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Tiivistelmä  

Tie-  ja katuliikenne  on  merkittävä yhdyskuntamelun aiheuttaja. Tehokas 
meluntorjunta edellyttää riittävää tietoa ongelman laajuudesta  ja sen 
kohdistumisesta. Tiehallitus  on  vuoden  1991  aikana selvittänyt yleisten teiden 
liikenteen aiheuttamaa melua otantatutkimuksella. Katujen  tai  rakennuskaava- 
teiden tilannetta ei tarkasteltu. Tutkimuksen mukaan, vuonna  1989  asui noin 

 340 000  ihmistä maassamme yleisten teiden melualueilla, heistä noin  40% 
 Uudellamaalla. 

Tutkimus antaa karkean kuvan meluntorjunnan mandollisuuksista. Rakentamal-
la meluesteitä  1  miljardilla  markalla voidaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
suojata  100 000  asukasta,  2  miljardilla  noin  150 000.  Sen  sijaan suojauksen 
ulottaminen koskemaan kaikkia suojattavissa olevia asukkaita alueilla, joissa 
yleisten teiden liikenteen melutaso  on  yli  55 dB,  maksaisi lähes  8  miljardia 
markkaa. 

Tutkimuksen perusteella  on  laadittu esimerkki eri tiepiirien alueilla mandollisesti 
suoritettavasta meluntorjunnasta, jossa myös pääkaupunkiseudun meluntorjun-
taselvitys  1990 on  huomioitu. Esimerkin mukaan, rakentamalla meluesteitä 

 2,1  miljardilla  markalla, melualueiden asukkaiden määrä vähenisi  340 000:sta 
206 000:een. Melun häiritsevänä kokevien  ihmisten määrä vähenisi  125 000 

 :sta  63 000:een.  

Jatkossa tietoja täsmennetään  ja meluntorjuntaohjelmia  laaditaan tiepiireittäin.  

Sammanfattning 

Väg- och gatutrafiken  är en  betydande orsak  till  samhällsbuller. Effektiv 
bullerbekämpning fordrar tillräcklig  information  om problemet och vem det 
berör. Vägstyrelsen har  under 1991  gjort  en  statistisk utredning över  de 

 allmänna vägarnas trafikbuller.  Buller  från gator eller byggnadsplanevägar 
behandlades inte. Enligt utredningen bodde  år 1989 ca 340 000  personer i 
värt  land  inom allmänna vägars bullerområden, av dem  ca 40%  i  Nyland.  

Utredningen ger  en  generell bild av bullerbekämpningens villkor.  Om man 
 bygger bullerskydd för  1  miljard  mark,  kan utanför huvudstadsregionen  100 

000  invånare skyddas, för  2  miljarder  mark ca. 150 000.  Däremot skulle det 
kosta nästan  8  miljarder att skydda alla  de  invånare som kan skyddas  på 

 områden där trafikbullret från allmänna vägar överstiger  55 dB. 

På  basen av utredningen gjordes ett exempel för hur bullerbekämpningen 
kunde utföras i vägdistrikten. Enligt detta exempel, som också beaktar 
huvudstadsregionens bullerbekämpningsutredning  1990,  kunde  man  genom 
att bygga bullerskydd för  2,1  miljarder  mark  minska bullerområdenas 
invånarantal från  340 000 till 206 000.  Antalet invånare som störs av bullret 
skulle minska från  125 000 till 63 000. 

I  fortsättningen kommer uppgifterna att preciseras och bullerbekämp-
ningsprogram att uppgöras i varje vägdistrikt. 
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Esipuhe 

Tehokas meluntorjunta edellyttää riittävää tietoa ongelman laajuudestaja  sen 
kohdistumisesta.  Yleisten teiden liikenteen meluhaitoista tehtyjen alustavien 
arvioiden tarkentamiseksi  on tiehallitus  vuoden  1991  aikana laatinut otanta- 
tutkimuksen. Tutkimus antaa kuvan meluongelmista  ja meluntorjunnan 

 mandollisuuksista. Tutkimus  on  osa  yleisten teiden ympäristön tilaa 
kartoittavasta selvityksestä, joka käynnistyi  1991.  

Tutkimuksen ovat tiehallituksen kehittämiskeskuksessa ohjanneet arkk.  Anders 
 HH  Jansson ja  FM  Mervi Karhula.  Tierekisterlin  ja otantaan  liittyvistä 

yhteyksistä  on  vastannut tutkimukeskuksesta  Di Matti  Raekallio. VTT:n tie-, 
geo-  ja liikennetekniikan  laboratoriossa ovat tutkimuksen suorittaneet  
EK  Kari  Mäkelä, projektin  vetäjä  
Dl  Tuuli Tiittanen 
Erikoistutkija Risto Kulmala 
Vanh.  suunnittelija Pekka Kulmala 
Tutkimusharjoittelija  Simo Pasi 
Tekn.  yo  Jarkko Niittymäki 

Asukkaiden laskentamenetelmiä  on  selvittänyt VTT:n yhdyskunta-  ja 
rakennussuunnittelun  laboratoriossa  Dl  Reijo Martamo.  Raportin  on  koonnut 

 Anders HH  Jansson.  

