennuskustannusten kehitys. Teemapake-
tin kustannusarvio on arvioitu kevään 2007 maanrakennuskustannusindeksin 
(MAKU-indeksi 05/2007 128.3) mukaan. Toimintasuunnitelmaan sisältyvien 
meluntorjuntakohteiden kustannusarviota on korotettu kevään 2008 MAKU-
indeksin perusteella (MAKU-indeksi 04/2008 136.9). Tämä on kuitenkin vain 
osa toimien kokonaiskustannuksista, sillä lisäksi tarvitaan kuntien osuus ra-
hoituksesta. 

Meluntorjunnan rahoitustarpeet ja niihin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet 
otetaan esille vuotuisissa talousarviovalmisteluissa. Meluntorjuntatoimenpi-
teitä arvioidaan kussakin kohteessa kustannustehokkuuden ja vaikuttavuu-
den näkökulmasta. Meluntorjunnan investoinneille ei ole vuoden 2008 aikana 
osoitettu teemapakettikonseptilla erillistä rahoitusta. Hallituksen liikennepoliit-
tisessa selonteossa 2008 todetaan, että teemahankekonsepti on osoittautunut 
toimivaksi ja teemahankkeet on jatkossa perusteltua rahoittaa liikenneverkon 
kehittämisen määrärahasta. Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä 
käsittelee erikseen teemahankkeiden sisältöä. Teemahankkeisiin on varattu 
kaudella 2008-2011 50 miljoonaa euroa ja se tullaan kohdentamaan muun 
muassa pääteiden turvallisuuden parantamiseen sekä joukko- ja kevytliiken-
teen olosuhteiden parantamiseen. 
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LÄHTÖTIEDOT 
Liikennetiedot 

Liikennetiedot perustuvat Maanteiden meluselvityksessä käytettyihin vuoden 
2006 liikenteen määrä- ja ominaisuustietoihin. Tarkasteltujen kohteiden tei-
den ja tieosien tierekisterin mukaiset liikennemäärät on esitetty. Nopeustiedot 
ja tieto raskaan liikenteen osuudesta perustuvat tierekisteriin. Tieosuudet, joil-
la on voimassa talvinopeusrajoituksia, on tehty nopeuteen vastaava korjaus, 
mikä perustuu talvinopeusrajoituksen vuosittaiseen kestoon. 

Liikenteen jakautuminen eri vuorokauden aikoihin on määritetty liikenteen au-
tomaattisten mittauspisteiden (LAM) perusteella, mikäli tarkasteltavalla tiejak-
solla on kyseinen tieto ollut saatavissa. Tiejaksoilla, joilla ei ole LAM-pistettä, 
on vuorokausijakauma määritetty aineiston keskiarvojen perusteella. 

Maastomalliaineisto 

Melumallin tuottamisessa on maaston mallintamisessa käytetty 50 - 500 met-
rin etäisyydelle liikenneväylästä kuntien tai Tiehallinnon numeerista kartta-ai-
neistoa. Aineisto pitää sisällään taiteviivat sekä tiedot penkereiden ja leikka-
usten sijainnista. Korkeuskäyrien väli on tyypillisesti 1 metri. Edellä mainitusta 
laajemmalle alueelle on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttojen kor-
keuskäyriä, joiden käyräväli on 2,5 metriä. Merkittävimmät kovat pinnat (ve-
sistöt, suuret pysäköintialueet jne.) on mallinnettu heijastavina pintoina. 

Melumallin rakennustiedot on saatu Maanmittauslaitoksen tietokannasta. Ra-
kennusten kerrosluku perustuu rakennus- ja huoneistorekisterissä ilmoitettui-
hin tietoihin. Verrattaessa väestötietokannan ja rakennustietokannan aineisto- 
ja keskenään todettiin, että ne eivät olleet aivan yhtenevät. Erityisesti uusien 
rakennusten osalta voitiin todeta, että niitä ei ollut vielä päivitetty Maanmit-
tauslaitoksen aineistoon, mutta väestötietokannasta löytyi asukastieto kysei-
seen kohtaan. 

Laskentamenettely edellytti rakennuksen luomista melulaskentaohjemaan, 
jolloin puuttuvat rakennukset mallinnettiin asukaslukumäärän, keskimääräi-
sen kerrosalan ja ympäröivän rakennuskannan kerrosluvun mukaisina "tyyp-
pirakennuksina". Puuttuvien rakennusten muodostamista pidettiin perusteltu-
na senkin vuoksi, että rakennukset vaikuttavat myös melun leviämiseen. Näin 
saatiin rakennusten takana, melulähteeseen nähden, olevat meluvyöhykkeet 
oikeammiksi kuin mitä ne olisivat olleet ilman mallissa olevia rakennuksia. 
Verrattaessa meluvyöhykekartoissa esitettyjä rakennuksia aivan kaikki raken-
nukset eivät ole edellä kuvatun menettelyn vuoksi täsmälleen oikean muotoi-
sia ja kokoisia. Edellä kuvattu aineiston täydennys koskee noin 5 % kaikista 
rakennuksista. 

Olemassa olevat meluesteet on inventoitu tierekisterin sekä karttojen avulla. 
Tietoja on paikoin täydennetty maastokäynneillä. Suunniteltujen meluestei-
den tiedot on otettu viimeisimmästä kohteeseen tehdystä suunnitelmasta. 

Asukasmäärä- ia maankävttötiedot 

Asukasmäärätiedot perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin vuodelta 
2006. Rakennusten käyttötarkoitus, jaoteltuna asuinrakennuksiin, kouluihin ja 
sairaaloihin, perustuu rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin. 

. 

. 
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Kunnat Maakuntaliitot 
Haminan kaupunki Etelä-Karjalan liitto 
Espoon kaupunki Etelä-Pohjanmaan liitto 
Helsingin kaupunki Etelä-Savon maakuntaliitto 
Hyvinkään kaupunki Hämeen liitto 
Hämeenlinnan kaupunki Itä-Uudenmaan liitto 
Janakkalan kunta Keski-Pohjanmaan liitto 
Joensuun kaupunki Pirkanmaan liitto 
Jyväskylän kaupunki Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Kauniaisten Kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Kempeleen Kunta Pohjois-Savon liitto 
Keravan kaupunki Päijät-Hämeen liitto 
Lempäälän kunta Uudenmaan liitto 
Mikkelin kaupunki Varsinais-Suomen liitto 
Mäntsälän kunta 
Nokian kaupunki Muut 
Nurmijärven kunta Turun maakuntamuseo 
Oulun kaupunki Finavia 
Pirkkalan kunta Fingrid 
Raision kaupunki Liikenne- ja viestintäministeriö 
Riihimäen kaupunki Ratahallintokeskus 
Rovaniemen kaupunki Suomen Luonnonsuojeluliitto 
Savonlinnan kaupunki Ympäristöministeriö 
Sipoon kunta YTV 
Tampereen kaupunki 
Tuusulan kunta Yhdistykset 
Turun kaupunki Suurmetsä-Jakomäkiseura 
Vantaan kaupunki Puistola-Seura 
Valkeakosken kaupunki Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 
Vihdin kunta Malmi Seura ry 
Ylöjärven kaupunki 

Alueelliset ympäristökeskukset 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Uudenmaan ympäristökeskus 
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Kysymys Kommentti 
Työn tarkkuustaso Kun tietyn kohteen meluntor]untaa suunnitellaan, tämä 
Lausunnossa on esitetty, että työ on aina paikallaan. Tämä koskee varsinkin kohteita, joi- 
olisi pitänyt tehdä tarkemmin ja den selvityksistä ja alkuperäisestä suunnittelusta on ku- 
ajankohtaisemmin tiedoin. lunut monta vuotta. 

Tässä ensimmäisessä tällä tarkkuudella tehdyssä valta- 
kunnallisessa selvityksessä ja toimintasuunnitelmassa 
käytettävissä olevat resurssit ja aikataulu ovat kuitenkin 
asettaneet rajansa. Kohteet on siksi valittu niistä, joita 
tiepiirit esittivät liikenne- ja viestintäministeriön työryh- 
män. meluntorjunnan teemapakettiin. Niiden tietoja on 
tarkistettu siltä osin, ettei tällä välin ole tapahtunut sel- 
laista tieverkon muutosta - kuten ohikulkutien käyttöön 
otto - joka olisi ratkaisevasti muuttanut liikennevirtoja. 

Meluntorjunnan tarvetta osoittavana ja toimenpiteitä mi- 
toittavana liikennemääränä käytetään vuoden 2006 ko- 
konaisvuorokausiliikennemäärästä laskettua päivänajan 
liikennettä, joka on myös meluntorjunnan suunnittelun 
ohjearvoista yleisimmin käytetty. Nykyiset liikennemää- 
rät ovat yleensä tätä suuremmat, mutta tämä on yleinen 
muutos, jolla ei ole olennaisia vaikutuksia kohteiden väli- 
seen tärkeysjärjestykseen. 

Toimintaohjelman laajuus perustuu myös kyseisen työ- 
ryhmän ehdotukseen, koska on katsottu että on tärkeää 
saada näihin ensisijaisiin kohteisiin tehtävät toimet tässä 
selvitettyä. Näidenkin kohteiden toteuttamisen rahoitus 
on kuitenkin yhä ratkaisematta. 

Kohteiden toteutusjär]estys on meluntorjunnan teemapa- 
ketin mukainen. Kohteiden suunnittelutilanne vaihtelee 
ja useimmista kohteista on laadittu vain alustavia tarve- 
selvitys tasoisia suunnitelmia. Kohdekohtaisen suun- 
nittelun seuraavassa vaiheessa laaditaan maantielain 
mukaisia suunnitelmia ja tarkistetaan mandollisten kaa- 
vamuutosten tarve. Jatkosuunnittelun yhteydessä tarkis- 
tetaan myös toimintasuunnitelmassa esitettyjen melun- 
torjuntatoimien riittävyysja alueellinen rajaus. 

Kysymys Kommentti 

Tarkasteltavan Tässä selvityksessä tähän ei ole ollut edellytyksiä. Seu- 
tieverkon laajuus raavan selvityksen käynnistyessä tarkistetaan myös sil- 
Lausunnossa esitetään selvityk- loin esille tulevien kohteiden suunnittelutilanne, 
sen ja toimintasuunnittelun laa- 
jentamista nyt tehdystä, sekä pi- 
demmän aikajänteen huomioon 
ottamista ja seuraavan vaiheen 
selvitykseen liittyvän kohdetar- 
kastelun ennakointia. 

