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Yleisten teiden liikennemelu Kymen läänin alueella Kaakkois-Suomen  I 	 tiepiirissä.  Kouvola  1994,  Kaakkois-Suomentiepiiri.  Kaakkois-Suomen tiepii- 
rin julkaisuja  4/1994, 18 s.  + liitt.  10 s.  

Asiasanat  liikenne, ympäristö, melu  

TIIVISTELMA  

"Yleisten teiden  liikennemelu  Kymen läänin alueella Kaakkois-Suomen  tiepiiris
-sä" on  osa  liikenneympäristön  tila -selvitystä, jossa tarkastellaan ympäristön 

 osa-alueista  melun  lisäksi  ilmanlaatua,  pohjavettä,  maankäyttöä  ja  liikennettä 
sekä luontoa  ja  kulttuurihistoriaa. 

Selvityksessä tarkastellut kohteet sijaitsevat yleisten teiden varsilla. Tarkoituk-
sena  on  ollut tutkia teitä, joiden keskimääräinen  vuorokausiliikenne  on  suurem-
pi kuin  1 500  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja  joiden varteen sijoittuu taaja- 
asutusta. Yleisten teiden varsilla sijaitsevat yksittäiset  asuinrakennukset  sekä 
kaupunkien  katuvarsien  asutus ei ole tarkastelussa mukana. Kaupunkien läpi 
kulkevat yleisten teiden osuudet  sen  sijaan  on  otettu selvitykseen mukaan. 

Selvitys  on  tehty  ympäristäministeriön melulaskentaohjelmalla,  joka laskee 
 tieliikennemelua  pohjoismaisen  laskentamallin  mukaisesti. Laskennassa  on 
 käytetty vuoden  1992  liikennemääriä  ja  laskentaa varten  on  tehty  maastokäyntejä 
 sekä otettu  poikkileikkauksia laskettavista  kohteista.  Saaduista  tuloksista  on 

 laskettu  melualueella  asuvien asukkaiden määrät käyttäen apuna 
 väestörekisterikeskuksen  keväällä  1992  toimittamia rakennus-  ja 

 henkilörekisteritietoja.  Lopuksi  on  tarkasteltu kohteita, joissa  liikennemelulle 
altistuu  huomattava määrä asukkaita. 

Teoreettisen  meluatueen  leveys  on  Kymen läänin  päätieverkon  alueella enim-
millään yli  300  metriä tien  keskiviivasta.  Tie  kulkee yleensä silloin avoimessa 
maastossa korkealla  penkereellä  tai  sillalla. Suurimmat  lähtömelutasot  ja 

 leveimmät melualueet  ovat  valtateillä  6, 7  ja  15  Kouvolan, Lappeenrannan, 
Imatran  ja Kotkan  seuduilla.  

Ongelmallisimmatja kiireellisimmat liikennemelun suojauskohteet,  joissa  melulle 
altistuu  suuri määrä ihmisiä, ovat Kouvolan  ja Kotkan  -  Karhulan alueet. Kymen 
läänin  melualueilla  asustaa kaikkiaan noin  12 500  asukasta, joista keskimäärin 
joka  kolmas  (noin  4 300  asukasta) kokee  melun  jonkin  asteisena häiriänä. 

 Edellä mainitut luvut eivät sisällä kaupunkien keskusta-alueiden asukkaita. 

Raportissa esitettyjen kuuden  kiireellisimmän  kohteen  meluntorjuntakustan-
nukset  ovat karkeasti arvioiden noin  15,5  Mmk. Näiden sekä yksittäisten 
pienempien  meluntorjuntaa  vaativien kohteiden toteuttaminen ei tiepiirin  ja 

 kuntien nykyisillä resursseilla ole mandollista ilman tuntuvaa  lisärahoitusta. 



ALKUSANAT  

Yleisten teiden  liikennemelu  Kymen läänin alueella Kaakkois-Suomen  tiepiiris
-sä" on  osa  Kaakkois-Suomen tiepiirin vuosina  1991  -  1994  toteutettavaa 

yleisten teiden ympäristön tila -selvitystä.  Melun  lisäksi selvityksessä tarkastel-
laan seuraavia ympäristön  osa-alueita: pohjavesi,  ilmanlaatu  sekä luonto-, 
maisema-  ja  kulttuurihistoria.  Maaseututaajamien  ja  pienten kaupunkien nyky-
tilaa tarkastellaan lisäksi omassa  selvityksessään.  Näiden  selvitysosien  raportit 

 vaimistuvat  vuonna  1994. 

1 	 "Yleisten teiden  liikennemelu  Kymen läänin alueella Kaakkois-Suomen  tiepiiris - 
sä"  -selvityksen  on  tehnyt insinööri 011i-Pekka Korppi.  Kansikuvan  on  suunni-
tellut Kirsi Sinisalo, ulkoasu  ja  taitto  on  Pirkko Heinon. Selvitystä saa Kaakkois - 1 	 Suomen tiepiirin Viestinnästä Kouvolasta.  
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I SELVITYKSEN TAVOITTEET 	--____________________________________  

1  SELVITYKSEN TAVOITTEET 

Työn tavoitteena  on  ollut selvittää tieliikenteen aiheuttaman melun ongelma- 
alueet, asukasmäärät, meluntorjunnan tarve sekä arvioida pahimpien kohtei-
den meluntorjuntakustannuksia. Lisäksi  on priorisoitu  kohteet, joista mandolli-
set meluntorjuntatoimenpiteet olisi aloitettava.  

I 	 Melutilanteen  seuranta  on  toistaiseksi Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella 
perustunut yksittäisiin kohteisiin  ja  uusiin tiehankkeisiin. Kokonaisvaltaista 
kuvaa melutilanteesta piirin alueella ei ole kartoitettu.  

I 
2  PERUSKASITTEITA  JA  VIRANOMAISOHJEET  

Ääni  on  ilman aaltoliikettä. Häiritsevää  ja  haitallista ääntä kutsutaan meluksi. 
Äänen voimakkuuden yksikkö  on desibeli,  joka  on logaritminen  suure. Asteikon 
logaritmisuus aiheuttaa yksikölle joitakin erityisominaisuuksia. Äänienergian 
kaksinkertaistuminen nostaa desibeliarvoa  vain 3  yksikköä. Esimerkiksi kaksi 
samassa paikassa sijaitsevaa  50  desibelin äänilähdettä aiheuttavat yhdessä 

 53  desibelin äänitason. 