Helsingissä, 
toukokuussa  1992 

Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 
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1.  TIELIIKENTEEN MELU  
1.1  Lilkennemelu  Ill  

Melu  on  ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä  tai häiritsevänä.  Melu 
eroaa muista ympäristöhaitoista siinä, että  se  häviää yhtä nopeasti kuin  on 
syntynytkin.  Ympäristössämme  on  kuitenkin yhä enemmän melua. Ympäristö-
melulla tarkoitetaan kaikkea ihmisen asuin-  ja elinympäristässä  esiintyvää 
melua. Ympäristömelua aiheuttavat  mm.  teollisuus, liikenne, energiantuotanto, 
rakentaminen sekä asumisen  ja  vapaa-ajan toiminnot.  

Tie-  ja katuliikenne  on  monin paikoin merkittävin ympäristömelun aiheuttaja. 
Maaseudulla ovat pääasiallisia melulähteitä taajamien läpi kulkevien pääväylien 
ajoneuvot. Useissa kaupunkikeskustoissa  on  liikenteen aiheuttaman melun 
ekvivalenttitaso tienvarren rakennusten luona päivällä  65-80 dB.  Raskaiden 
ajoneuvojen aiheuttamat hetkelliset enimmäistasot voivat jopa ylittää  100 dB.  

Ajoneuvojen melu syntyy moottorimeluna, tuuletinmeluna, imumeluna,  rengas- 
meluna ja ilmavirtauksen  aiheuttamana meluna. Pienillä nopeuksilla  on 

 moottorin melu määräävä, suurilla nopeuksilla ilmavirtauksen aiheuttama ääni. 

Melutason  muodostu misessa merkittävimmät tekijät ovat ajoneuvolen määrä 
 ja  nopeus sekä raskaiden ajoneuvojen osuus. Melutasoon vaikuttavat myös 

tien päällyste  ja sen  kunto sekä tien pituuskaltevuus. Melutason kohteessa 
määräävät  mm.  etäisyys tiehen, tien  ja  kohteen korkeusasema, säätila, 
maanpinnan laatu  ja  se,  onko välillä melun leviämistä estäviä maastomuotoja 

 tai  rakenteita. Melutasoa voi kuvata meluvyöhykkeen leveydellä, esimerkiksi 
vyöhyke jolla melutaso ulkona  on 55 dB tai  enemmän.  Jos  tarkastellaan 
tieliikenteen päiväaikaan  (klo  7-22)  aiheuttamaa melua, tämä vyöhyke  on:  

Liikenne 	Nopeusrajoitus 	55 dB-vyöhyke,  m  
(koko vrk) 1 	 tien keskilinjasta2  

5000 	60 km/h 71 
10000 	60km/h 99 

80km/h  140 
100 km/h 180 

15000 	80km/h 173 

1 	olettaen, että liikenne  7-22 on 88% KVL:stä  ja  raskaiden ajoneuvojen osuus päivällä  on 
14% 

2 	olettaen, että  tie on 1 m penkereellä,  nousuja ei ole, tien  ja  kohteen välillä maanpinta  on  
tasainen  ja  pehmeä, esteitä ei ole, kohteen korkeus  on 2 m  maanpinnasta 

Taulukko  1: 	Päiväajari 55 dB-ulkomeluvyöhykkeen  leveys, esimerkkejä 
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Melu voi haitata ihmisten terveyttä, hyvinvointia  ja  viihtyisyyttä. Vaikutukset 
ovat usein epäsuoria  ja  liittyvät eri tekijöiden yhteisvaikutuksiin. Yksilölliset 
tekijät kuten ikä, terveydentila  ja  stressi voivat lisäksi vaikuttaa ratkaisevasti 
melun rasittavuuteen. Riskiryhmiä ovat vanhukset, lapset, sairaat  ja  raskaana 
olevat. Heidän sietorajansa  on  alhaisempi kuin väestön keskimäärin.  

Jos  henkilö joutuu oleskelemaan yli  85 dB melussa  vähintään kandeksan tuntia 
päivässä, hänefle voi aiheutua kuulovaurioita. Liikennemelusta ei synny tällaista 
melualtistusta. Mutta vähäisempikin aitistus, erityisesti  jos  se  häiritsee unta, 
voi aiheuttaa väsymystä, verenkierron häiriöitä, keskittymisvaikeuksia  ja 
herrn ostum ista.  