. 
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Kysymys Kommentti 
Tarkasteltavan Tassä selvityksessä täydentämiseen ei o e ollut edellytyksiä, eikä 
tieverkon kattavuus koko EU:n alueelle voimassa olevista yhteisistä rajauksista ole 
Lausunnossa esitetään katsottu mandolliseksi poiketa. 
selvityksen ja suunnit- 
telun täydentämistä si- Sen sijaan kunkin kohteen suunnittelussa, kuten kaavoitukses- 
ten, että myös muiden sakin, on ympäristö tarkasteltava kokonaisuutena. Tässä on ollut 
tiejaksojen ja muun lii- puutteita, mm. eri tie-, katu- tai ratajaksojen erilaisista hallinta- 
kenteen melu otetaan suhteista johtuen, jolloin esim. alueen melutilannetta on saatettu 
huomioon kohteita ra- arvioida pelkästään sen läheisyydessä olevan maantien liiken- 
jattaessa ja suunnitel- teen mukaan. Kohdesuunnittelun laadun parantaminen on tärkeä 
taessa. tavoite suunriittelujärjestelmän ja varsinkin suunnitteluyhteistyön 

kehittämisessä. 
Melumittausten ja Valtakunnallisen selvityksen työvälineenä on pohjoismaiseen tie- 
-mallinnusten vertailu liikenteen melumalliin perustuvat laskelmat. Mallin luotettavuutta 
Lausunnossa kysytään, on testattu ja kehitetty jatkuvasti 1970-luvun alun lähtökohdistaan. 
miksi toimintasuunnitel- Nyt käytössä oleva malli on YM:n vuonna 1993 julkaiseman oh- 
matyö on tehty melu- jeen mukainen malli, jota on täydennetty vuonna 1996 Pohjoismai- 
mallinnusten perusteella den tutkijoiden yhteistyönä. 
melumittausten sijasta. 

Tämän selvityksen yhteydessä VTT on tehnyt tarkistusmittauksia 
eräissä laskennan kannalta hankalissa kohteissa. Tarkistusmitta- 
uksista on julkaistu raportti. Eurasto, Raimo: EU-meluselvitykset 
vuonna 2007 - laskenta- ja mittaustulosten vertailu; VTTn tutki- 
musraportti VTT-R-9080-06, 13.8.2007. 

Meluntorjunnan Nykyisen tiestön meluntorjunnan priorisoinnit rakentuvat liiken- 
rahoitus teen meluntorjunnan teemapaketin varaan. 
Lausunnossa kysytään 
miten meluntorjunnan Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 2008 todetaan, että 
toimintasuunnitelman teemahankekonsepti on osoittautunut toimivaksi ja teemahank- 
kohteet rahoitetaan. keet on jatkossa perusteltua rahoittaa liikenneverkon kehittämi- 

sen määrärahasta. Teemahankkeisiin varataan tällä vaalikaudella 
50 miljoonaa euroa. Teemahankerahoitusta kohdennetaan muun 
muassa pääteiden turvallisuuden parantamiseen sekä joukko- ja 
kevytliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Liikenne- ja viestin- 
täpoliittinen ministerityöryhmä käsittelee erikseen teemahankkei- 
den sisältöä. 

Lopullista ratkaisua siitä, mitä teemahankkeita näiden vuosien ai- 
kana toteutetaan, ei selonteossa ole esitetty, vaan asia on osoi- 
tettu ministerityöryhmälle edelleen kehitettäväksi. Esimerkit osoit- 
tavat kuitenkin, että meluntorjunnan teemapaketin toteutuminen 
tällä vaalikaudella (2007-2011) on epävarmaa. 

Meluntorjunnan rahoitustarpeet ja niihin liittyvät lainsäädännölli- 
set velvoitteet otetaan esille vuotuisissa talousarviovalmisteluis- 
sa. Meluntorjuntatoimenpiteitä arvioidaan kussakin kohteessa 
kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Myös 
muiden keinojen, kuten hiljaisten päällysteiden, käyttöä voidaan 
lisätä niissä kohteissa, joihin ne soveltuvat. 
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Kysymys Kommentti 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Tässä selvityksessä ja toimintasuunnitelmas- 
ympäristöjen huomioiminen sa käytettävissä olevat resurssit ja aikataulu ovat 
Lausunnossa esitetaän, että tulisi et- asettaneet rajansa. Kohteet on siksi valittu niistä, 
siä uusia, kulttuuriympäristön kannalta joita tiepiirit esittivät liikenne- ja viestintäministeriön 
parempia ratkaisuja meluntorjuntaan. työryhmän meluntorjunnan teemapakettiin. Kun tie- 

tyn kohteen meluntorjuntaa suunnitellaan, ratkaisut 
on aina harkittava kohteeseen, ajankohtaan ja ym- 
päristöön soveltuen. Tämä koskee varsinkin koh- 
teita, joiden selvityksistä ja alkuperäisestä suun- 
nittelusta on kulunut monta vuotta. Arvokkaaseen 
ympäristöön soveltuvia ratkaisuja on toteutettu 
mm. Espoon Karhusaaren kohdalla (ns. Sinebry- 
choffin huvila) kantatiellä 51. 

Selvitysten tarkentaminen kaupun- Niiden kuntien osalta, joihin kohdistuu seuraavassa 
kialueilla vaiheessa selvitysvelvoite - Espoo ja Kauniainen, 
Lausunnossa esitetään kaupunkien Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Lahti - tämä tehdään 
alueiden tarkempaa selvittämistä. ao. kunnan toimesta. Tiehallinto vastaa maanteitä 

koskevien tietojen toimittamisesta sekä meluntor- 
junnan kohteiden määrittelystä yhteistyössä kun- 
nan kanssa. 

. 

. 
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Lausunnot, joissa ehdotettu meluntorjunnan kohteita, 
jotka sijoittuvat tarkasteluverkolle 
Lausunnon antaja Kohde 

Hyvinkaän kaupunki Vt 3 / Talvisilta, Veikkari, Tervamäki, Svetsinpuisto, Hyyppärä 

Hämeenlinnan kaupunki E18 ja E12 / Hämeenlinnan kaupunkikeskuksen kohta 

Joensuun kaupunki 
________________________ 

Noljakan eritasoliittymä / Noljakkalantie, Pilkko - Sillaisenpuro, 
Karjalaisen painotalo - Siilaisenpuro 

Kempeleen kunta Vt 4 / Kempele - Kello 
Keravan kaupunki Vt 4 / Jaakkola 
Malmi-Seura ry. Malmin alue 
Pirkanmaan ymparistö- 
keskus 

Vt 2 Nokian moottoritie 

Pirkanmaan liitto Vt 2 / Nokian moottoritie 
Pirkkalan kunta Vt 3 / Tampereen läntinen kehätie 

Riihimäen kaupunki Vt 3 / Herajoki, Punkantie 
Tampereen kaupunki Vt 3 / Lakalaiva - Sarankulma 

Vt 12/ Pitkäriiemi - Hyhky 
Turun kaupunki Vt 8 / Härkämäki 

Vihdin kunta Vt 1 / Porintie / Palojärvi 

. 
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Uudenmaan tiepiiri Vt3, Hakuninmaa: Kohteen melusuojausta pidetäan tärkeänä. 

Vt4 / Vt7, Jakomäki ja Heikinlaakso: Meluntorjuntaa tehostettava 

Vt 4/ Vt 7, Helsingin koillinen alue: Alueella on tehty selvitys tieme- 
lun leviämisestä asuntojen ulkoseinien viereen, joka toivotaan myös 
otettavan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 
Vt 7, Kiiala: Päivämelutasoksi lähiasutusten pihassa on mitattu 56- 
67 dB. Vt 7 meluvalli heijastaa melua asutukselle. Mitä meluntorjun- 
tatoimia alueelle on tulossa? 
Kehä 1, Länsi-Pakila: Nykyiset maavallitja lauta-aidat eivät riitä lii- 
kennemelun torjuntaan. 

Kehä 1, Länsi-Pakila: Milloin viimeksi alueella on tehty melumittauk- 
sia? Meluesteenä on käytetty kohdassa maavallia, joka on paikoittain 
tien tasalla sekä metrin korkuista lauta-aitaa. 
Kehä 1, Paloheinänmäki: Liikennemelualue ulottuu Keskuspuistosta 
Paloheinänmäelle. Kehä 1 tarvitsee korkeampia meluesteitä ja hiljais- 
ta asfalttia, väylä olisi hyvä kattaa 300 m Pakilantieltä itäsuuntaan. 
Kehä 1, Malmi: Miten ja milloin Kehä 1 liikennemeluun ollaan puut- 
tumassa, onko melusuunnitelmassa huomioitu Malmin lentokentän 
kasvattaminen? 

Kehä 1, Sepänmäki: Liikenteen melu kantautuu asuntojen sisälle 
myös yöaikaan. Onko melumittareita lainattavissa jossain? Mihin voi 
ottaa yhteyttä, jotta suunnitellut meluvallit rakennettaisiin ja Kehälle 
vaihdettaisiin hiljainen asfaltti. Mihin voi jättää valituksen, koska kau- 
punki ottaa täyden vuokran tontista, eikä se sovellu asumiskäyttöön. 

Kehä 1, Sepänmäki: Meluesteen rakentaminen on kiireellistä, koska 
asutus sijaitsee lähellä tietä, eikä melusuojausta ole. Tilannetta aut- 
taisi parhaiten suunnitellun 1 m:n kaiteen pidennys Latokartanontien 
ramppia myöten liikennevaloihin saakka. 

Kehä III, Kuusikko: Suunniteltu meluaita on länsipäästä liian lyhyt ja 
aidassa n. 30 m aukko. Olemassaoleva maavalli on vajonnut vuosi- 
en aikana, eikä näin ollen meluaita peitä enää näkyvyyttä asuntojen 
ulko-ovilta Kehä lll:lle. Onko suunniteltu 2m korkea aita riittävä, jos 
maa on vajonnutjo metrin? 