Ihminen sitävastoin aistii äänen kaksinkertaistuvan vasta kun voimakkuus 
kasvaa  10 dB.  Tätä varten ihmiskorvaa jäljittämään  on desibeliasteikkoon 

 lisätty niin sanottu  A-painotus, joka painottaa ihmiskorvan aistimia keskitaaju uksia 
 ja  vastaavasti leikkaa pieniä  ja  suuria taajuuksia. Lisäksi yleisimmin käytetty 

ympäristömelun yksikkö sisältää vielä yhden lisämääritelmän, ekvivalentitason. 
Tämä ilmentää melun keskimääräistä tasoa eli jatkuvaa, samanarvoista 
äänitasoa, joka sisältää saman äänienergian kuin todellinen vaihteleva melu. 

Tieliikenne  on  maassamme merkittävä ympäristömelun aiheuttaja. Liikenne-
melun lähtötaso riippuu ajonopeudesta, liikenteen määrästä, raskaiden ajo-
neuvojen osuudesta, tien geometriasta sekä päällysteen että renkaiden laa-
dusta. Liikennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa liikennemääriin, ajonopeuksiin, 
liikenteen sijoittumiseen  ja  tätä kautta Ilikennemelun aiheuttamaan häiriö- 
määrään. 

Pääperiaatteet yleisten teiden meluntorjuntaratkaisujen kustannusjaosta val-
tion  ja  kuntien kesken ovat seuraavat: 

Uutta tietä rakennettaessa meluesteiden rakentamisen katsotaan kuuluvan 
tien rakentamiseen  ja rakentamiskustannuksista  vastaa siten  valtio.  Mikäli 
kunta haluaa meluesteistä tavanomaisia ratkaisuja korkeatasoisempia, lisä- 
kustannuksista vastaa kunta.  Jos  kunta kaavoittaa melulle herkkiä toimintoja 
olemassa olevan  tai  suunnitellun yleisen tien melualueelle, meluesteet raken-
netaan kunnan kustannuksella.  Jo  olemassa olevien meluhaittojen torjunnassa 
tarvitaan kuntien  ja  valtion yhteistyötä. Lähtökohtina voidaan pitää laadittuja 
meluntorjuntaselvityksiäja -ohjelmia, joissa esitettyihin melun ongelmakohteisiin 
ratkaisut pyritään löytämään tielaitoksen  ja  kunnan keskinäisissä neuvotteluis-
sa. 
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PERUSKÄSITTEITÄ  JA ViRANOMAISOHJEET,  

Valtioneuvostossa  on 29.10.1992  päätetty uusista melutason ohjearvoista, 
joilla pyritään ehkäisemään meluhaittoja  ja  turvaamaan ympäristön viihtyisyys. 
Ohjearvot  on  annettu erikseen ulkona vallitsevalle  ja  sisälle kantautuvalle 
melulle sekä päivällä että yöllä. Päätös ei koske ampuma-  ja 

 moottoriurheiluratojen  aiheuttamaa melua. Ohjeet eivät myöskään ole voimas-
sateollisuusalueilla, kaduilla eikä melusuoja-alueilla. Ohjearvottulivatvoimaan 
vuoden  1993  alussa  ja  ne  on  esitetty allaolevassa taulukossa. 

Taulukko  1.  Valtioneuvoston  1.1.1993  voimaan tulleet melutasojen ohjearvot. 

LAeq  (dB)  Päivä Yö  
07-22 22-07  

Ulkotilat: 
Asuin-  ja  virkistysalueet  
sekä hoitolaitoksen 

olemassa olevat  55 50 
suunniteltavat  55 45  

Oppilaitokset 	 55 

Loma-, leirintä-,  luonnonsuojelu-  ja 	 45 	 40  
taajamien ulkopuoliset virkistysalueet 

Sisätilat: 
Asuin-, potilas-  ja  majoitustilat 	 35 	 30  

Opetus-  ja  kokoontumistilat 	 35  

Liike-  ja  toimistotilat 	 35 
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3  KYMEN LÄÄNIN ALUEELLA AIKAISEMMIN TEHDYT 
 M  ELUSELVITYKSET  

Yleisten teiden tieliikenteen, lähinnä tiesuunnitelmiin, liittyviä melutarkasteluja 
 on  Kymen läänin alueella aikaisemmin tehty seuraavissa kohteissa: 

* 	Valtatie  6  Kouvolan kohta 
* 	Valtatie  6  Lappeenranta - Imatra (tuleva) 
* 	Valtatie  6 Mansikkala - Kaukopää  (tuleva) 
* 	Valtatie  7 Otsola - Summa 
* 	Valtatie  7  Haminan kohta (tuleva) 
* 	Valtatie  12 Kausalan  kohta 
* 	Valtatie  12 Jokue - Tillola  (tuleva) 
* 	Valtatie  15 Kotkansaari - Kyminlinna  (tuleva) 
* 	Kantatie  60 Heparo -  Voikkaa 
* 	Maantie  3593  Myllykoski - Jokisilta (tuleva) 
* 	Maantie  370  ja  valtatie  15  Kouvola - Valkealan kk (tuleva). 

Suurelta osin tehdyt meluselvitykset liittyvät tuleviin tiesuunnitelmiin. Lisäksi  

I  joissakin kunnissa  on  tehty omia meluselvityksiä, joiden pohjalta  on  suunniteltu 
 ja  osin toteutettukin meluntorjuntaratkaisuja. Kyseeseen ovat tällöin lähinnä 

tulleet meluvallien rakentaminen kohteisiin, joiden meluongelmat ovat  jo  ole- 

I 

	

	

massa ja meluvalliin  tarvittava maa  on kuijetettavissa meluntorjuntakohteeseen 
 sopivin kustannuksin. Tällaisia kuntia  ja  kohteita ovat muun muassa: 

* 	Joutseno,  vt  6  Joutsenon keskustaajaman kohta 
* 	Kotka, Kotkan  alueen meluselvitys 
* 	Kotka, Vt  7  Marttilan omakotialueen kohta 
* 	Kouvola,  vt  6 Ravikylän  kohta 
* 	Kouvola, mt  370 Ravikylän  kohta 
* 	Kuusankoski,  vt  6 Topintien  kohta (Puhjo) 
* 	Valkeala,  vt  15 Niinistön  kohta 
* 	Valkeala,  vt  15  Kirkonkylän pohjoinen asuinalue. 