1.2  Melun häiritsevyys 

"Me/ulla  tarkoitetaan tässä laissa terveyde/le haitallista, ympäristön 
viihtyisyyttä merkityksellisesti vähentävää  tai  työ ntekoa merkityksellisesti 
haittaa vaa ääntä taikka siihen rinnastettavaa tärinää." (Me/untorjL  2S)  

Meluntorjuntalaissa  painotetaan melun aiheuttamaa haittaa  tai merkitykseliistä 
 viihtyvyyden vähentämistä. Mikä tahansa äänitaso ei ole tässä mielessä melua. 

Todettujen  tai  perustellusti arvioitujen terveydellisten haittojen syntyyn johtava 
melutaso  on  korkea, viihtyvyyttä merkittävästi vähentävä alempi. Norjassa 
tehtyjen selvitysten mukaan, ulkornelu aiheuttaa seuraavanlaisia häiriöitä: 

Melutaso 	Häiritsee paljon 	vähän 	el  häiritse  

	

0 	 0  LAQqvrk 	 %  vastaajista 

<55dB  10 20 70 
55-65 dB 33 33 33 
>65dB  50 25 25  

Taulukko  2: 	Me/un häiritsevyys  /2/  

Yli  70 dB melutason on  katsottu häiritsevän kaikkia asukkaita. Yli  65 dB 
melutaso  häiritsee pääosaa asukkaista paljon, mutta  jo alle  55 dB melutasolla 
30% häiriytyy  jonkin verran. Yleisesti käytettyjä vuorokauden  tai päiväajan 
ulkomelutason raja-arvoja ovat  55 dB  ja  65 dB.  

Useat häiriöt, kuten unen keskeytyminen, riippuvat siitä melutasosta joka 
vallitsee sisällä. Melun häiritsevyyden täsmällisenä mittana olisi tarpeen käyttää 
yön aikana sisällä esiintyvien meluhuippujen voimakkuutta, kestoajalukumää-
raa. 
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Nämä arvot riippuvat  mm.  rakennusten eristyksestä, avointen ikkunoiden 
osuudesta sekä yön raskaan liikenteen määrästä  ja nopeudesta.  Niiden 
määrittely vaatii huomattavasti tarkempaa tietoa kuin mitä selvityksiin yleensä 

 on  saatavissa. Päiväajan ui komelun ekvivalenttitason käyttää perustelee 
toisaalta  se,  että  se on  kuvattavissa  ja  laskettavissa yhtenäisin perustein  ja 

 toisaalta tutkimusten osoittama melko välitön yhteys tämän tason  ja  asukkaiden 
kokeman häiriön suuruuden välillä, siitä riippumatta mitkä melun osatekijät 
asukkaita varsinaisesti häiritsevät.  

1.3  Meluntorjunnan  ohjearvot  

Lääkintöhafiitus  on terveydenhoitolain  nojalla antanut melua koskevia ohjeita 
yleiskirjeessään  1676/79.  Näitä ohjearvoja käytetään yleisesti arvioitaessa 
melun mandollisia terveyshaittoja. 

Ympäristöministeriän  asettama työryhmä  on 1 .4.92  laatinut ehdotuksen 
melu ntorju ntalakiin perustuvaksi valtioneuvoston päätökseksi ympäristömelun 
ohjearvoista. 

Ehdotuksen mukaan, asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa  ja  taajamien 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito-  tai  oppilaitoksia palvelevilla alueilla olisi ohjeena, että 
melutaso ei saa ylittää ulkona melun  A-pal notetun ekvivalenttitason (LAØq) päiväohjearvoa (7-22) 
55 dB  eikä yöohjearvoa  (22-7) 50 dB  Uusilla alueilla sovelletaan yöohjearvoa 45dB. Oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla ei yöarvoja kuitenkaan sovelleta.  Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leinntä-
alueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla  ja  luonnonsuojelualueilla olisi ohjeena, että 
melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa  45 dB  eikä yöohjearvoa  40 dB.  Ehdotuksessa  on  myös 
sisätilojen ohjearvoja. Valtioneuvoston päätöstä sovellettaisiin maankäytön, liikenteen  ja 

 rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. 

Tiehallituksen  julkaisussa "Vähemmän melua -opas tiensuunnittelijoille" 
todetaan, että "suosituksena esitetään, että meluhäiriön esiintymisen  raja- 
arvona  on päiväaikaisen  liikenteen aiheuttama ekvivalenttitaso  55 dB"./l/Suun-
nitelmissa,  ja meluntorjuntaa  palvelevissa inventoinneissa, merkitään siten 
melualueen  raja ulkomelutason LA722 55 dB  mukaan. 