Kehä III / Landentie / Jokiniementie / Landenväylä, Vantaan Kas- 
kela: Kaskelan melusuojauksesta on käyty keskustelua jo 90-luvus- 
ta lähtien. Meluaidan mitoituksesta/sijoituksesta on eriäviä mielipitei- 
tä Vankilalla, kaupungilla ja Tiehallinnolla. Myös YTV on tehnyt oman 
suunnitelmaversionsa. Landenväylän melu heijastuu voimakkaasti 
Hakunilan suuntaan. Kaupunki on kaavoittamassa alueelle lisää asu- 
tusta, Itä-Hakkilan teollisuusalueen toimintaa ja liikennettä kehite- 
tään edelleen ja näin ollen liikenteen melu ja määrä kasvaa, mut- 
ta varsinainen meluestesuunnitelma on poistettu kartalta. Kysymys 
on Hakunilan- Kaskelan alueen yleismelusta, joka johtuu Kehä IlIn, 
Landentien 140, Jokiniementien ja Landenväylän liikenteestä, jolle 
on ilmeisesti hyvin vähän tehtävissä. Landenväylä on pahin melun- 
aiheuttaja. Vankilan muurin jatkona Jokiniementien suuntaan oleva 
kunnollinen melueste voisi helpottaa tilannetta. YTV:n ohjelmassa 
melueste oli tarkoitus rakentaa 2001. Vantaan kaupunki ja Tiehallin- 
to ovat kuitenkin suhtautuneet asiaan välinpitämättömästi, eikä asia 
ole edennyt. 

. 

. 



. 
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Tiepiiri Palautteet 

Uuden- Vt 1, Munkkivuori/Munkkiniemi: Toimintasuunnitelmaluannoksessa kuvas- 
maan sa 3 on virheellinen nopeusrajoitus kohdassa Munkkivuori/Munkkiniemi, Huopa- 
tiepiiri Ianderttie-Turun väylä. Todellisuudessa Espoosta päin tullessa nopeus on ensin 

80 km/h ja laskee sitten 6Okm/h, mutta Helsingistä tullessa heti 100 km/h. Turun 
väylältä aiheutuu meluhaittaa Munkkivuoreen/Munkkiniemeen. Ehdotetaan no- 
peusrajoitus 80 km/h Ulvilantien kohdalle, jonka jälkeen 100 km/h ja hiljainen as- 
faltti. 

Länsiväylä, Lauttasaari: Toivotaan, että Lauttasaareen vaikuttavaa Länsiväylän 
liikennemelua käsitellään yleisötilaisuudessa. 

Tuusulantie, Töyrynummi: Melusuojaus tarpeen. Kehä III melutaso on laskenut 
aidan myötä. 

Turunväylä, Talinranta: Onko alueelle meluntorjuntasuunnitelmaa tekeillä? 

Itäväylä, Vartioharju: Väylän varrelta puuttuu osittain meluesteitä, vaikka asuin- 
taloihin kohdistuu huomattava melukuormitus. Alueelta esitetyssä kohdekartassa 
näkyy esteitä, joita kaikkia ei käytännössä ole toteutettu. Mitkä ovat jatkotoimen- 
piteet meluntorjunnaksi alueella? 

Itäväylä, Marjaniemen siirtolapuutarhan alue: Malaniemen siirtolapuutarhan 
alueella on huomattavaa meluhaittaa Itäväylältä. 

Tiehallinnon suunnitelmakartoissa on ilmoitettu melualueet vuoden 2006 liiken- 
nemäärien mukaan. Mutta liikennemäärät ovat viime vuosina olleet kasvussa ja 
tulevat kasvamaan jatkossakin. Tiehallinto suunnittelee yleensä väylähankkeen- 
sa tulevien vuosien arvioitujen liikennetarpeiden mukaan, näin ollen myös melun- 
torjuntakin on suunniteltava vastaamaan tulevien vuosien tarvetta, ei menneiden. 
Mitkä ovat nyt esitettävien meluesteiden aiottujen toteutusvuosien arvioidut lii- 
kennemäärät ja niiden mukaiset melualueet? Entä tulevaisuudessa? Kaupungin 
melukartoissa on esitetty erikseen tie-, raide-ja lentoliikenteen melutasot. Kui- 
tenkin näistä muodostuva kokonaismelutaso on merkitsevä asukkaiden kannalta, 
erityisesti pääteiden ja junaratojen risteyskohdissa sekä lentokenttien lähistöllä. 
Onko saatavissa yhdistettyä melutasokarttaa, jonka mukaan voisi arvioida mer- 
kitsevän kokonaismelutason mukaista meluntounnan kiireellisyyttä? Molempien 
tahojen kartat kuvaavat ilmeisesti laskennallisista melutasoa. Onko tehty tai aio- 
taanko tehdä todellisia kenttämittauksia laskennallisten melukarttojen täsmentä- 
miseksi ja varmentamiseksi? 

Melusuunnitelmissa puhutaan ensisijaisesti meluesteistä. Mitkä ovat suunnitel- 
mat ja resurssit melun lähtökohtaisen vaimentamisen, erityisesti hiljaisempien 
asfalttilaatujen käyttämisen osalta? Mitä nyt esitetyt pääkaupunkiseudun melun- 
torjuntatoimet maksaisivat yhteensä, jos ne toteutettaisiin nykyisellä hintatasolla? 
Mt 101, Itä-Pakila: Idästä Vantaanjoen yli tultaessa on pieni osuus on pieni 
osuus meluestettä, jonka jälkeen alkaa meluesteosuus, joka jatkuu Tuusulanväy- 
Iän rampille asti. Kyseinen meluesteosuus tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä 
liikennemääriä ja normeja. Melumittausten perusteella melutaso ylittää sallitun 
ohjearvon Itä-Pakilassa, myös maantiepöly on häiritsevää. Tilanpuutteen vuoksi 
kyseiseen kohtaan ei voida rakentaa meluvallia, joten nykyisiä esteitä tulisi korot- 
taa. Melu on lisääntynyt, kun tien vastapuolelle rakennettiin melueste, josta ääni 

________ kimpoaa takaisin. 

Vt 3, Kt 54, Riihimäki: Riihimäki ei ole meluntorjuntasuunnitelmissa mukana, 
vaikka Riihimäellä on sekä Haarajoella että pohjoiseen mentäessä ennen 54 - 
tien risteystä huomattavasti asutusta, joka kärsii liikennemelusta. 3-tie kulkee 
vielä paikoin korkealla, jolloin mikään ei estä melun leviämistä. Alueella tulisi vä- 
hintään mitata melun määrää. 
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Uudenmaan tiepiiri Vantaanjoen sillalla tarvitaan meluesteita. Melu kulkeutuu vettä pit- 
kin läheisille asutuksille ja jokivarren puistoon ja kauemmaskin. Häi- 
ritsee asukkaita ja puiton virkistysarvo laskee. 

Landen moottoritie, Päivölänlaakso, Kerava: Miksei Keravalle 
ole suunniteltu Tiehallinnon meluntoquntatoimia? Erityisesti Landen 
moottoritie aiheuttaa huomattavaa melua Päivölänlaaksossa. Me- 
lua syntyy Keravan liittymän jälkeen pohjoisen suuntaan molemmilta 
moottoritien kaistoilta. Tien pinnoite on todella karkea, pinnoite tulisi 
vaihtaa sileämpään ja rakentaa meluesteet. 
Vt 1, Espoon Kirkkojärvi: Moottontien länsipuolelle välille Espoontie 
- Espoonjoki eli moottoritien ramppi Helsinkiin päin, tarvitaan melues- 
te, esim 1,2-1 ,4m betoniporsaita 
Vt 1, Vihti/Kuusela: ldeapark-hankkeen myötä liikenne tulee kasva- 
maan mm. Lohjalta Palojärven liittymään. Uutta melua Vt 1 pohjois- 
puolen asukkaille syntyy myös, kun maanpinnanmuotoja tasoitetaan. 
Onko meluntounnan rakentaminen yhteistyössä tulevan työpaikka- 
alueen kanssa mandollista? Mm. maamassojen kuljetus läheltä olisi 
mandollista yhteistyössä kunnan kanssa. Jos tilaa maavallin rakenta- 
miselle on vähän, tuleeko vallin tilalle aita? 

Valtatie 2, Metsäkumpu: Suojapuustoa hakataan pois, joten alueel- 
le pitää saada tukimuurin päälle myös meluaita ja näkösuoja. 

Vt 2, Veikkola: Alueella on eniten asukkaita, jolloin myös alueen me- 
luntorjunta on kiirellisin. Alueella on paljon taloja > 70 dB melualueel- 
la. 

Vt 1 ja Vt 2 liittymä, Vihti: liittymääri saatava meluesteet, Etelä-Vih- 
tim 	suunniteltu ldeapark tulee lisäämään alueella liikennettä enti- 
sestään. Myös Huhmarjoen sillalle tulee saada meluseinäke. Miksei 
Porintien rakennusvaiheessa ole käytetty maa-aineksia meluvallien 
rakentamiseen, vaan ainekset on kuljetettu pois? 

Vt 1, Espoo, Tuomarila-Sepänkylä: toivotaan, että aitaa (tsv. + 4,5 
m) Sepänkylän päässä tien pohjoispuolella pellon reunassa jatkettai- 
sun Helsingin suuntaan Nihtisillalle päin. 

Vt 1, Vihti: Etelä-Vihdin alueella mm. Huhmariin suunniteltava Idea- 
park tulee lisäämään liikennemääriä alueella. Turun moottoritien Pa- 
lojärven liittymän kohdalla meluntorjunta on laiminlyöty kokonaan. 
Myös Huhmarjoen ylitys on tehty ilman minkäänlaista melusuojausta, 
joten Palojärven alueen meluntorjunta tulisi nähdä kokonaisuutena 
eikä vain yksittäisen osan suojauksena. 

Vt 1, Vihti, Huhmari: Vihdin Huhmann alueelle on kunnan tarkoitus 
kaavoittaa työpaikka-alue ja aloittaa rakennustyöt jo parin vuoden si- 
sällä. Tällöin alueelta olisi mandollista hyödyntää maansiirtotöistä yli- 
jääviä maamassoja vallien rakenteissa. 

Vt 1, Kuusela: Kohteessa sijaitsevan asuinrakennuksen ympärille 
on piirretty 60-65 dB ympyrä ja yli 70 dB raja tekee asuinrakennuk- 
sen kohdalla koukkauksen talon alapuolelta. Pihapiiri on yhtenäinen 
avoin tila jolloin melua pitäisi olla saman verran myös talon ympäril- 
lä. Lisäksi talon eteläpuoli on melko varmasti > 70 dB. Mitään vallia 
talon kohdalla ei ole.Mistä tieto on peräisin, että vain talon ympärys 
on pieriemmän melun vaikutusalueella? Kohteelle on luvattu myös 
useaan otteeseen tuoda ylijäämämaamassoja läheisiltä tietyömailta, 
jonka päälle meluaidan olisi voinut rakentaa. Näin ei ole kuitenkaan 

___________________ tapahtunut. 



. 
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Uudenmaan tiepiiri Vt 25, Lohja: Koska suoritetaan melu- / tarinamittaukset välillä ase- 

man vesitorni - tynninharjun kiertoliittymä? 