Pääasiassa Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella tehdyt meluselvitykset  on  tehty 
laskentamallin avulla. Joitakin kohteita muun muassa  vt  7 Otsola - Summa  ja 

 Haminan kohta sekä joitakin yksittäisiä pisteitä  on  käsitelty myös melumittausten 
avulla. Aikaisemmat tiepiirin laatimat meluselvityskohteet  on  merkitty liitteeseen 

 7  vihreällä värillä. 
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4  TIELIIKENTEEN  MELUTILANNE  

4.1  Menetelmät  ja  tarkastelutapa 

Selvitystä varten kartoitettiin Kymen läänin alueella yleisten teiden varsilla 
olevat taajamat  ja  kyläkeskukset,  joiden oletettiin olevan tieliikenteen melualueella 

 (lute 7,  punaiset merkinnät). Tämän jälkeen tehtiin valittuihin kohteisiin 
maastokäynnit, joiden yhteydessä otettiin karkeat poikkileikkaus-  ja 

 geometriatiedot,  ympäröivän maaston laatu, nopeusrajoitukset sekä muut 
melulaskentaan vaikuttavat tiedot. Loput laskentamallin tarvitsemista 
låhtötiedoista saatiin tierekisteristä. 

Tieliikenteen melutilanne selvitettiin ympäristöministeriön melulaskentaohjel-
maIla pohjoismaisen laskentamallin mukaisesti. Lähtätietoina malli tarvitsee: 

* liikennemäärän 
*  raskaiden ajoneuvojen osuuden 
* nopeusrajoituksen 
*  tien pituuskaltevuuden 
*  näkökulman 
* vastaanottopisteen  ja  tien etäisyyden 
* esteen  ja  tien keskikohdan etäisyyden 
* maan laadun 
*  tien korkeuden heijastustasosta 
* vastaanottopisteen  korkeuden heijastustasosta 
*  esteen korkeuden heijastustasosta. 

Tuloksena ohjelma antaa vallitsevan ekvivalenttimelutason vastaanottopis
-teessä,  perusmelun  10  metrin päässä tiestä, etäisyys-, este-  ja  maavaimen-

nuksen  sekä maksimimelun. Näiden lisäksi ohjelma antaa tietyissä tapauksissa 
 55, 60  ja  65 A-painotettujen desibelirajojen  etäisyydet tien keskikohdasta. 

Ohjelman antamat tiedot siirrettiin  1:10000  (tiheä taajama-asutus)  tai 1:20 000 
(kyläkeskukset) karttapohjille  ja  väestörekisterikeskukselta  tilattuja 
väestömääräkalvoja avuksi käyttäen laskettiin kullakin melualueella olevien 
asukkaiden lukumäärät. Melualueiden rajat olivat seuraavat:  

55 - 60 dB (A-painotettu) 
 60-65 

>  65 

II 

L 
II  
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4.2  Nykytilanne 

Liikenteen aiheuttamat lähtömelutasot vaihtelevat liikennemäärän  ja 
nopeustason  mukaan. Lähtömelutaso vaihtelee Kaakkois-Suomen tiepiirin 
valtateillä  70 - 75 dB  ja kantateillä  65 - 70 dB.  Vähemmän liikennöidyillä 
alempiluokkaisilla teillä lähtömelutaso  jää  selvästi pienemmäksi  ja  vaihtelee  60 
dB:n  molemmin puolin, joskin poikkeuksiakin  on.  Edellä mainittuja 
lähtömelutasoja vastaavat  55 dBA  teoreettiset melualueen leveydet vaihtelevat 
ympäristön maastonmuotojen  ja  -laadun, esteiden, näkökulman  ja  vallitsevien 
keliolojen mukaan hyvinkin paljon. Taulukossa  2 on  esitetty pääpiirteittäin 
kutakin tieluokkaa vastaavat  55 dBA:n  teoreettiset melualueen leveydet. 

Taulukko  2.  Teoreettiset  55 dBA  -alueen leveydet tien oletetusta keskilinjasta. 

Tieluokkal  Leikkaus  0-tasaus 	Penger 
lähtämelu -  1,5 m  +  1,5 m  

Valtatie  30-SOm 60-110 m 	110- 170 m 
70  -  75 dB 

Kantatie  20-30m 35-65m 	60-hOrn 
65  -  70 dB 

S 	 Maantie 	hOrn 	20m 	40m  
noin  60 dB 

I  
Leveimmät melualueet  Kymen läänin alueella sijaitsevat valtateiden  6  ja  7 

I  varsilla, jotka osoittautuvat selvästi tiepiirin liikennevirtojen valtaväyliksi. Seu-
raavalla sivulla taulukossa  3 on  eritelty kunnittain yleisten teiden melualueella 
asuvien määrät sekä arvio niiden asukkaiden määrästä, jotka kokevat melun  

I 

	

	
häiriönä. Yhteensä Kymen läänin yleisten teiden melualueella asuvia  on  noin 

 12 500  asukasta, joista häiriönä liikennemelun kokee noin  4 300  asukasta.  

4.3  Melun  kustannukset  

Melun  kustannuksiin sisältyvät haitat, jotka aiheutuvat lähinnä viihtyisyyden 
vähenemisestä. Haitat  on arvotettu  Tieliikenteen ajokustannukset  1993 - 

 julkaisussa (taulukko  4,  sivulla  13). Jos  edellämainitut häiriöt muutetaan 
rahaksi, Kymen läänin alueella Ilikennemelun kustannuksiksi tulee kaikkiaan 

 5 200  markkaa vuodessa/asukas  x 4300  asukasta =  22,36 Mmk/vuosi  (tauluk-
ko  5,  sivulla  13).  Kustannus  on  huomattava  jo  nykyisellään  ja  toimet melutilanteen 
parantamiseksi ovat perusteltuja. 
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TIELIIKENTEEN MELUTILANNE 

Taulukko  3. Melualueella  asuvat  ja  häiriintyvät kunnittain.  

Kunta!  55  -  60 dBa 60- 65 dBA >  65 dBA  Yhteensä  
33% 33% 50%  

Anjalankoski  683 215 0 898 
226 71 0 297  

Elimäki  260 10 13 283 
86 3 6 95  

Hamina  125 39 11 175 
41 13 5 59  

litti  224 50 19 293 
74 17 9 100  

Imatra  874 133 161 1168 
288 44 80 412  

Jaala  12 9 0 21 
4 3 0 7  

Joutseno  365 176 12 553 
120 58 6 186  

Kotka  1 353 443 266 2 062 
446 147 133 726  

Kouvola  1 272 954 92 2318 
420 315 46 781  

Kuusankoski  66 50 2 118 
22 16 1 39  

Lappeenranta  1 202 255 48 1 505 
397 84 24 505  

Lemi  21 18 0 39 
7 6 0 13  

Luumäki  275 106 51 381 
91 35 25 151  

Parikkala  395 75 63 531 
130 25 31 181  

Pyhtää  92 20 40 152 
30 7 20 77  

Rautjärvi  166 11 7 184 
55 4 3 62  

Ruokolahti  118 58 37 213 
39 19 18 76 

Saari 26 9 7 42 
9 3 3 14  

Savitaipale  123 32 0 155 
41 10 0 51  

Suomenniemi  21 7 0 28 
7 2 0 9  

Taipalsaari  51 3 0 54 
17 1 0 18  

Valkeala  271 108 30 409 
89 36 15 161  

Vehkalahti  449 174 62 685 
148 57 31 236  

Virolahti  116 34 4 154 
38 11 2 51  

Yhteensä  8560 2989 925 12474 
2 825 986 462 4 274 
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Taulukko  4. Häirjötä kokevien  asukkaiden osuudet eri melualueilja. 