Merkinnällä ei oteta kantaa melun torjunnan tarpeellisuuteen muutoin kuin että alueilla, joihin 
kohdistuu tätä alempi melutaso, ei yleensä katsota esiintyvän sellaista meluhaittaa  jota  olisi 
tarvetta torjua Mikäli valtioneuvoston paatos annetaan mainitun työryhmän ehdotuksen mukaisesti, 
tietyillä virkistysalueilla sovelletaan kuitenkin aIempaa arvoa  (45 dB).  Ehdotuksen mukaisista 
yöohjearvoista, uusien alueiden  45 dB-arvo toisi mukanaan lähes kaksinkertaiset meluvyöhyke-
leveydet, päiväarvoon  55 dB  verrattuna. Yöarvo  50 dB  ei johtaisi vastaavanlaisiin seurauksiin. 

Tieliikenteen osalta ohjearvojen tulkinta  ja melun  laskenta perustuvat 
pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin  /3/. Yksittäismittauksin tai 

 vastaavin keinoin määritetty melutaso ei sellaisenaan ole arvioinnin perustana. 
Mittauksin voidaan varmentaa laskennan tuloksia. 
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2.  LIIKENNEMELUN  SELVITTÄMINEN  
2.1  Liikenneympäristön  tila 

Määrätietoinen ympäristön laadun kehittäminen edellyttää hyviä tietoja siitä, 
mikä  on  ympäristön tila. 

Varhainen laajamittainen ympäristömelun tarkastelu  on  Sisäasiainministeriön 
julkaisu "Melukartoituksen esiselvitys" vuodelta  1982/4/. Pääväylien  yli  60 dB-
melualueen asukasmääräksi  saatiin  n. 400 000.  Selvitys perustui Norjassa 
tehdyn kartoituksen laskennalliseen muunnokseen. Selvityksessä korostetaan 

 sen  olevan kartoituksessa käytettäviä menetelmiä kuvaava esimerkki. 

Liikenneministeriö julkaisi vuonna  1988  selvityksen tieliikenteen ympäristöhait-
tojen arvioinnista rahassa  /5/.  Selvitystä varten laadittiin otantaan  ja 
karttatarkastelu  u n  perustuva arvio melulle altistuvasta väestämäärästä. Tämän 
mukaan  840 000  ihmistä asui alueilla, joilla  tie- tai  katuliikenteen melu ylitti 

 55 dB.  Taajamien osuus oli  87%  ja maaseutualueiden  13%.  

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta  ja tielaitos  selvittivät  1990 
 pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjuntaa. Selvityksen mukaan 

yleisten teiden liikenteen aiheuttamalle yli  55 dB ympäristömelulle altistuu 
 seudulla noin  100 000  ihmistä  /6/. Valtatieverkon 2010 kehittämissuunnitelman 

meluvaikutusten  selvitykseen sisältyy arvio valtateiden meluvyöhykkeiden 
asukasmäärästä. Tehdyn karkean arvion mukaan näitä asukkaita olisi noin 

 160 000i7/. 

Tielaitoksessa  käynnistyi  1 990 "Lii kenneympäristän  tila"-selvitys: 

Tiehallituksessa  laaditaan alustavat kartoitukset jasuositukset eri ympä-
ristökysymyksistä. Kukin tiepiiri selvittää, yhteistyössä muiden piiriviran-
omaisten  ja  kuntien kanssa, asian tilan alueellaan sekä laatu ehdotuksen 
toi menpideo hj elmaksi. 

Meluselvitys  käynnistyi  1991 otantaselvityksenä. Tiepiirikohtaiset 
 selvitykset toimenpideohjelmineen laaditaan  1992-93.  

Muut selvitykset koskevat pohjavesiä  (1991-94), maankäyttöä  ja 
 liikennettä (esiselvitys  1992,  ohjelmat  1993-95),  ilman laatua  (1992-95) 

 sekä luontoa, maisemaa  ja  kulttuurihistoriallisia arvoja  (1993-95). 

Tiehallitus  kokoaa selvitykset  ja  ohjelmat  1994-1995. Tielaitoksen 
 ympäristön kehittämisohjelma,  YmpärlstÖohjelma,  esitetään  1996.  Jat-

kossa tieplirit  ja tiehallitus  kehittävät tätä ohjelmaa edelleen, eri toimien 
toteutuessa  ja  uusista sovittaessa. 
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Tämän meluselvityksen perustana oleva  koko  maan yleisten teiden melun 
tarkastelu  on  tehty otantaselvityksenä vuoden  1989  tilanteesta.  Se  antaa 
riittävää tietoa meluhaittojen  ja meluntorjuntatarpeen pääpiirteistä.  Eri  osa- 
alueiden  ja  eri teiden täsmällinen selvittäminen edellyttää tarkempia tutkimuk-
sia. Ne sisältyvät tiepiirikohtaisiin selvityksiin (kts.  7.2). 