Vt 25, Lohja, Ahtsalmi: Onko kaupunginosa huomioitu Tiehallinnon 
toimenpidesuunnitelmissa? 

Turunmoottoritien! Paimiontien / 2-tien liittymähanke, Vihti, Pa- 
lojärvi:. Meluaita tarvitaan Turun moottoritien pohjoispuolelle ja Pai- 
miontien liittymän koillis-itäpuolelle kylään päin. Melumittauksia on 
tehty lähiasutuksen pihalla, josta tulokseksi saatiin 55-60 dB. Idea- 
park tuo alueelle vielä lisää melua. Nykyisellään pihalla ei pysty kes- 
kustelemaan normaalilla äänellä liikenteen melun takia. 
Turun moottoritie, Aihonpää: asukkaat kehuvat meluesteiden sijoit- 
telua meluntorjunnan suunnitelmassa 

Millaisia meluntorjunta-aitojen eri vaihtoehtoja voidaan rakentaa? 
Mitkä ovat kivikoriaidan leveys-, korkeus- ja perustusmaanrakennus- 
mitat sekä betoniaitaratkaisusta vastaavat mitat? 

Länsiväylä, Espoo, Eestinmalmi: Ehdotetaan että melua torjutaan 
nykyisen suunnitelman mukaisesti meluesteillä ja Länsiväylällä syn- 
tyvä melu torjuttaisiin puolestaan perustamalla aivan Länsiväylän 
varteen ylijäämämaamassojen läjitysalue. Saataisiin kustannussääs- 
töjä, melut torjuttua ja ylijäämämaille läjitysalue, joista Espoossa on 
pulaa. 

Länsiväylä, Espoo, Eestinmalml: Kohteeseen on suunniteltu 4m 
korkea aita. Massiivisen aidan tilalle ehdotetaan Länsiväylälle Vaah- 
teratien ja Nöykkiönpuron välille 1-1 5m meluaita, joka vähentäisi 
melua Martinsillantien kevyen liikenteen tiellä. Varsinaista 4m aitaa 
voidaan tällöin madaltaa 2,5 - 3 metnin. 

Länsiväylä, Espoo, Nöykkiö: Karttakuvan keskellä oleva "Aita tsv. 
+4,Om". Melueste on tarpeellinen ja toivottu kohteeseen, mutta nel- 
jän metrin korkuisen aidan sopeuttaminen maisemaan on haastavaa. 
Korkeus on ilmeisesti laskettu moottoritien tasosta? Este saattaisi 
näin ollen varjostaa asutusta. Onko 4m korkeus laskettu Martinsillan- 
tieltä vai Länsiväylän tasosta? Olisiko kevyen liikenteen väylä esteen 
"sisä"- vai "ulkopuolella"? Esteeseen on piirretty "nielun" tapainen 
Tukkurinkujalle. Tulisiko melueste kaartumaan Tukkurinkujan reunoil- 
le, koska kevyenliikenteen väylä tarvitsee oman porttinsa? Länsiväly- 
Iän eteläpuolella on kallioleikkaus, joka heijastaa melua pohjoiseen. 
Onko leikkauksen kaiun vähentämiseksi ajateltu jotain melua absor- 
boivaa materiaalia meluesteeseen? 

Länsiväylä Espoo, Nöykkiö: Talvella asukkaat ovat todenneet Län- 
siväylän olevan lähes äänetön, kun sen reunoille on aurattu reilun 
puolen metrin lumivalli ja autot ajavat talvinopeutta 80 km/h, joten eh- 
dotetaan, että meluesteet sijoitetaan mandollisimman lähelle melun- 
kohdetta. Länsiväylän sekä Martinsillantien reunaan sijoitetaan n. im 
betonielementtiseinä, jota tarvittaessa korotetaan pleksilasilla ja ke- 
vyenliikenteenväylä saataisiin helpommin kokonaan meluesteen suo- 
jaan. Ulkonäöllisesti 2-4 kpl matalaa aitaa olisi kevyempi, kuin yksi 
korkea, myös niiden perustaminen savimaalle on edullisempaa, eikä 
mandollisia maanlunastuksia tarvita. Nielut/portit Tukkurinkujalle ja 
kevyen liikenteen väylälle on myös yksinkertaisempia. Mikäli ratkaisu 
on kuitenkin yksi korkea melueste, tulee sen olla portaittainen, jossa 
yläosa on pleksiä, polveileva, missä on tilaa sekä maanlunastamisia 
tulee välttää. 
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Turun tiepiiri Vt 8, Raisio - Huhko: Melualuetta tulee pidentaa pohjoiseen. 

Vt 8 Raisio - Huhko: Moottoritien varteen Huhkon kohdalle Raision- 
joesta n. 200 m matkalle länteen ehdotetaan 2,5 m korkuista meluai- 
taa. Alueelle ehdotettu 1,6 m korkuinen meluaita ei ole riittävä, koska 
maasto nousee asutusalueelle mentäessä ja näin ollen talojen pihas- 
sa ääni on voimakkaampi. Maaston nousu tulee ottaa meluaitojen 
mitoituksessa huomioon. 

Vt 8, Raisio- Huhko: Kohteeseen toivotaan meluestettä. Aihees- 
ta on asukkaiden allekirjoittama addressi osoitteessa www.adressit. 
com/meluaidat_moottoritielle_raisiossa. Myös Raision Kaurin-alu- 
een ja Turun Härkämäen suunnitelmat sekä Ihalan ja Siirin päivitetyil- 
lä tonttikartoilla tehdyt suunnitelmat on tehtävä, kun Huhkon rahoitus 
varmistuu. Melu kantautuu jo kauempaa kuin mihin meluesteitä ny - 
kyisissä suunnitelmissa on ajateltu. Turun autohallin kohdan korkea 
kallioleikkaus heijastaa ääntä kauas. 

Vt 8, Raisio - Härkämäki: Miksei meluntorjuntatoimia ole suunnitel- 
tu myös Härkämäen kohdalle eli noin puolen kilometrin säteellä (noin 
parinsadan metrin melukaiteesta) Turun suuntaan. Tieosuus on mer- 
kitty tarkasteltaviin kuuluvaksi. 

Muistutus selvitysrajoista 16500 autoa/vrk. liikennelaskennan mu- 
kaan v. 2006 E-18 moottoritien eteläpuolella 17881 ajoneuvoa/vrk, 
pohjoispuolella 11560 ajoneuvoa/vrk. Palautteessa arvioitiin, että ne 
ovat v. 2008 19000 a/vrk ja 13 000 a/vrk. Jos Kaarinantielle tehdään 
suunniteltu hypermarketti, liikennemäärät kasvavat entisestään. Ete- 
läpuolelle + 13000 autoa/vrk ja eteläpuolelle + 7000 autoa/vrk edel- 
listen lisäksi. 

Rauman valtatie! Raisiontie, Kauri: Kohteeseen soveltuisivat olki- 
paadet tms melua absorboivat materiaalit huomioon ottaen liikenne- 
turvallisuus ja näkyvyys risteysalueella. Meluaidan siirtäminen enem- 
män ramppeihin päin (Kaurin kohdalla) huomioisi paremmin Kaurin 
alueen asukkaat. 

Hämeentie (Vt 10), Kuusela: Hämeentien varrella ei piha-alueella 
kuulu normaalia puheääntä. Pihoilla on mitattu yli 70 dB meluarvoja. 
Lukuisista valituksista huolimatta 10 v aikana Tiehallinto/viranomai- 
set eivät ole puuttuneet melu- /tärinähaittaan. Lisäksi Kaarinantien 
risteys aiheuttaa lisää melua. Alueella on kymmeniä asukkaita, jotka 
kärsivät ongelmasta. Alueen kaavoitus jatkuu joten melusta kärsiviä 
tulee lisää. Mitkä ovat knteerit rakentamiselle? N. 30 m päässä tien 
reunasta asuu n. 30 henkeä. 
Vt 40: Onko odotettavissa mitään toimenpiteitä seuraavan 5 vuo- 
den aikana. AIemmat nopeudet alentaisivat melutasoa, nyt valvontaa 
esim. kameroilla ei ole ollenkaan. Onko tällainen vaihtoehto olemas- 
sa selvityksissänne? 

Kaakkois-Suomen Paikallislehden kutsussa yleisötilaisuuteen hämmensi, että kohteena 
tiepiiri on myös Vt 5 eli Kuopiontie. Raporttiluonnoksessa parannuskohtee- 

na on kuitenkin yksinomaan vt 13. Kohdekuvassa on tosin Savilah- 
den sillan tienoo viitostiellä tarkastelukohteena. Miksi viitostie on pu- 
dotettu? 

Vt 7, Kotka: Millainen meluntorjuntasuunnitelma on olemassa välil- 
le Otsola-Kyminlinna, entä Sutelan ja Lankilan alueet? Onko Sutelan 
alueella mitattu melua, jos ei, niin voisiko sen toteuttaa? Voiko beto- 
niporsailla estää rengasmelua? Lankilan puolella liittymän kohdalla 
on lyhyt maavalli Sutelan puolella. Voiko tänne rakentaa vallin? 
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Kaakkois-Suomen Vt 7, Kotka 	Harviala, Aittakorpi: Harvialan Kohtaan toivottu me- 
tiepiiri luntorjuntaa myös sillan länsipuolelle, jottei melu päase jokea myöten 

ylös. Hiljaisia paallysteitä toivotaan meluntorjunnan ensiavuksi, Aitta- 
korven meluesteen värit ovat rumat. 

Vt 7 Kotka - Otsola: Karhulan ja Hovilan kohdalla toimenpiteitä, mut- 
ta ei Karhulasta eteenpäin Otsolan kohdalla, josta on eduskunnas- 
sakin ollut aloite kohtuuttoman moottoritiemelun torjunnasta, mm. 
Karhula/Ristinkallio on täysin ilman meluaitaa. Alueelle toivotaan toi- 
menpiteitä meluntorjunnaksi, tai vähintään melumittauksia. 
Vt 15, Kotka, Korela: Toivotaan, että meluaitaa jatketaan Korelan 
kohdalta Kotkaan päin. 