Melutaso  dB  Häiriötä kokevien osuus asukkaista %  

55-65 	33 
65-70 	50 

>70 	100  

Taulukko  5.  Tieliikenteen melun yksikköhinnat  1993. 

Päästölaji 	Yksikkökustannus 	Yksikkö 

Melu 	5 200  mk 
	

Mk  vuodessalmelun häiriänä 
kokeva  asukas  

4.4  Kohteet, joissa  on  suurimmat meluhaitat 

Valtatie  6  

Kouvolan ohitustien kohta  (2,5 km),  jossa  melualueen  raja  kulkee paikoitel-
len yli  250  metrin päässä tien  keskilinjasta.  Alueella  on  paljon korkeita kerros 
taloja  ja  matalampia  omakoti -/rivitaloasutusta.  Tie  kulkee suurimmalta osin  4  - 

 5  metrin  penkereellä liikennemäärien  ollessa  7 300  ajon./vrk.  Laskettaessa 
 melutasoja  6.  kerroksen korkeudella  55  dBA:n meluraja  ulottuu vieläkin kauem-

maksi. Kouvolan  ohitustien  kohdalla  Ravikylän  ja  Lehtomäen  alueella asuu yli 
 2 259  asukasta  melualueella.  Nämä jakautuvat seuraavasti:  

55 -6OdBA 	1215  asukasta  
60  -  65  dBA 	954"  
>65dBA 	90"  

— 	 Häiriänä Ilikennemelun  kokee alueen asukkaista noin  760  asukasta, mikä tekee 
rahaksi muutettuna keskimäärin  4,0  Mmk vuodessa (tieliikenteen  ajokustan -I nukset  1993).  Alue  ja  alustavat  meluntorjuntatoimet kustannuksineen  on 

 esitetty liitteessä  1. 

I 	 Lappeenrannan ohitustien kohta  (2,0 km),  jossa  melualue  ulottuu paikoitel- 
len  250  metrin päähän tien  keskilinjasta.  Alueen rakennuskanta  on  kuitenkin 
matalaa omakoti-  ja  rivitaloasutusta  ja  siten  melulle altistuvia  asukkaita  on  

'  suhteellisen vähän.  Liikennemäärät  vaihtelevat  7 600  -  9 800  ajon./vrk  tien 
 kulkiessa  niin leikkauksessa kuin  penkereellä.  Pääosa asutuksesta sijaitsee 

tien pohjoispuolella  ja  tien  ja  asutuksen väliin  on  jätetty tilaa  meluvallin raken - 

I 

	

	
tamista  varten. Kaikkiaan  melualueella  asuu  495  asukasta. Nämä  jakaantuvat 

 seuraavasti:  

I 	55  -  60  dBA 	406  asukasta  
60 -65dBA 	88'  
>65dBA 	1" 

I  
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Häiriönä  liikennemelun  kokee  163  asukasta, mikä rahaksi muutettuna vastaa 
 0,85  Mmk vuodessa. Alue  ja  alustavat  meluntorjuntatoimet kustannuksineen 

 on  esitetty liitteessä  2.  

Karjalantie  Imatralla  (0,7 km),  jossa  melualue  on  välillä  Mansikkakoski - 
Virasoja  paikoitellen  250  metriä tien  keskilinjasta.  Asutus  on  pääosin  Mansikkalan 

 kaupunginosassa  kerrostaloasutusta  ja  tie  kulkee  penkereeilä. Liikennemäärät 
 ovat lähes  12 000  ajon./vrk. Virasoja - Kaukopää  osuuden  melualue  kapenee 

 60 km/h  nopeusrajoituksen  takia ulottuen paikoitellen  100  metrin päähän tien 
 keskilinjasta.  Tällä alueella  on  kuitenkin tiivistä omakoti-/rivitaloasutusta  sekä 

joitakin  pienkerrostaloja.  Kaikkiaan valtatien  6  melualueella  asuu  1161  asukas-
ta, jotka  jakaantuvat  seuraavasti:  

55  -  60  dBA 	867  asukasta  
60 -65dBA 	133"  
>65dBA 	161'  

Häiriänä liikennemelun  kokee  410  asukasta, joka rahaksi muutettuna vastaa 
 2,1  Mmk vuodessa.  Mansikkakoski - Kaukopää  osuudelle laaditaan parhaillaan 

moottoritien  rakennussuunniteimaa  ja  tämän toteutuessa  meluhaitat suurim
-maita osin tulevat hoidetuksi.  Mansikkakosken  länsipuolella sijaitsevan 

 Mansikkalan  kaupunginosan kohdan alustavat  meluntorjuntaratkaisut  ja  kus-
tannukset  on  esitetty liitteessä  3.  

Valtatie  7  

Sutelan  eritasoliittymän  kohta  Kotkassa  (1,2 km),  jossa  melualue  ulottuu 
muualla noin  150  metriä  ja  eritasoliittymän  kohdalla  280  metriä tien  keskilinjasta. 

 Alueella  on  jonkin verran kerrostaloja sekä  matalampaa  omakoti -/rivitaloasutusta. 
 Kaikkiaan  266  asukasta  aitistuu kyseissä  kohdassa  melulle. Eritasoliittymästä 

 johtuen valtatie  7  kulkee  penkereellä,  mikä vaikeuttaa myös  meluntorjuntatoimien 
 toteuttamista.  Liikennemäärät  ovat  liittymän  länsipuolella  8 100  ja  itäpuolella 

 13 500  ajon./vrk.  Asukkaat jakautuvat  melualueille  seuraavasti:  

55  -  60  dBA 	219  asukasta  
60 -65dBA 	45"  
>65dBA 	2"  

Häiriönä alueen asukkaista  liikennemelun  kokee  89  asukasta, mikä rahaksi 
muutettuna vastaa noin  0,46  Mmk vuodessa. Alue  ja  alustavat 

 meluntorjuntatoimet  on  esitetty liitteessä  4.  