2.2  Esiselvitys  

Yleisten teiden meluntorjuntatarpeen seMttämisen eri vaihtoehdoista teki VTT:n 
 tie-, geo-  ja liiken netekniikan  laboratorio esiselvityksen. Selvityksessä arvioitiin 

eri menetelmiä laskea meluvyöhykkeillä asuvien ihmisten määrä. Lisäksi 
tarkasteltiin melun voimakkuutta, asukkaiden kokemaa haittaa, torjunnan 
tehokkuutta  ja meluesteiden  kustannuksia. 

Tilastokeskuksen rakennus-  ja asuntokantatilasto  todettiin riittävän tarkaksi 
kuvaamaan ihmisten sijaintia.  Sen  sijaan eri puolilta Suomea tehdyt karttatutki-
mukset osoittivat tierekisterin koordinaattien olevan liian harvassa tähän 
tarkoitukseen. Koordinaatit eivät kuvanneet tien tarkkaa sijaintia.  Koko 
tieaineiston  käyttö ei siten  tullut  kysymykseen  ja  päädyttiin otosmenetelmään, 
jossa otokseen tulleiden tieosuuksien tarkka sijainti digitoitaisiin. Tierekisterin 
koordinaattien katsottiin kuitenkin riittävän asuttujen  ja asumattomien  teiden 
poimintaan  500 x 500 m ruuduissa. 

2.3  Otantaselvityksen  rakenne 

Yleisten teiden varrella melualueella asuvien ihmisten  ja  toimintojen määrän 
laskemiseksi tarvitaan toisaalta tieto teiden sijainnista  ja  ominaisuuksista  ja 

 toisaalta tieto rakennusten  ja  ihmisten sijainnista. Tutkimuksessa valittiin 
yleisistä teistä tiepiireittäin otos. Digitoimalla saatiin otokseen tulleille tieosille 
koordinaatit  ja tierekisteristä  saatiin tien ominaisuustiedot. Otannan kokoa 
rajoitti ainoastaan digitoinnin suuri työmäärä. 

Tilastokeskuksen rakennus-  ja  asu ntokantati lastosta saatiin rakennusten  ja 
 asukkaiden sijaintitiedot. Yhdistämällä näitä tietietoihin  ja  käyttämällä 

pohjoismaisen melulaskentamallin yksinkertaistettua muotoa saatiin 
teoreettinen meluarvo jokaiselle tien lähistöllä olevalle rakennukselle. 
Ryhmittelemällä rakennuksia eri metuarvojen mukaan saatiin eri meluvyöhyk-
keillä olevien ihmisten  ja  toimintojen määrä otokseen tulleilla tieosilla. 

Otoksen tiedot laajennettiin takaisin  koko  tiestöä käsittäväksi arvioksi yleisten 
teiden varsilla meluvyöhykkeillä asuvien ihmisten  ja  toimintojen lukumäärästä. 
Meluntorjunnan mandollisuuksia selvitettiin tarkastelemalla otoksen pohjalta 
eri mallitapauksia, niiden tehokkuutta  ja  kustannuksia. 
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Kuva  1: 	Otantaan  tulleiden tieosien sijainti 
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3.  OTANTASELVITYS 
 3.1  Otannan  perusjoukko 

Perusjoukko,  josta otanta muodostettiin, pyrittiin määrittelemään siten että 
meluhäiriöiden  ja meluntorjunnan  kannalta merkityksettömät tieosat jäisivät 

 sen  ulkopuolelle. Käytännössä tätä toteutettiin kandessa vaiheessa: 
- 	ensin  karsittiin kaikkien yleisten teiden tieosista pois ne jotka kulkivat 

asumattomilla  seuduilla 
- 	toiseksi karsittiin ne tieosat pois, joiden keskivuorokausiliikenne oli  alle  

200.  

Kaikkien yleisten teiden tieosien lukumäärä  on 15 600  ja  pituus  77 000 km. 
 Karsinnan kautta perusjoukon kooksi muodostui  9202 tieosaa,  eli  45057 km. 
 Tämä  on  noin  60%  koko  yleisten teiden verkostosta. 

Asumattomattieosat  määritettiin karkeasti yhdistämällä tierekisterin sijaintitieto 
 ja  tilastokeskuksen väestötilasto ruutumuotoisena, ts.  koko  Suomen väestö 

ilmoitettuna  500 x 500 m koordinaatiruuduissa. Tieympäristön  asutus määritel-
tiin tutkimalla kaikki ne ruudut, joiden läpi  tie sijaintitiedon  mukaan kulki. Tieosa 
luokiteltiin asumattomaksi mikäli yhdessäkään  sen  ruudussa ei ollut asutusta. 