Vt 5, Kotka - Hovila: On erinomaista, että Tiehallinto on ryhtynyt 
lopulta suunnittelemaan melusuojausta Karhulaan Hovilan osalle. 
500m mittainen melusuojaus ei kuitenkaan riitä. Suojausta tulee pi- 
dentää Kymijoen haarojen välille, eli suunniteltu + 800m itään, jolloin 
melu Kolkkalan asuinalueella vähenee. Lisäksi moottoritien suurinta 
sallittua nopeutta tulee alentaa 70- 8Okm/h. Nopeuden alentaminen 
osuudella Helilä-Kyminlinna ei aiheuta liikenteelle haittaa, mutta vä- 
hentää melua. Oletettavasti Tiehallinto tulee käyttämään myös muita 
keinoja melunvähennykseen, kuten päällysteratkaisuja? Hovila-Kolk- 
kalan melusuojaus tulee asettaa kiireellisimpien luokkaan ja se on to- 
teutettava ensitilassa. 

Hämeen tiepiiri Tampereen kaupungin ympäröivien kuntien (Lempäälä, Pirkkala ym.) 
osarahoitus ja vuoden 2006 lopussa esitetyn yhteystyömallin (kuntien 
+ valtion yhteistyö meluntorjunnassa) mukaisen käytännön soveltami- 
nen toivotaan myös meluntorjuntasuunnitelman toteuttamiseen. Mitkä 
ovat Tampereen kaupungin meluntorluntaohjelman rahoitusmandolli- 
suudet? Multisillan eteläosan (Vuorekaisentien seutu) omakotitalot on 
kaavoitettu valtioneuvoston meluohjearvojen voimaantulon jälkeen, 
mikä on kaupungilla vastuu vuoden 2000 rakennetun alueen melun- 
torjunnasta? Mikä on kuntien vastuu meluntorjuntatoimenpiteiden to- 
teuttamisesta? 

Vt12 Teiskontie: Teiskontien varteen Keskussairaalan kohdalle toi- 
votaan 3,0 m korkeaa meluaitaa tonttien takarajoille. Toivotaan, että 
meluaita olisi myös esteettisesti miellyttävä. Teiskontien melusuunnit- 
telusta toivotaan järjestettävän erillinen keskustelutilaisuus. 

Vt 12 Teisko: Olkahisten Teiskon liittymän ja nykyisen matalan melu- 
vallin välille kaupunki on luvannut rakentaa väliaikaisen melukaiteen 
jatkon, johon on jo rahoitus. Mistä johtuu, ettei Tiehallinto anna tälle 
rakennuslupaa? Kyseisellä alueella Olkahisten / Tasanteen silloilta 
Teiskon liittymään tulee rakentaa riittävät meluesteet. Nykyinen rat- 
kaisu lisää vain melua. Ehdotetaan, että alueella nopeusrajoitus las- 
ketaan 80 km/h. 

Vt 12, Epilä: Nokian moottoritien alussa vuonna 2001 kaavavalmiste- 
luvaiheessa Tiehallinto pyysi poistamaan meluseinän kaavasta, joka 
siinä alun perin oli. Kaava hyväksyttiin kaupungin toimesta ja nyt me- 
lusuojauksena pitäisi toimia autokatokset, jotka ovat kuitenkin liian 
matalia suhteessa moottoritien korkoon, lisäksi katosten välissä on 
aukkoja. Melu piha-alueilla on mitattu jopa yli 65 dB. Tilanne tulisi kor- 

___________________ jata. 
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Hämeen Vt 12- Pispalan valtatien risteys - Peurankadun ylikulkusillan väli: Autoka- 
tiepiiri tokset toimivat erittäin huonosti melusuojauksena, jäävät melkein tienpinnan ta- 

solle. Apulaiskaupunginjohtaja on mm. todennut että kaupunki on tehnyt virheen 
hyväksyessään suunnitelman. 

Vt 12: Nopeusrajoitusta tulisi laskea. Pispalan valtatien valoista Nokialle päin 60 
km/h tulisi jatkaa meluaidan alkuun saakka, jossa Peurankatu alittaa moottori- 
tien. 

Läntisen ohitustien meluvallien jatkuvuus alikulkujen osalta tulisi rakentaa riit- 
tävän korkeilla melusuojausseinillä. Melu leviää aukoista ja mitätöi näin rakenne- 
tun meluvallin tarkoituksen. 
Vt 3, Lempäälä - Kuivaspää: Syksyllä 2000 käyttöönotetulla 3-moottoritiel- 
lä meluntorjuntaa ei ole otettu riittävästi huomioon, erityisesti Kuivaspään kylän 
kohdalla. Alueella on maan painumisesta johtuen jatkuvasti madaltuvat maaval- 
litja osittain 1 m korkuiset betonivallit. Ajonopeus alueella on 120 km/h, Sarvi- 
kasjärven kohdalla asutus on tien pohjoispuolella, järven kohdalla tien eteläinen 
(Helsinkiin päin mennessä) puolisko on ylempänä, joten kylän puoleinen matala 
meluvalli ei suojaa riittävästi asutusta. Maavallissa on siltojen kohdalla aukkoja. 
Ehdotetaan, että järven osalta moottoritien puoliskojen valliin tehdään muutaman 
metrin korkuinen maavalli ja ulkoreunojen betonivallit korotetaan. 

Vt 3, Lempäälä - Kuivaspää: Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan on otetta- 
va mukaan Ideaparkin alue, jossa liikennemäärät tulevat kasvamaan lähitulevai- 
suudessa. Olemassa oleva meluvalli on laskenut huomattavasti ja siksi Kuivas- 
pään kylän asutus altistuu melulle entistä enemmän. 

Vt 3 - Kulju: Onko Vt 3 Kuljun moottoritien melusuojaus jäämässä kesken? Tien 
länsipuolen Palomäen meluaitojen rakentamisen jälkeen melu heijastuu aidoista 
ja lisää melua aitojen toisella puolella. Onko mandollista, että melusuojaus jatkui- 
si Kuljussa kallioleikkauksen jälkeen (etelään päin mentäessä) Palomäen alikul- 
kutunneliin saakka? 

Vt 3, Pullerinmäki: Esitetään, että Tiehallinto rakentaisi teollisuusliittymän Hel- 
sinki-Tampere (Vt 3) valtatielle Pullerinmäeltä. Raskaanliikenteen osuus alueelle 
on ympärivuorokautista vuoden ympäri ja tulee kaksinkertaistumaan lähivuosina. 

Vt 9 Tasanne: Tasanteen eritasoliittymän osalta Jyväskylän suuntaan lähtevä 
ramppi asutuksen läheisyyden vuoksi ramppi vaatii hyvän ja riittävän korkean 
melusuojan, koska autojen kiihdyttäessä valtatie 9:lle melu kasvaa ja asutus on 
alempana. Metsää tien ja asutuksen välissä tulee säästää. 

Vt 9 Atala- Olkahinen: Tien oikealla puolella sillalle tullessa ei ole meluesteitä. 
Tasanteenkadun varren asukkaat kärsivät tästä. Ehdotetaan, että rengasmelua 
saataisiin torjuttua matalilla betoniporsailla. 

Pääkaupunkiseudun ja Vaasan - Seinäjoen seudun välinen maantieliikenne tu- 
lee jatkossa kasvamaan (Tampereella läntinen ohitustie) ja tämä tulee huomioi- 
da meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa jo nyt. Toimintasuunnitelman nyt kaa- 
vailtu painotus on liiaksi pääkaupunkikeskeinen. Tampereen läntisen ohitustien 
melusuojauksiin Palokalliolta Rajasalmen sillalle saakka täytyy panostaa, Jyväs- 
kylän suuntaan aina Tarastenjärven kaatopaikan risteykseen saakka tulee saada 
meluesteet. 

Meluaidassa pitäisi näkyä paikallinen leima (kaikki eivät olisi samanlaisia). Melu- 
aidan materiaalin toivotaan olevan mieluummin kierrätysmateriaalia. 

. 

. 
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Savo-Karjalan tiepiiri Vt 5 - Siilinjärvi- Tarinaharjun eteläpuoli: Kuopio-Sulinjärven 
suunnitelmassa huomioitava Ramppitien alueen asutus, jossa on 
mitattu ulkomelun ylittävän 55 dB iltapäivan liikennehuipun aikana. 

Vt 5, Kuopio - Inkilänmäki: Kuopion Inkilänmäellä Vt 5 melu 
häiritsee kohtuuttomasti. 70-luvulla rakennetun asu intalon ää- 
neneristävyys ei riitä vastaamaan melukuormitusta. Meluntorjun- 
tasuunnitelmassa ei ole huomioitu moottoritien läntisen puolen 

______________________ meluntorjuntaa. 
Keski-Suomen tiepiiri Vt 4 - Jyväskylä: Kuokkalantieltä moottoritielle lähtevällä rampil- 

la on kovin melu alueella. Vaajakosken suuntaan yleismelu kova, 
ylittää paikoin 55 dB asutuksen pihassa. Moottoritien osuudelle 
rampin alle (Kuokkalantien liittymä) toivotaan meluestettä. Nope- 
usrajoitus 8Okm/h on hyvä. 

Vt 4 Vaajakosken - Niitynpää: Meluntorjuntatoimia ei ole tehty 
Tiehallinnon toimesta, vaikka melu on huomattavaa alueella. Kuul- 
laanko asukkaita meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaes- 
sa, onko suunnitelma jo valmiina ja saatavissa luettavaksi? 
Vt 4 Kanavuori - Vaajakoski: Toimintasuunnitelmassa ei esitetty 
ennakkoilmoituksesta huolimatta toimenpiteitä välille Kanavuori - 
Vaajakoski. Vaajakosken moottoritielle nopeusrajoitus on 8Okm/h. 
Vaajakoskenmoottoritien meluntorjuntasuunnitelma on käyttökel- 
voton, koska raidemelua ei ole huomioitu. 

Vt 4 Jyskä - Vaajakoski: Vaajakosken moottoritiellä välillä Jys- 
kä-Vaajakoski ei ole mitään meluntorjunnan toimia suunnitteilla, 
vaikka alueella on huomattava meluhaitta. Meluhaittaa voitaisiin 
pienentää nopeusrajoituksia alentamalla, hiljaisella asfaltilla sekä 
valvontakameroilla. 