Kyminlinna -  Karhula  (1,5 km)  moottoritieosuus  valtatiellä  7  Kotkassa  on 
 Kaakkois-Suomen tiepiirin vilkkaimmin  liikennöity  yleinen  tie.  Moottoritieosuuden 

 lisäksi  rinnakkaisyhteys,  Karhulan  paikallistie  (pt 14632),  kulkee aivan mootto-
ritien tuntumassa, mikä lisää entisestään kyseisen tieosuuden  meluhaittoja. 

 Asutus  on  pääosin  kerrostaloasutusta,  mutta alueella  on  myös  matalampaa 
 omakoti-/rivitaloasutusta. Liikennemäärät  moottoritiellä Karhulan länsipuolella 

ovat  21 300  ja  itäpuolella  16300  ajon  ./vrk.  Lisäksi Karhulan  paikallistiellä  kulkee 
lähes  7000  ajoneuvoa vuorokaudessa, jolloin  liikennemääräksi  voidaan  paikoi- 
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tellen  olettaa jopa  28 000  ajon./vrk.  Moottoritiellä  on 100 km/h  nopeusrajoitus 
 ja  melualueen  rajat vaihtelevat  150  metristä aina  300  metriin asti  lähtömelutason 

 ollessa  78  dB:n  luokkaa. Alueella ei ole toteutettu  mainittavampia 
meluntorjuntatoimia  ja  muun muassa Karhulan  eritasoliittymän rampit  sekä 
tiivis  kerrostaloasutus  tekevät  meluntorjuntatoimet  hyvin kalliiksi  ja  hankaliksi 
toteuttaa. Kaikkiaan alueella asuu  1 037  asukasta  55  dBA:n melualueella,  jotka 

 jakaantuvat  seuraavasti:  

55  -  60  dBA 	548  asukasta  
60  -  65  dBA 	278  
>65dBA 	211"  

Häiriönä  liikennemelun  kokee vähintään  746  asukasta, joka rahaksi muutettu-
na vastaa  3,88  Mmk vuodessa.  Kotkan  kaupunki  on  teettänyt  "Kotkan  alueen 

 meluselvityksen"  tieliikenteen osalta, jossa kyseiset alueen ongelmat  on  huo-
mioitu. Kaupungilla  on  vuoden  1994  kuluessa tarkoitus tehdä 

 meluntorjuntaohjelma,  jossa alueen ongelmiin  ja  kustannuksiin paneudutaan 
tarkemmin. Alustavat  meluntorjuntatoimet kustannuksineen  on  esitetty liittees-
sä  5.  

Valtatien  7  osuudella  Otsola -  Summa  rakennetaan parhaillaan moottoritietä, 
jonka yhteydessä  meluhaitat  on  huomioitu. Tästä johtuen valtatieltä  Summan 
ja  Neuvottoman  kylien kohdalla  meluhaitat  tulevat  suuremmilta  osiltaan poistu-
maan, kun uusi  moottoritieyhteys  saadaan valmiiksi  ja  liikenteelle. Sitä, kuinka 
paljon liikennettä  jää  vanhalle  valtatielle  ja  mitkä ovat  sen  meluhaitat,  tulee 
tarkastella tulevaisuudessa, kun todellinen  liikennemäärä  ja  nopeustaso  ovat 
selvillä. 

Myös Haminan kohdalla tehdään  meluselvityksiä  tulevan valtatien  7  paranta- 

I  misen  yhteydessä syntyvistä  meluhaitoista.  Toistaiseksi Haminan kohdalla 
valtatie  7  kulkee  katuverkkoa  pitkin  ja  näin  ollen  Haminan kohtaa ei ole otettu 
mukaan tähän tarkasteluun.  

I  
Valtatie  15  

Hyväntuulentie  eli valtatien  15  alkuosa  Kotkansaarelta Kyminlinnan 
eritasoliittymään  on  kolmas  huomattava  meluntorjuntakohde  Kotkan  alueella. 

 Liikennemäärät Hyväntuulentiellä  ovat noin  17500  ajon./vrk  ja  nopeusrajoitus 
 70 km/h.  Melualueen  leveys vaihtelee tien  tasauksesta  riippuen  80  ja  250 
 metrin välillä tien  keskiviivasta.  Alueella  on  omakoti-, rivi -ja  kerrostaloasutusta 
 pahimpien kohteiden  sijaitessa  Hovinsaarella,  Metsolassa  ja  Korelassa.  Kaik-

kiaan  597  asukasta asuu  Hyväntuulentien melualueella.  Nämä  jakaantuvat 
 seuraavasti:  

55  -  60  dBA 	481  asukasta  
60 -65dBA 	79"  
>65dBA 	37"  

Häiriänä liikennemelun  tällä alueella kokee noin  203  asukasta, joka vastaa  1,05 
 Mmk  kustannusta  viihtyisyyden menetyksestä vuodessa. Kaakkois-Suomen  
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tiepiirillä  on  suunnitelmissa  (1996)  parantaa kyseinen tieosa eritasoliittymin  ja 
 tällöiöin  on  kiinnitetty huomiota myös melukysymykseen. Hyväntuulentien 

alustavat meluntorjuntatoimet  ja  kustannukset  on  esitetty liitteessä  6.  

Muut yleiset tiet 

Edellä lueteltujen kohteiden lisäksi Kymen läänin alueella  on  joitakin pienempiä 
ongelmakohtia. Näissä kohteissa liikennemäärät ovat selvästi pienempiä  ja> 

 65 dBA-alueella asuvien määrä rajoittuu  vain  muutamaan asukkaaseen. Tällai-
sissa kohteissa tulee tien parantamisen  tai  muun lähialueella tapahtuvan 
rakennustoiminnan yhteydessä harkita aina tapauskohtaisesti kustannusjako 

 ja  toimien laajuus kunnan kanssa. Joitakin rneluvalleja  on  jo  nyt rakennettu 
yleisten teiden varsille piirin alueella. Vähäisen tien parantamisen yhteydessä 
voi myös tasauksella vähentää tien varren asukkaille mandollisesti aiheutuvia 
meluhaittoja.  

5  MELUNSUOJAUSTARVE  JA  -RATKAISUT  

5.1  Yleistä  

Melunsuojaustarve  on  pääosiltaan määritelty valtioneuvoston ohjearvojen 
perusteella (taulukko  1,  sivulla  8).  Liikennepoliittisilla  keinoilla tulisi pyrkiä 
vaikuttamaan itse melulähteisiin  ja  niiden toimintatapoihin. Myös kaavoituksella 

 on  suuri merkitys ennaltaehkäistä uusien ongelma-alueiden syntymistä. 