AUe  200 ajoneuvoa/vuorokausi tieosat  jätettiin pois koska näillä tieosilla  55 
dB-melualueen  rajan etäisyys tiestä  on  valtaosin  alle  20 m. 

3.2  Otantaan  valitut  tieosat  

Otanta tehtiin tiepiireittäin. Tavoitteena oli kattaa kussakin tiepiirissä yhtä suuri 
osuus asutuista teistä. Meluhaitan kannalta tiet joiden keskivuorokausiliikenne 

 on  yli  10 000  ajoneuvoa  on  huomioitava eri tavoin kuin tätä vähempiliikenteiset 
tiet. Koska näitä vilkasliikenteisiä teitä  on  vähän  ja  ne jakautuvat eri tiepiirien 
alueilla hyvin epätasaisesti, perusjoukko jaettiin kahteen KVL-luokkaan,  
200-10 000 ajon./vrk  ja  yli  10 000 ajon./vrk. 

Pääkaupunkiseutua  ei sisällytetty otantaan. Sitä koskeva selvitys  on  uusi  ja 
 tätä otantaa tarkemmin tehty  /6/.  Selvityksen tietoja sisällytettiin suoraan 

tulostukseen. Otokseen pyrittiin saamaan  n. 5% meluntorjunnan  kannalta 
merkittävästä tiestöstä (asuttu, KVL>  200) tiepiireittäin  siten painottaen, että 
vilkasliikenteisten teiden (KVL >  10 000)  suhteellinen osuus oli vähintään 
kaksinkertainen vähempiliikenteisten teiden osuuteen verrattuna. 

Alkuperäinen otoskoko oli kaksinkertainen tavoitteeseen nähden, eli  10% 
 perusjoukon tiestön pituudesta, jotta mandollisesti digitoitaessa epäonnistuneet 

tieosat pystyttäisiin korvaamaan uusilla. 
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TIEREKI STERI 
TIEOSAT PIIREITTÄIN 

ASUMATTOMAT ASUTUT 
TIEOSAT TIEOSAT  

Poistetaan 

KVL <  200  KVL KVL  
200.. .10000  >  10000  

Poistetaan 

JÄRJESTYS JÄRJESTYS 
PITUUDEN PITUUDEN 
MUKAAN MUKAAN 

TASAVÄLINEN TASAVALINEN  
OTANTA 	I  OTANTA  
9-10% 20-100%  

OTANTA  50  %  OTANTA  50  %  
TAI  VÄH.3kpl  

OTOS  N. 	5  %  PIIRIN ASUTTUJEN 
TEIDEN PITUUDESTA, KVL >  200  

Kuva  2: 	Otoksen muodostaminen 

Otos tehtiin tasavälisenä otantana pituuden mukaan järjestetyistä tieosista, 
kumpikin KVL-luokka erikseen. Tasavälisen otannan lähtöpiste määrättiin 
satunnaisesti. Vilkasliikenteisten tieosien suhteellista osuutta painotettiin. Mikäli 
niitä oli  koko  tiepiirin alueella  vain 1-3 kpl,  otettiin ne kaikki mukaan. Näin 
varmistettiin  se,  että pituusjakauma säilyi otoksessa perusjoukon kaltaisena 

 ja  se,  että vilkasliikenteisten teiden edustus otoksessa oli riittävä. 

Tätä alkuperäistä tieosan pituuden mukaista  10%  otosta sekoitettiin 
mielivaltaiseen järjestykseen käyttäen tieosan päätepisteiden koordinaattien 

 summan  kolmea viimeistä numeroa järjestyslukuna. Näin sekoitetusta 
otoksesta voitiin käyttää suoraan mitä osaa tahansa  sen  olematta erilainen 
kuin jokin muu  osa, esim.  50%  tien alusta  tai  lopusta,  ja  korvata hylätty tieosa 
suoraan seuraavalla. Lopulliseen otokseen tuli  n. 4% asutuista tieosista,  eli 

 n. 2,5%  kaikista yleisistä teistä. 
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3.3  Tieosien  ja  asukkaiden koordinaattitiedot 

Tierekisterissä tieosan  sijainti  on 60%  tieosista  kuvattu päätepisteiden 
koordinaatein  ja  muissa tapauksissa  on  lisäksi mitattu  1-lo  välipisteen 
koordinaatit  siten, että pisteiden keskimääräinen etäisyys  on n. 3 km.  Itse 
tieosien keskipituus  on n. 5 km.  Koordinaattitiedon  tarkkuus  on ±100 m. 

 Tarkkuus perustuu tienumerokartalta  1:200 000  tehtyyn digitointiin. Rekisterin 
sijaintia kuvaavat tiedot eivät ole riittävän tarkkoja otantatutkimuksen käyttöön. 