Vt 4, Jyskä: Yleisötilaisuuksissa, jossa on vain kourallinen ih- 
misiä, voisi yleisöltä tiedustella mikä heitä kiinnostaa eniten, 
mieluummin kuin käydä läpi koko yleistä selvitystä. Meluntor- 
juntasuunnitelmassa ei ole huomioitu Vaajakoskentien melua. 
Suunnitelmassa tulisi Jyskän kohdalla (jossa moottoritie ja Vaaja- 
koskentie kulkevat rinnan) ottaa molemmat tiet huomioon. Melu- 
aidan tulisi olla ääntä absorboiva. Liikennenopeutta tulisi alentaa 
ja nopeudenvalvoritaa (liikennekamerat) tehostaa molemmilla tie- 
osuuksilla. 

Vt 18, Myllyjärvi: Jyväskylän alueella suunnitteilla olevassa koh- 
teessa ei ole Keuruuntien osuutta Myllyjärven kohdalla. Kyseinen 
tieosuus toivotaan tutkittavan myös. Meluhaitta Myllyjärvellä on li- 
sääntynyt jatkuvasti viimeisen 10 vuoden aikana. Asutusalueella 
on mitattu usein 55 dB ylityksiä. Pääsääntöisesti melutaso on yli 
40 dB. Myllyjärven heijastaa myös oletettavasti ääntä. Tulevaisuu- 
dessa Keljonlanden voimala tuonee tieosuudelle lisää rekkaliiken- 
nettä, joka pahentaa tilannetta entuudestaan. Alueelle toivotaan 
meluesteitä tai hiljaista asfalttia. Nopeusrajoitusta voisi myös kes- 
kussairaalaan menrvän risteyksen jälkeen laskea 40 km/h. Nyt se 
on 8Oja 60 km/h. 

Vesittyykö nyt kaikki hankkeet, joista on suunnitelmia laadittu, kos- 
ka liikennepoliittisessa selonteossa ei ollut mitään mainintaa me- 

_____________________ lusuojauksesta? Vai onko rahoitus tulossa jotain muuta kautta? 
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Vaasan Vt 19, Seinäjoki: Rautatien alikulun jälkeen Lapuan suuntaan mentäessä kiihdy- 
tiepiiri tyskaista aiheuttaa lähimmälle asuinalueelle melua. Kiihdytyskaista on ylämä- 

essä, tienpinta kulkee korkeammalla kuin asutusalueet. Seinäjoen kaavassa on 
tälle kohdalle suunniteltu melueste, jota ei ole kuitenkaan toteutettu. Raviradan 
kohdalla oleva puinen meluaita on hyvä. 
Vt 19, Pohja: Vt 19 aiheuttaa ympänvuorokautista meluhaittaa lähiasutukselle. 
Tiellä on kiihdytyskaista ylämäkeen, erityisesti raskasliikenne häiritsee. Alueelle 
tulisi rakentaa meluaita. 
Vt 19 Pohja: Toiveena saada meluaita tien reunaan. 
Vt 19, Pohja: Vt 19 aiheuttaa Pohjan asukkaille meluhaittaa. Nopeutta lasketta- 
va tai rakennettava melueste. 

Vt 19 Pohja: Vt 19 aiheuttaa huomattavaa melua. Melueste puuttuu parin sadan 
metrin matkalta tienreunasta juuri talon kohdalla. Melua aiheuttaa autojen kiihdy- 
tys liittymissä ylämäessä. Meluntorjunnantoimintasuunnitelmassa ei luvata alu- 
eelle mitään meluntorjuntaa, vaikka konsultti totesi meluntorjunnan tarpeen pai- 
kalla käydessä. 

Vt 19 Itikka! Nurmo: Vt 19 melusuojaus puuttuu välillä ltikka - Nurmo. Ravira- 
dan kohdalla todella hyvä melusuojaus, toivotaan samanlaista myös Kyllikinso- 
lan pientaloalueen kohdalle. Sitä ennen ensiapuna nopeusrajoitukset alennet- 
tava 80 km/h:sta 60:een. Meluesteetja ajonopeuden alentaminen vähentäisivät 
myös pölyhaittaa. 

Seinäjoen kaupunkikeskustassa on ympänvuorokautinen rekkaliikenne, josta ai- 
heutuu meluhaittaa. 

Oulun Vt 4, Kempele: Meluntorjuntasuunnitelmassa tulisi huomioida Pohjantie Kempe- 
tiepiiri een kunnassa Zeppeliinin kauppakeskuksesta pohjoiseen tien itäpuolella. Ra- 

kennettu meluvalli on painunut huomattavasti ja melu lisääntynyt. Vallia tulisi jat- 
kaa Ouluun päin uusiin rakennettaviin ramppeihin asti sekä korottaa. 

Vt 4, Oulu - Kuivasranta: Meluntorjuntasuunnitelmassa tulee kiinnittää huomio- 
ta Oulun Kuivasrannan uuden asutusalueen meluntorjuntaan, johon ei ole tullut 
parannuksia huolimatta asukkaiden aktiivisuudesta päättäjiä kohtaan. Moottori- 
tien varressa on melupenkereitä, mutta nämä eivät ole riittäviä torjumaan liiken- 
teenmelua Kuivasrannan asutusalueella. 

Vt 4 lin Kuivaniemi: Kasvavan liikenteen aiheuttama melu on koettu asumis- 
ta haittaavaksi tekijäksi. Meluntorjuntavallia on tehty puoli kilometriä pohjosem- 
paan, mutta Kuivaniemen kohdalla ei suojausta ole. Nopeusrajoitus alueella on 
80 km/h. Keneen tulee ottaa yhteyttä, jotta tälle kohdalle saataisiin pikaisesti me- 
luntorjunta esim. suoja-aita tontin reunaan? Pyörätienkin turvallisuuden vuoksi 
aitaratkaisut voisivat olla hyväksi, meluaitaa toivotaan tonttien ja pyörätien väliin 
tai sitten tien ja pyörätien väliin. 

Vt 4, Oulu - Kuivasranta: Suunnitelma ei näytä rajoittuvan Pohjoisessa Pate- 
niemen ramppiin (#13) asti vaan ainoastaan Linnanmaan (#12) ramppiin saakka. 
Meluntorjuntaa tulisi parantaa huomattavasti näiden ramppien välisellä alueella 
erityisesti moottoritien itäpuolella (Kuivasrannan puoli), jossa meluvallit ovat pie- 
niä ja kaukana moottontiestä. Rajoittuuko kyseinen hanke Pateniemen rampille 
saakka? Jos ei, niin ehdotetaan, että alue sisällytetään hankkeeseen. 

Lapin Vt 4, Rovaniemi, keskusta-Saarenkylä: Välillä keskusta-Saarenkylä liikenteen 
tiepiiri melu on valtava. Rampilla, joka Rovaniemen keskustasta tultaessa nousee ne- 

lostieltä Saarenkylään (moottoritie ja rengasmelu) melusuoja olisi välttämätön. 
Nelostieltä Koivusaaren Saarenkylän puoleiselta sillalta kuuluu melua vesiväy- 
lää pitkin talojen pihoille. Merkittävin on rengasmelu ja sillan pykälien pamahtelu. 

________ Melusuoja olisi tässäkin välttämätön. 
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AItistusen asukkaiden tukum9drdt 
rIEPIIRI l9iu9aJan keskS8ndaso tL.. — — Pklv9ajan keskiUnitasolL.. .,(dBj — — iOivdajan keski99nila - - 
(Kunta) Nykyinen meluntoqunta Suunniteltu nneluntoriunla Muutos 
Kohde 55-59 60-94 65-89 70-74 u75 n 55 yht 55-59 65-69 70-74 o75 0 55 yht 55-59 60.84 65-69 70-74 o75 u 55 yht 
UUSIMAA 
HelsInki 
U2 Hakoninnnaa 850 402 180 31 0 1443 321 61 0 382 -529 .341 -180 -31 .1061 
U4 Muokkinierni 1050 755 143 0 0 1948 429 47 0 476 -621 -708 .143 0 .1472 
Uli Jakomitki 880 289 305 0 1465 893 60 ¶44 898 .167 -239 -161 0 -567 
Ul7KurklmSkl 311 37 0 0 0 348 106 23 0 131 -203 -14 0 0 -217 
UlO Pubnrnäki 292 206 255 0 0 753 372 91 254 717 80 -115 -1 0 -36 
UlO Pihlajarn9ki 248 440 0 0 0 686 184 184 -62 -440 0 0 -502 
U2øSepdnrn9ki 106 97 19 0 0 222 127 - — 	- 131 21 -93 -19 0 -91 
U22 Torppannmdki 96 8 2 0 ¶06 70 - - 	- 70 -26 -8 -2 0 -36 
U24 Ala-Tlkkunla 189 7 0 0 176 45 45 -124 .7 0 0 -131 
U26 ItSvdyIO ¶78 491 0 0 0 669 213 en 258 35 -448 0 0 -413 
U27 Pohjolo-Haaga 955 856 117 0 1926 ¶499 81 1590 844 -765 -117 0 0 -338 
U3oVarhnhaqu 410 ¶08 190 0 771 330 0 333 -80 -198 -157 - 0 -438 
U31 Holkloluakso 348 243 44 0 633 ¶34 91 44 289 -212 -152 0 0 0 -364 
U40 Elelu-Haaga 22 30 60 0 t12 62 0 28 90 40 -30 -32 0 -22 

55-onnI 5891 4069 ¶285 35 0 11260 4587 511 4 3 5572 -1304 -3558 -782 -34 0 -5688 

T 	a-Sepankyll 415 148 86 0 85-4 243 48 289 -172 -102 -86 -5 -385 
lIly__________ 20 0 27 0 47 ¶2 0 27 39 -8 0 0 0 0 -8 

238 38 ii 285 128 22 150 -110 -14 -Ii 0 0 -135 
en, 598 t12 0 710 201 201 -397 .112 0 0 0 -509 

34 	119 43 21 15 0 79 34 9 43 -9 -12 -15 0 0 -38 
7 	0 34 23 0 57 18 16 -18 -23 0 0 0 -41 
8 	9 213 0 0 0 213 22 0 22 -191 0 0 0 0 -191 