Liikenneväylillä  tulevat lähinnä kysymykseen nopeustason laskeminen  ja 
 erilaiset melusuojausratkaisut. Näistä teknisistä keinoista keveimpiä  ja  halvim-

pia ovat meluvallit  ja  melukaiteet. Kalliinpia  ovat meluaidatlmeluseinät sekä 
uudet taajaman ohitustiet. Liitteissä  1 -6  esitetyt ratkaisut  ja  kustannukset ovat 
alustavia, jotka tarkentuvat vasta tarkemman rakennussuunnittelun yhteydes - 
sa. 	 I 
5.2  Melu  nsuojaustarpeet  ja  -toimet 	 I  
Suuret liikennemäärät  ja  nopeudet sekä runsas tienvarsiasutus aiheuttavat 
melunsuojaustarpeet. Selkeimmät ongelmakohdat  ja  melunsuojaustarpeet 

 Kymen läänin alueella ovat valtateiden  6, 7ja 15  varsilla. Ensisijaisiksi kohteiksi 
nousee Kouvolan,  Kotkan,  Lappeenrannan  ja  Imatran kaupunkien kohdat. 
Taulukossa  6,  sivulla  17, on  vertailtu pahimpia ongelmakohtia Kymen läänin 
alueella.  

I 
I  
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Taulukko  6. Melunsuojauskohteet  ja  -toimet. 

Kohde  Kyl 	Asukkaat  Kiireell. Suojaus-  Kust.  
1k.  toimi Mmk  

Vt  6 7 300 	2 2591 1  melukaide  4,79  
Kouvola meluvalli 

meluaita  

Vt  7 21 300 	733 1  melukaide  2,54  
Kotka  -  Karhula meluvalli 

melualta  

Vt  15 17500 	597 2  melukaide  1,80  

Vt  6 9 800 	495 2  meluvalli  2,25  
Lappeenranta melukaide  

Vt  6 12 000 	470 2  melukaide  1,95  
Imatra meluaita  

Vt  7 13500 	266 3  melukaide  2,10  
Kotka  meluvalli  

5.3  Kustannukset  

Melunsuojauskustannukset  muodostuvat suojauksen teknisistä toteuttamis-
edellytyksistä sekä valitusta laatutasosta. Tässä selvityksessä käytetyt kustan-
nukset ovat laskettu hyvin karkeasti  ja  ne  on vain  suuntaa-antavia. Seuraavas-
sa  on  esitetty laskelmien pohjana käytettyjä tavallisimpien meluntorjunta-
ratkaisujen yksikkökustannuksia. 

Kaikkein ahtaimmissa paikoissa  ja  korkeilla penkereillä sekä silloilla  on 
 melunsuojauksena  suosittu melukaidetta. Tällöin vastapuolella ei saa olla 

asutusta  tai  sen  on  oltava suhteellisen kaukana tiestä. Melukaide  on  joko 
betoninen, puinen  tai  teräksinen, noin metrin korkuinen seinä. Koska  se on 

 matala  ja  auratessa  lumi lentää  sen  yli,  se  voidaan sijoittaa lähemmäksi tietä 
kuin varsinainen melualta  tai  meluseinä. Melukaiteen  hinta vaihtelee  1 000  - 

 1 500  mk/m.  

Ahtaissa paikoissa tien ollessa matalalla penkereellä  tai  ympäröivän maanpin-
nan tasossa melunsuojauksessa tulee usein kyseeseen meluaita. Meluaidan 
vaatima tila  on  usein  alle  metrin  ja  hinta riippuu korkeudesta, laatutasosta  ja 

 seinän materiaalista. Meluaidan etäisyys ajoradasta tulisi olla lumitilasta johtu-
en yli kolme metriä. Meluaidan keskimääräinen hinta vaihtelee  1 000-5000  mk1 

 m2.  

Tilan salliessa edullisin ratkaisu meluntorjunnassa  on  usein meluvalli. Varsinkin 
tien kulkiessa kovalla maalla maanpinnan tasossa  tai  pienessä leikkaukseSsa 



18 	Yleisten teiden liikennemelu Kymen läänin alueella Kaakkois-Suomen tiepiirissä 

JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET  JATKOTOIMISTA  

ja  maamassojen  ollessa helposti saatavilla  meluvalli  on  edullinen  ja  helppo 
toteuttaa.  Meluvallin  keskimääräinen hinta  on 35  mk/m3  ilman 

 perustamiskustannuksiaja kuivatusta.  Esimerkiksi  1:2 -suhteessa  rakennetuilla 
luiskilla  kolme metriä korkean  meluvallin metrihinnaksi  tulee  600  -  800  mk/m.  

Muista  meluntorjuntatoimista  voidaan mainita talojen  ääneneristävyyden  pa-
rantaminen.  Se on  kuitenkin useissa tapauksissa melko kallista  ja  hankalaa.  

6.  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET 
 JATKOTOI  MISTA  

Kaakkois-Suomen  tiepilrin  alueen  liikennemelun  yleistilanne  on  kohtalaisen 
hyvä. Kymen läänissä  melualueella  asuvia ihmisiä  on  kaikkiaan noin  12 500, 

 joka  on  vajaat neljä prosenttia läänin asukasluvusta. Pahimmat ongelmat 
 Ilikennemelusta  aiheutuvat  valtateiden  6,  7ja  15  varsifia  kaupunkien  ohtusteiden 

 kohdilla.  Lilkennemelu  on  nykyisellään monissa kohteissa ongelma  ja  uusia 
 tieyhteyksiä  suunniteltaessa  meluhaitat  tulee aina suunnittelussa ottaa huomi-

oon. 

Valtatie  6  Kouvolan  ohitustien  kohdalla sekä  moottoritieosuus Kyminlinna - 
 Karhula  Kotkassa  ovat Kaakkois-Suomen  tiepilrin ongelmallisimmat  ja  klireel-

lisimmät  kohteet, joissa  melunsuojauksen  suunnittelu tulisi käynnistää mandol-
lisimman pian. Hyvällä suunnittelulla edellä mainituista kohteista pystytään 
vähentämään  meluhaittoja  suhteellisen edullisesti  ja  tehokkaasti verrattuna 

 melualueella  nyt asuvien asukkaiden määrään.  