Otantaan  tulleet tieosat digitoitiin peruskartoilta. Digitointipisteiden tiheys riippui 
tien mutkaisuudesta; lytiimmillään niiden välinen etäisyys oli  1 mm  ja 

 pisimmillään  5 cm,  eli luonnossa  20 m...1 km.  Peruskartalta digitoitaessa  on 
 tarkkuus±0,5  mm  eli luonnossa  ±10 m.  Digitointipisteitä  oli keskimäärin 8/km. 

- - - 

/ 
/ 

/ 
/  

/4  
Tjeosun 
aLku  piste  

Tieosan 
loppupiste  

-J  
- - - - - 

-Välidigitointipiste (keskim.  100 m  vatein) 

/_  

300 m  vyöhyke  (300  +  300)  
Rakennuksen  kohtisuora  etäisyys tiestä 

Rakennus  

/ 
/  

Kuva  3: 	Tarkasteltu vyöhyke  

Digitointi  tehtiin Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen peruskartta-
aineistosta. Käytetyistä karttalehdistä  98%  oli  80-luvulta. Kaikkiaan digitoitiin 
yli  600  lehdeltä  425  tieosaa,  joiden yhteispituus oli  n. 2100 km.  Digitointipisteitä 

 tuli  n. 18 000.  Kandelta työntekijältä tämä kesti  15  työpäivää. Päivässä 
digitoitiin  35  tieosaa  eli vajaan tiepiirin verran. Tieosat olivat usein  2-3 

 karttalehdellä  ja  oikean karttalehderi löytäminen oli työlästä. 
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Tienumerokartoissa  on tieosien  merkintä osin epätarkkaa eivätkä tieosien 
pituudet aina täsmää kartalta havaittuun. Digitointiin käytetyssä ohjelmassa 
ei oltu varauduttu käytännössä esiintulleisiin ongelmiin, esim. karttalehtien 
kokoerot  tai koordinaattivyöhykkeiden  erot. 

Koordinaatteina  käytettiin peruskarttakoordinaatteja (mustat viivat), jolloin 
karttojen käsittely  ja kulmapisteiden koordinaattien  määrittely oli helpointa. 
Peruskarttakoordinaatit muutettiin ohjelmalla yhtenäiskoordinaateiksi (vastaa 
peruskartan punaisia viivoja), joita käytetään  mm.  rakennus-  ja asuntokantati-
lastossa. 

Tieosien satunnaislistasta  oli hyötyä, koska tieosia jouduttiin hylkäämään eri 
syistä. Näin korvaava tieosa oli yhtä satunnainen kuin alkuperäinenkin. Vielä 
digitoinnin jälkeen jouduttiin hylkäämään tieosia. 

Tilastokeskuksen rakennus-  ja asuntokantatilastossa  on  tiedot kaikista Suomen 
rakennuksista. Sijaintitieto  on digitoitu peruskartalta,  joten  sen  tarkkuus  on 
±10 m.  Rakennuksia koskevista tiedoista käytettiin tässä tutkimuksessa seu-
raavia: koordinaatit, käyttötarkoitus, käytössäolotilanne, kerrosala, huoneistoala, 
toimitilojen  pinta-ala  ja  asukkaiden lukumäärä. Koska käytössä oli rakennuksis-
sa olevien asukkaiden määrä, saatiin siten jokaisen asukkaan koordinaattitieto. 

Tilastokeskus poimi otokseen tulleiden tieosien varrella olevien rakennusten 
tiedot. Mukaan otettiin kaikki rakennukset, jotka ovat enintään  300  metrin 
päässä tien molemmin puolin.  

3.4  Meluarvojen  määrittely 

Rakennusten, asukkaiden  ja  tien sijaintitietojen perusteella voitiin laskea 
rakennusten  ja  asukkaiden etäisyys tiestä. Tierekisteristä saatiin tieto 
liikennemäärästä, raskaan liikenteen osuudesta  ja nopeusrajoituksesta  kunkin 
rakennuksen kohdalla tietä. Näiden tietojen pohjalta laskettiin kullekin 
rakennukselle meluarvo mallilla  /3/  

LAeq  = LAeq lO m  + LV + LN + LTF +  LAV +  LM 

LA g 	ekvivalontti äänitaso 

LAeq lom  äänitason perusarvo  10 m  päässä tren keskilinjalta  (68 dB) 

LV 	nopeuskorjaus 
LN 	ajoneuvomäärän  korjaus 
LTF 	raskaan liikenteen osuuden korjaus  
LAV  etäisyysvaimennus  
LM 	maavaimennus  

Laskelmissa oletetaan että maasto  on  tasainen  ja  että maanpinta ei ole  kova. 
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Vastaanottopisteen korkeudeksi heijastustasosta  on  valittu  2 m  ja  tien 
korkeudeksi  ko.  tasosta  1 m. Ajoneuvomäärän korjauksena  käytetään 
tuntiliikenteen arvoa  6% KVL:stä. Nopeuskorjauksena  käytetään nopeusrajoi-
tuksen arvoa.  Alle  50 km/h nopeusrajoituksille  annetaan tässä kaavassa arvo 

 50 km/h  ja  yli  100 km/h rajoituksille  arvo  100 km/h.  