80 35 14 129 73 37 10 120 -7 2 -4 0 0 -9 
p007 	sO 1841 375 153 2174 729 114 37 880 -912 -281 -116 -6 0 -1294 

neinaml 200 73 21 1 305 48 23 0 71 -152 -50 -21 -11 0 -234 
Kaskonrndkl 104 50 0 154 50 0 0 50 -54 -50 0 0 0 -104 

7 96 64 0 160 56 60 0 116 -40 -4 0 0 0 -44 
Kunlnkaala-Kuuslkko 199 38 15 252 176 34 13 223 -23 -4 -2 0 0 -29 
Kunlnkaula-Heidehol 154 34 0 ¶88 124 ¶0 134 -30 -24 0 0 -54 
Vanlaaoluakso 140 54 40 234 113 43 156 -27 -11 -40 -78 
Tammlsto-Sitamakl 526 95 5 826 82 0 82 -484 -95 -5 0 -584 
Xuluok5ela 644 140 74 858 530 74 604 -114 -66 -74 0 -254 
Psio8kumpu 268 42 14 1 329 41 1 42 -227 -41 -14 - -283 

raayhteenSa 233I 590 169 3102 1200 245 t 0 1458 -1131 -345 -756 -12 -1844 
u Uusimaa 
Veikkola 156 98 54 4 312 82 36 0 0 0 118 -74 -62 -54 -4 -194 

Myras 87 8 2 97 54 0 0 0 0 54 -33 -8 -2 0 -43 
Por-000 57 35 ¶7 ¶12 36 19 5 0 81 -21 -18 -12 -2 -51 
Kuusela. 5-55 0 28 3 31 ¶2 2 0 0 & ¶4 12 -24 -3 -2 -t7 

maayhteensa 300 167 76 552 184 57 5 0 247 -116 -IlO -71 -8 -305 
4.5 YHTEENSÄ 10183 5201 ¶863 61 17088 6700 927 528 2 0 8157 -3483 -4274 -1135 -59 -8931 

4 160 39 4 3 223 58 6 4 0 0 66 -124 -33 0 0 -157 
i-SUOMI 

hu-SIIuush 6 210 4 0 220 110 48 2 0 0 180 ¶04 -182 -2 0 -60 

050kSj0rul 283 121 41 9 434 62 5 3 0 0 90 -181 -118 -38 -9 -344 
5r-ul-Muthsita 207 94 41 9 351 4 0 5 0 0 4 -203 -94 -41 -9 .347 

Olkahirren 587 341 3 0 931 254 0 0 0 0 254 -333 -341 -3 0 -877 
T 	rrtle 229 577 47 3 853 5t1 0 0 0 0 511 282 -577 -47 0 -342 

IHTEENSA 1266 1133 ¶32 18 2569 851 5 3 0 0 859 -435 -1128 -129 -18 -1710 
-KARJALA 

Skl leahusenkengas 672 258 85 0 0 993 258 57 0 0 0 315 -414 -199 -65 0 0 -878 
KESKI-SUOMI 
KeSI Vaajakosken monttorhi 702 265 108 26 0 1099 294 149 0 4 0 447 -408 -118 -108 -22 0 -652 
OULU 
01 Puh)antie 526 201 0 0 0 727 140 0 0 0 0 140 -386 -201 0 0 0 -587 
YHTEENSA 13535 7305 1974 105 0 22919 8409 1192 537 6 0 10144 -5126 -6113 -1437 -99 0 -12775 
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AItstuv.en asukkaiden Ioksm4SrSt 
TIEFIIRI aivymu508OfL(d6) - 8108 	y9meI0t94oL(dB)l ____ '8188-81 	OOleIuU 	ir 

) Nyky 606 melufltofjuflta ______ ______ 5 unus8oItu melirnto4unta _____ ______ 
___ 59 M 5 774 75 80-64 689 774 >75 59 6 89 7 75 55 

SIMM 
Ski 

Hakm1aa 1314 416 350 114 13 2207 900 162 63 0 0 1125 -414 -254 -287 -114 13 1082 
Muokkiem 1373 980 330 68 0 2751 845 127 18 0 0 998 .528 .853 .312 -88 -1761 
Jakomäk 590 671 316 207 1785 831 526 105 69 1 1532 241 -145 -211 -138 -253 

169 309 0 0 0 478 209 100 0 0 359 90 -289 0 0 -119 
Sok 	rolkl 677 357 97 157 1289 612 338 93 150 1205 -65 -19 0 1 
FihIajamälo 451 327 145 0 0 923 353 128 479 -98 -201 .745 444 
Sep9nmski 225 138 29 0 0 392 272 83 355 47 -55 -29 -37 
Torpparonm9ki 798 57 6 4 0 265 172 20 792 -26 -37 -6 -4 -73 
AIa-Tikkonlu 468 60 10 0 0 558 218 40 258 -252 -40 -10 -302 
IlSv9yIä 220 579 43 0 0 842 338 201 537 116 -378 -43 -305 
Pohjols-Hoaga 559 1106 425 0 2091 1311 519 1830 752 -587 -425 - -281 
Varhoheria 396 292 154 ro 0 917 496 212 711 ISO -80 -151 -75 -206 
Helklnlaakso 755 304 764 0 0 1223 451 702 9 644 -304 -202 -73 0 -579 
EteIS-H8aga 32 52 60 0 0 144 17 62 28 107 -15 10 -32 0 -37 

s,olriyht08008 7427 5668 2729 826 75 75885 7077 2618 4 9 2 7 70322 -356 -3050 -l724 -389 - 4 -5543 
P00 

Toomanla-Sepänkylä 454 304 147 15 0 914 399 123 - - -55 -181 -138 -15 -387 
7-nmnnrtty 76 3 0 27 0 706 84 0 27 91 -12 -3 27 -27 -15 
NöykkiO 311 117 20 1 0 449 286 24 339 -25 -93 -II -1 -730 
Kirlskojlmr 736 205 0 0 0 941 557 112 869 -179 -93 0 0 -272 
Mylllrrnnroy 38 31 14 14 0 97 45 30 75 7 -1 -14 -14 -22 
NSklnkyIS 46 27 17 0 0 90 13 70 23 -33 -17 -17 0 -67 

rS 252 17 0 2 0 271 152 2 154 -100 -15 0 -2 -117 
o 137 50 19 6 0 212 137 50 19 212 0 0 0 0 0 
SO 2050 754 211 65 0 3080 7853 357 80 2070 -397 -403 -157 -59 -1010 

kvarsi 214 184 52 14 10 474 222 82 7 297 8 -122 -45 -14 - 0 -183 
askennrgki 230 79 30 0 339 772 27 0 193 -58 -58 -30 0 -146 

7 406 103 78 0 527 240 79 0 319 -166 -24 -18 0 -208 
la-Kuusikko 188 155 36 15 394 208 108 25 10 349 20 -49 -11 -5 -45 
a-Hedehnf 245 97 10 0 352 244 71 4 319 -1 -28 -6 0 -33 

V 	aakso 159 95 54 14 322 188 89 26 281 27 -26 -28 -14 0 -41 
T 	-SOtamgki 351 412 27 7 797 127 2 0 129 -224 -410 -27 -7 0 -868 

oo 	a 937 363 97 74 1485 887 181 74 1142 -50 -182 -17 -74 0 -323 
pu 570 147 35 10 1 783 277 23 7 301 -283 -124 -34 -70 -1 -462 
no 3300 1835 353 l34 II 5433 2563 614 737 70 3324 -737 -1021 -276 -124 -II -2709 

180 120 89 35 404 757 73 8 4 0 242 -23 -47 -61 -31 0 -162 
543 71 5 2 821 182 11 0 0 0 193 -381 -80 -5 -2 0 -428 
124 59 22 5 212 75 31 15 4 128 -49 -28 -7 -1 -1 -88 

la. Vhh 3 17 12 2 34 28 7 2 0 0 31 25 -16 -70 -2 0 -3 
maa yhI0007ä 850 267 108 44 7277 442 116 25 8 592 -408 -151 -83 -38 -1 -879 

yHTEENSÄ 73827 8324 2801 889 28 25849 11729 3899 627 251 2 18308 -1898 -4825 -2174 -818 -28 -9341 

___________ 199 71 1 3 274 144 17 1 3 0 185 -59 -54 0 0 0 -109 
5-SUOMI 
hu-SilvaSti 31 134 80 0 245 22 131 29 0 0 182 -9 -3 -57 0 0 -93 

u-SSSksjSrol 310 170 58 18 585 112 42 3 0 185 -198 -728 -50 -15 -9 -400 
Sksjsrvi-Moftisi8a •7 •TT T - - 908 40 2 o •T -587 -190 -49 -34 -4 -864 

4 	Ia-OIkahnen 814 525 150 0 1489 831 80 0 0 891 17 -465 -150 0 0 -598 
skonho 214 310 455 0 979 432 258 0 0 690 218 -52 -455 0 0 -289 
yHTEENSÄ 7985 1197 712 52 13 3939 1415 382 3 0 1788 -550 -835 -704 -49 -13 -2151 

-KARJALA 
ahosenkungas 168 650 261 8 0 1087 511 156 0 0 0 887 343 -494 -261 -8 0 -420 
1-SUOMI 

KeSiVualakosken m0000rltil 1086 467 198 38 4 1793 644 124 98 0 4 870 -442 -343 -ISO -38 0 -923 
OULU 
01 Pnhjarrtle 824 422 0 0 0 1048 614 35 0 0 0 649 -10 -387 0 0 0 -397 
YHTEENSÄ 17700 11285 4053 970 45 34033 15079 4524 763 257 8 20629 -2621 -6741 -3290 -713 -39 -13404 

[i 

. 
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Altistuvien asukkaiden Iukumä5rät 
TIEPIIRI 