Meluntorjuntaohjelma  koetaan Kaakkois-Suomen  tiepiirissä  tärkeäksi toteut-
taa, jotta kustannukset  ja  toiminnot saadaan järkevästi  optimoitua  ja  ohjattua 
oikeisiin kohteisiin. Kuusi Kymen läänin alueella olevaa  kiireellisintä melun-
torjuntakohdetta  tulevat maksamaan karkeasti arvioiden noin  15,5  Mmk, johon 
ei nykyään  sen  enempää  piirillä  kuin  kyseisillä kunnillakaan  ilman  lisärahoitusta 

 ole varaa.  Meluntorjuntaohjelmassa  pitää käsitellä niin työnjako kuin 
 kustannusjako  valtion  ja  kuntien kesken sekä tehdä selvä aikataulu toimenpi-

teiden  toteuttamisjärjestyksestä.  I 
II 
II  
LII  
'I 
II  
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LuTE  1/1  

VALTATIE  6,  KOUVOLAN  OHITUSTIEN  KOHTA  

. 

- 	 5  

Lehtomäki  

;i  •ii. 	 8 _4_ 	F\  

I4ELUKAIDE  
C)  



LuTE  1/2  

Asukkaita  on  melualueella  yhteensä  2259,  joista  häiriänä liikennemelun  kokee 
 760  asukasta. Kohteessa  on  pääasiassa  kerrostaloasutusta.  

Tie  kulkee korkealla  penkereellä  ja  lisäksi alueella  on  eritasossa risteäviä 
 yhteyksiä, jolloin pääasiassa  meluntorjuntaratkaisuksi  tulee kyseeseen 
 melukaide.  Alueelle  on  Kouvolan kaupunki alkanut rakentaa  meluvallia,  joka 

 meluntorjuntaratkaisuna  on  melko  kallis  tien  kulkiessa  noin  5  metrin  penkereellä. 
 Joissakin kohdissa  on  mandollista toteuttaa  meluntorjunta  myös  meluaidalla. 
 Alue tarvitsee  jo  nykyisellään  melusuojausta,  ja  kaupungin kaavoituksen ede-

tessä  ja  liikennemäärien  lisääntyessä tarve kasvaa. Kaikkia  meluhaittoja  ei 
tässä kohteessa pystytä poistamaan, mutta yllä esitetyt ratkaisut pienentävät 
huomattavasti häiriönä  kokevien  asukkaiden määrää. 

Alustavat  rncuntorjuntakustannukset  ovat:  

* 	melukaide 	1 000  mk  x 1 550 m  =  1 550 000  mk  
* 	meluaita 	3 500  mk  x 800 m  =  2 800 000  mk  
* 	meluvalli(7m) 2200mk  x 200m 	= 	440000mk  

Yhteensä 	4 790 000  mk 

(Häiriönä  liikennemelun  kokevat  760  asukasta  x  yksikköhinta  5 200  mklv =  
3,96  Mmk/vuosi).  

Kouvolan  ohitustien  kohdalle  meluntorjunta  edellyttää  kustannusjakoa  Kouvo-
lan kaupungin kanssa. Kaupunki  on  jo  aloittanutkin meluvallin  rakentamisen, 
joten neuvottelut  tielaitoksen  ja  kaupungin kesken  kustannusjaosta  olisi syytä 
aloittaa.  



LuTE  2  

VALTATIE  6,  LAPPEENRANNAN OHITUSTIEN KOHTA 

Asukkaita  on melualueella  yhteensä  495,  joista häiriänä liikennemelun kokee 
 163  asukasta. Kohteessa  on  pääasiassa omakoti-  tai rivitaloasutusta. 

I 	 Tie  kulkee pääasiassa matalalla penkereellä joskin korkeampaakin penkerettä  

I on  paikoitellen. Koska riittävä tila  on  varattu liikennealueen  ja  asutuksen väliin, 
meluntorjuntaratkaisuksi tulee kyseeseen meluvalli. Korkeammalla penkereellä 
melukaide saattaa olla vaihtoehtoinen ratkaisu. Alueella  on  jo  nykyisellään  

I  tarvetta toteuttaa meluntorjuntatoimia, mutta varsinkin liikennemäärien kasva-
essa meluntorjuntatarve lisääntyy. Meluhaitat voidaan poistaa tehokkaasti 
meluvallilla asutuksen ollessa matalaa. 

Alustavat meluntorjuntakustannukset ovat: 

* mel uvalli(4 m )  1 25Omkxl 800m=  2250000mk  

(Häiriönä liikennemelun kokevat  163  asukasta  x  yksikköhinta  5 200 mk/v = 
0,85 Mmk/vuosi).  

Lappeenrannan ohitustien kohdalla kustannusjako Lappeenrannan kaupungin 
 ja tielaitoksen  kesken meluntorjuntaratkaisuja tehtäessä tulee kysymykseen. 



LuTE  3  

VALTATIE  6, MANSIKKALA,  IMATRA 

Asukkaita  on  melualueella Mansikkatassa  yhteensä  470,  joista häiriönä 
liikennemelun kokee  155  asukasta. Mansikkalassa  on  ainoastaan 
kerrostaloasutusta. 

Valtatie  6  kulkee maanpinnan tasolla  ja Mansikkakosken  sillalle siirryttäessä 
penkereellä. Alueella  on  korkeita kerrostaloja,  ja  siksi meluaita  on  tehokkain 
ratkaisu kerrostalojen kohdalla. Sillalla kyseeseen tulee lähinnä melukaide. 
Kerrostalot sijaitsevat  55  -  60  dBA melualueella,  mutta liikennemäärien kasva-
essa melunsuojaus tulee tarpeelliseksi. Riittävän korkea meluaita suojaa hyvin 
kyseisen alueen melulta. 

Alustavat meluntorjuntakustannukset ovat: 

* 	melukaide 	1 000  mk  x 200 m  = 	200 000  mk 
* 	meluaita 	3 500  mk  x 500 m  =  1 750 000  mk 

Yhteensä 	1 950 000  mk 

(Häiriönä liikennemelun kokevat  155  asukasta  x  yksikköhinta  5 200  mk/v = 
 0,81  Mmk/vuosi). 

Mansikkalan  kohdalla meluntorjuntakustannuksissa kustannusjako Imatran 
kaupungin  ja tielaitoksen  kesken  on  perusteltua. 



LuTE  4  

VALTATIE  7,  SUTELAN ERITASOLIITTYMÄ,  KOTKA  

Asukkaita valtatien  7  melualueella  Sutelan eritasoliittymän kohdalla  on 266, 
 joista liikennemelun kokee häiritsevänä  89  asukasta. Alueella  on  kerros-,  om 

akoti- ja rivitaloasutusta,  lisäksi tien pohjoispuolella  on  koulu  ja  jonkin verran 
omakotitaloasutusta.  