EA 
880 

1 

i--!P' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

°I 
1 1 

W 

Helsinki 
U2Hakuninmaa 493 382 136 18 1029 279 72 0 0 351 .214 .35 -136 -18 -878 
U4 Mkkirserrs 1109 428 68 0 1605 302 18 0 0 320 -807 -410 -68 -1285 
Uli Jakornaki 691 402 237 5 1331 754 107 89 931 63 -295 -168 -400 
U17 Kurk,mäki 335 0 0 0 335 131 0 0 0 131 -204 0 0 -204 
Ul8Pukinmäki 241 121 254 1 617 343 255 0 598 102 .121 1 -19 
U19 Pitilajamsk, 483 158 641 128 0 0 128 -357 -158 0 -515 
U20 Sepsnmäki 148 40 191 91 0 0 91 -55 -40 5 -100 
U22 Torppannmäki - - - - - - 88 33 - 	- - 0 0 - 33 -43 -8 -4 -55 
U24 Ala Tikkur4a 137 20 157 58 0 0 0 56 -81 -20 0 -lOI 
U26 ItäoSylS 444 206 850 158 43 0 0 201 -286 -183 0 -449 
U27 Pohjois-Haaga 915 862 1778 899 0 0 899 -16 -862 -1 -879 
U3OVai-t,oharju 424 154 75 853 212 3 0 0 215 -212 -151 -75 -438 
U31 fleikinlaakss 380 180 0 560 105 100 0 205 -275 -80 0 -355 
U40 ElelO-Haaga 52 32 28 112 62 28 0 5 90 10 -4 -28 -22 
He(s,nk, yhteensa 5826 2993 808 20 8747 3551 375 3 4 0 4247 -2375 -2622 -484 - 9 -5500 
Espoo 
U3 Tuomanla-Sepankylä 382 170 48 - - 578 165 25 0 190 -197 -145 -48 -388 
U8 Fosirrnany 3 0 27 30 0 27 0 27 -3 27 -27 -3 
U9NÖykk,Ö 132 20 1 - 153 30 9 0 0 39 -102 -11 -1 -114 
U32 K,rhkojarvi 203 2 0 205 191 0 0 191 -12 -2 0 -14 
U34 MyIIlnnrsnty 36 25 14 75 22 17 39 -14 -8 -14 -36 
U37 N5kiskyla 35 25 0 60 10 0 10 -25 -25 0 -50 
U38 Jarvenperl 65 0 2 63 2 0 2 -59 0 -2 -61 
U41 Nupsnnhie 74 29 8 111 73 28 509 -1 -1 0 -2 
ESPOO yhteensä 908 275 98 1275 493 706 607 -473 -585 -80 -668 
Vantaa 
Ui Metsola-Jokraarsl 217 76 33 13 339 90 19 3 112 -127 -57 -30 - 3 -227 
U6Hakunla-Kaskenmski 117 46 2 185 38 0 0 38 -81 -46 -2 -529 
U7Hakariila 199 73 0 272 58 60 0 0 518 -141 -13 0 -154 
UlO Kunirikaala Kuu Aks 154 83 19 256 181 33 15 229 27 -50 -4 -27 
U21 Kuninkaala-Hed SoS 157 28 0 185 118 50 0 128 -39 -18 0 -57 
U23 Vartaarlaekso 137 38 42 255 89 22 12 123 -48 -14 -30 -92 
U25 Tattrrsisto-Siltanrski 569 31 17 517 2 0 0 2 -567 -31 -17 -615 
U20 Kaivoksela 578 540 74 790 437 75 0 512 -139 -65 -74 -278 
U29 Plto8kurnpu 279 34 28 342 33 1 0 34 -248 -33 -28 - -308 
Vantaa yhteensä 2405 547 275 54 3787 5044 220 30 1284 -5360 -327 -755 -54 0 -7887 
Muu Uusimaa 
35 Veikkola 156 79 53 4 292 77 35 116 -79 -44 -53 0 -176 
Ui3Myras 78 32 0 2 112 54 0 54 -24 -32 0 -2 -58 
Ut5 Porvoo 68 34 17 3 122 49 18 	- 74 -79 -16 -12 -1 -48 
U33 Kuusela VOIt 10 16 5 0 31 12 2 14 2 -14 -5 0 -17 
Muu Uuo,maa yhteensä 352 590 75 9 0 557 192 55 258 -720 -506 -70 -3 0 -299 
UUSIMkA YHTEENSÄ 9549 3972 1196 43 0 14780 5280 752 367 8408 -4269 -3220 -829 -36 -8354 

URKU 
T4HuhkO 88 0 3 0 0 99 18 2 23 -70 -6 0 0 0 -76 

AAKKOIO-SUOMI 
KaSi Kaihu-S,lvaslt 119 101 0 0 0 220 131 29 160 12 -72 0 0 5 -60 
HAME 
H1 KuIju-SSOksjSrut 212 80 31 9 0 332 70 12 85 -142 -88 -28 -9 0 -247 
H2SSSksjSrvi-Multtsita 205 82 38 8 0 333 3 0 3 -202 -82 -38 -8 0 -330 

Ataia-Olkahtrien 655 593 5 0 0 849 183 0 183 -472 -193 -1 0 0 -666 
8 Te,skorltte 313 455 0 0 0 788 420 0 420 107 -455 0 0 0 -348 
AME YHTEENSÄ 1385 810 70 17 0 2282 878 12 691 -705 -798 -67 -17 0 -1591 
AVO-KARJALA 
kI Rahusenkun5as 694 234 56 0 0 984 189 48 0 0 0 237 -505 -188 -58 0 0 747 
LSKI-SLIOMI 
eSi Vaajakoskee m0560rtti 864 230 86 6 0 986 185 144 0 4 0 373 -499 -86 -86 -2 0 -673 
ULU 
1 Pohjantte 848 0 0 0 0 648 103 0 0 0 0 103 -545 0 0 0 0 -545 

TEENSÄ •TST7 ir r —- •••-- T7 - r - r-  -r-  - r •• —:-- -- 
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LIITE 7.8 HOITO- JA OPPILAITOKSET 

IEPIIRI 	- - 	- 
(Kunta)___________________ 
Kohde 

Hoitolaitokset Lden (dB) 
Nykyinen meluntoijunta 

> 55 yht 

-- 
Suunniteltu meluntorunta 

OppilaitoksetLden(dB) 	__________________________ 	-. 
Nykyinen meluntor]unla 	Suunniteltu_nieluntorjuntal 	Muutos 

» 55 yht 	 » 55 yht 	 » 55 yht 
Muutos 

'55 yht '55 yht 
UUSIMaA _________ 
Helsinki _____________ 
U2Hakuninn,aa - 1 

________________ ________________ ________________ ________________ _________ 
___________ 

-2 
_____________ ______________________ ______________________ ______________________ 
0 -1 3 - - 1 

U4Munkksiiemi ____________________ ____________________ ____________________ 1 - - 	 1 
1 

_____________ 
____________________ 

0 
UllJakomäki _______________ _______________ _______________ 1 - 0 
U17Kurkimaki __________________ __________________ ___________________ ________________ _____________ 
U18Pukinmaki ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ___________ 
IJ19Py,Iajamaki 	- 
U20Sepsnmaki 

__________________ __________________ __________________ 1 - - 	- 	1 
____________________ 

0 
____________________ ____________________ ____________________ __________________ _____________ 

U22Torppannrn5ki ___________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____________ 
U24Ala-Tikkurila ___________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________ - 
U26ltavaylä _______________ _______________ _______________ 1 1 0 
U27Pohjois-Haaga ________________ -_____________ ________________ 2 2 0 
U30 Vartiohailu  ________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _________ 
U31 1-leikinlaakso __________________ __________________ ___________________ 1 1 0 
U40Elela-Haaga ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______________ 

lnkiyhteesa _______ 1 0 -1 10 8 -2 
Espoo __________ _________________ _________________ __________________ __________________ __________________ ____________ 
U3Tuomarila-Sepänkyla __________________ __________________ ___________________ ___________________ ___________________ _____________ 
U8Fnisinniitty _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ ______________________ _______________ 
U9Nöykkiö ___________________- ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______________ 
U32 Kirkkojäre 1 0 -1 2 2 0 
U34Myllärinnitty___________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ _______________ 
U37Nakinkyla _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ _______________ 
U38 JMvenpera 1 0 -1 1 0 -1 
U41Nupurintie ____________ _________________ _____________ ____________________ ____________________ ____________________ ______________ 
Espoo yhteensa 2 0 -2 3 - 2 -1 
Vantaa _____________________ ______________________ ______________________ _______________ 
Ui Metsola-Joldvarsi _________________ _________________ _________________ 1 0 -1 - 
U6Hakunila-Kaskenmaki 
U7Hakunila - - _________ 
UlOKuninkaala -Kuusikko 
U21Kuninkaala -Heidehof 
lJ23Vantaanlaakso ______________________ 

____________________ ____________ 
_____________ - 	- 
_____________ 
__________ 
________________ 	- 

____________ ____________________ ______________ ______________ 
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______________ 
____________________ _________________ ____________________ ____________________ ______________ 
____________________ _________________ ____________________ ____________________ ______________ 

_____________________ _____________________ ______________________ - ______________ 
U25Tammisto-Siltam8ki ____________________ ____________ 

____________________ 
____________________ ____________________ ____________________ _____________ - 

U28Kaivoksela __________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____________ 
U29Päiväkumpu _________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____________ 
Vantaa yhfeensa 0 0 0 1 0 -1 
Muu Uusimaa 
U5Veikkola ____________________ __________________ ___________________ ____________________ ______________ 
Ul3Myras 1 0 -1 -  ______________ _______________ __________ 
U15Porvoo___________ _______________ ________________ ________________ ________________ 
U33Kuusela, Vihti_________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 
Muu Uusimaayhteensa ____________________ 0 -1 0 0 0 
UUSIMAA YHTEENSÄ 3 0 -4 14 10 -4 
TURKU ______________ 
T4Huhko 4 - 4 

_________________ _________________ _________________ ________ 
0 0 0 0 

(AAKKOIS-SUOMl ________________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________ 
KaS1KaU,u-Silvasli 0 0 0 0 0 0 
HÄME _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 
HiKulju-Saaksjärvi ______________________ ______________________ -_____________________ _____________________ _____________________ _______________ 
H2 Sääksjärvi-Multisilta 4 0 -4 _____________________ _____________________ _______________ 
H3Alala-Olkahinen ________ ____________________ ____________ ________________ ____________________ ____________________ ______________ 
H8 Teiskonlie 4 4 0 ____________________ ____________________ ______________ 
HÄME YHTEENSÄ 8 4 -4 0 0 0 
SAVO-KARJALA 
SklRahusenkangas 

______________ ________________ ________ _________ ___________ 
0 0 0 0 0 0 

KESKI-SUOMI 
KeS1Vaajakoskenmoottontie 

__________ _________________ 
-1 

__________________ __________________ _____________ 
1 0 3 3 0 

OULU __________________ 
OlPohjantie 0 0 

_______ _________ ____________ 
0 0 0 0 

YHTEENSÄ 16 8 -9 17 13 -4 

. 
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