Tie  kulkee eritasoliittymän länsipuolella maanpinnan tasossa, paikoin pienessä 
leikkauksessa, joten meluvalli  on  tässä kohtaa edullisin ratkaisu. Eritasoliittymän 
kohdalla  ja  siitä itään tien kulkiessa penkereellä ainoa suositeltava 
meluntorjuntatoimenpide  on  melukaide.  Alueella  on  jo  nykyisellään 
meluntorjuntatarvetta talojen sijaitessa yli  60  dBA:n  alueella  ja  tarve kasvaa 
liikennemäärien lisääntyessä. Esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet eivät poista 
kokonaan meluongelmaa, mutta vähentävät yli  60  dBA-alueella asuvien mää-
rää huomattavasti. 

Alustavat meluntorjuntakustannukset ovat: 

* 	melukaide 	1 000  mk  x 1 700 m  =  1 700 000  mk 
* 	meluvalli  (3 m) 	800  mk  x 500 m  = 	400 000  mk 

Yhteensä 	2 100 000  mk 

(Häiriönä liikennemelun kokee  89  asukasta  x  yksikköhinta  5 200  mk/v = 
 0,46  Mmk/vuosi).  

Kotkan  kaupunki  on  valmistelemassa meluntorjuntaohjelmaa, jossa myös 
kyseinen kohde  on  otettu huomioon. Kustannusjako tielaitoksen  ja Kotkan 

 kaupungin kesken olisi tässä kohteessa perusteltua. 



LUTE 5/1  

VALTATIE  7 MOOTTORITIEOSUUS KYMINLINNAN 
ERITASOLIITTYMÄ -  KARHULA,  KOTKA  
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LuTE  5/2 

I  
I  

Asukkaita  on melualueella  yhteensä  733,  joista häiriönä liikennemelun kokee  

I 	256  asukasta. Kohteessa  on  pääosin kerrostaloasutusta  ja  Karhulan kohdalla 
lisäksi oppilaitoksia sekä sairaala.  

I 	 Kyminhinnan eritasoliittymästä  Itään  tie  kulkee matalalla penkereellä  tai  maan- 
pinnan  tasossa aina Karhulan taajaman kohdalle, jossa  tie  halkaisee taajaman 
kallioleikkauksessa. Karhulan itäpuolella  tie  kulkee korkealla penkereellä asu- 

I  tuksen sijaitessa  aivan tien tuntumassa. Kyminlinnan eritasohiittymän itäpuolel-
le meluntorjunta  on  mandollista toteuttaa osaksi melukaiteella  ja  osaksi 
meluvallilla. Karhulan kohdalla ratkaisut ovat tilan puutteen vuoksi hankalia  

I  toteuttaa  ja  kyseeseen tulevat lähinnä melukaideja meluaita. Lisäksi taajaman 
itäpuolella tulee varautua moottoritien pohjoispuohisen pyörätien slirtoon riittä-
vien näkemien turvaamiseksi. Täydellistä meluntorjuntaa ei näillä ratkaisuilla 

'  voida saavuttaa asutuksen sijaitessa aivan tien vieressä, mandollisesti talojen 
ääneneristävyyden parantaminen. Alueella  on  jo  nykyisellään kiireellinen 
melunsuojaustarve  ja  hiikennemäärät  ovat tiepiirin suurimmat. Tämän vuoksi  

I  liikennemäärien  kasvu ei enää ratkaisevasti nosta melutasoa tällä tieosahla  ja 
 meluntorjuntatoimenpiteiden  toteuttaminen ensisijaisesti tällä tieosalla  on  pe-

rusteltua. 

Alustavat meluntorjuntakustannukset ovat: 

melukaide 	1 000  mk  x 1 300 m = 1 300 000  mk 
meluaita 	4 000  mk  x 250 m = 1 000 000  mk 
meluvatli(3m) 	800mk  x 300m 	= 	240000mk  

	

Yhteensä 	2 540 000  mk 

(Häiriönä liikennemelun kokevat  256  asukasta  x yksikkähinta 5 200 mk/v = 
1,33 Mmk/vuosi).  

Kotkan  kaupunki  on  valmistelemassa meluntorjuntaohjelmaa, jossa myös 
yllämainitut kohteet ovat mukana. Meluntorjunta tällä tieosalla  on kiireelhinen  ja 
kallis,  siksi kustannusjako  Kotkan  kaupungin  ja  tielaitoksen  kesken  on  perus-
teltua. Karhulasta itäänpäin uudella moottoritieosuudella tiepiiri  on  huolehtinut 
tietä rakentaessaan meluntorjuntatoimista. 



LuTE  6/1  

VALTATIE  15  HYVÄNTUULENTIE,  KOTKA  
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LuTE  6/2  

Asukkaita  on melualueella  yhteensä  597,  joista häiriönä liikennemelun kokee 
 203  asukasta. Kohteessa  on  sekä kerrostaloasutusta että matalampaa omako-

ti-/rivitaloasutusta. 

Hyväntuulentie  kulkee Hovinsaaren kohdalla penkereellä  ja  ympäröivä maasto 
 on pinnaltaan  kallioista  ja  rakennettua, jolloin maavaimennus  on  olematonta. 

Tilan ahtaudesta johtuen meluesteiden rakentaminen  on  rajoitettua  ja 
meluntorjuntaratkaisuksi  tuleekin lähinnä melukaide. Korelan kohdalla  tie  kul-
kee myöskin korkealla penkereellä. Eritasoliittymä vaikeuttaa entisestään 
meluntorjuntaratkaisujen tehokasta toteuttamista. Alueella  on  kerrostalo-, 
omakoti-  ja rivitaloasutusta. Meluntorjuntaratkaisuksi  tässäkin kohtaa tulee 
kyseeseen lähinnä melukaide. Meluhaittojen täydellistä poistamista Hovinsaa-
ren  ja Korelan  alueilta tuskin saavutetaan, mutta melukaiteella pienennetään 
huomattavasti nykyistä valtatien  15 melualuetta.  

Alustavat meluntorjuntakustannukset ovat: 

* me l u kaide  l000mkxl800m = 	1800000mk  

(Häiriönä liikennemelun kokevat  203  asukasta  x  yksikköhinta  5 200 mk/v = 
1,06 Mmk/vuosi). 

I 	 Kotkan  kaupunki  on  valmistelemassa meluntorjuntaohjelmaa, jossa myös 
Hyväntuulentien melualueet  on  otettu huomioon. Kaakkois-Suomen tiepiirilläkin 

 on  valmistumassa  tie-  ja rakennussuunnitelma meluntorjuntatoimista  samalta  

I 	 alueelta,  ja  siten kustannusjako  ja  yhteistyö tiepiirin  ja Kotkan  kaupungin 
kesken tässä kohteessa  on  perusteltua.  
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