Talolle  saatu meluarvo  on  teoreettinen  ja  keskimääräinen. Huomioon ei oteta 
esim. maastomuotoja  tai  esteitä. Arvo ei ole oikea yksittäisen  talon tai tieosan 

 osalta, mutta  on  tilastollisesti riittävä käytettäväksi otantatutkimuksessa.  

3.5 Laskennat  ja  tuloksen yleistäminen  

Meluvyähykkeillä  asuvien ihmisten määrän laskemiseksi ei käytetty perinteistä 
menetelmää, jossa  ensin  määritellään meluvyöhykkeiden leveys  ja sen  jälkeen 
kunliakin vyöhykkeellä olevien ihmisten määrä. Määriteltiin melutaso kunkin 

 talon  kohdalla, jolloin rakennuksen tietoihin voitiin liittää melutieto. Talot  ja  siten 
niissä asuvat ihmiset voitiin tämän jälkeen luokitella eri meluvyöhykkeille 
vapaasti valittavin  dB-välein. Luokitteluvälinä käytettiin  <55 dB, 55-59 dB, 60-
64 dB, 65-70 dB  ja  >70 dB. 

Laskennat  tehtiin tiepiireittäin. Asukkaiden lisäksi tutkittiin myös muiden 
toimintojen, kuten päiväkotien  ja  sairaaloiden, määriä. Näiden toimintojen 
lukumäärä jäi kuitenkin otannassa  sen  verran pieneksi, ettei johtopäätösten 
tekoon niiden osalta ollut perusteita. 

Otantatulosten yleistämisen pääperiaate  on  laajentaa tulokset päinvastaisessa 
järjestyksessä kuin tehtiin otantaa määritettäessä. Otokseen  tullut  rakennus 
edustaa tiettyä määrää rakennuksia  koko  aineistossa. Edustavuutta ilmaistiin 
rakennukselle annetulla laajennuskertoimella. Kerroin saadaan käänteislukuna 
siitä osuudesta  koko  aineistosta, minkä otokseen  tullut tieosa  edustaa. 

Tässä käsiteltiin  alle ja  yli  10 000 ajon./vrk  tiet erikseen. Laajennuskertoimet 
olivat siten erilaiset. KVL yli  10 000  teitä  on  vähän, mutta niitä  on otoksessa 

 painotettu, joten niiden laajennuskertoimen suuruusluokaksi tuli  3,  eli jokainen 
näiltä teiltä otokseen  tullut  rakennus edusti kolmea rakennusta  koko 

 aineistossa. KVL  alle  10 000  teiden laajennuskerroin oli suuruusluokkaa  25. 

3.6  Menetelmän arviointia  

Otantamenetelmä  on  riittävän tarkka melualueilla asuvien ihmisten laskemi- 
seen. Laskennassa ei voitu ottaa huomioon eri maastomuotojen vaikutusta 
melun leviämiseen, luontaisia meluesteitä eikä rakennusten toisilleen antamaa 
melu suojaa. 
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Otostutkimus  antaa keskiarvoja, joissa melumäärien virheet yksittäisten talojen 
kohdalla kumoavat toisiaan. Pienet virheet eivät ole olennaisia, koska  on  kyse 
suuruusluokista. Peruskarttojen käyttö teiden sijainnin digitoinnissa riittää 
tarkkuutensa puolesta, koska kartat ovat melko uusia. Virhe  on  samaa luokka 
kuin rakennus-  ja asuntokantatilastossakin.  

Rakennus-  ja asuntokantatilastossa  voi esiintyä vääriä koordinaattitietoja, koska 
rakennusten sijaintia  on syötetty  väärin,  tai koordinaatit  voivat puuttua 
kokonaan. Tilastokeskus  on  parhaillaan tarkistamassa sijaintitietojen 
paikkansapitävyyttä. Elokuuhun  1991  mennessä, jolloin otostutkimuksen 
rakennuskantatiedot ajettiin tilastosta,  80  kuntaa oli tarkistanut peitepiirrosten 
avulla rakennusten sijainnin.  Sen  lisäksi useat  kunnat  ovat tarkentaneet tietoja 
jatkuvasti. Täysin tarkkoja tietoja  on 150  kunnasta.  

N. 300  kunnan osalla mandollisesti esiintyvät virheet saattavat pienentää lukuja 
melualueella asuvien ihmisten määrästä, koska virhe todennäköisesti poistaa 
tien varrelta enemmän taloja kuin satunnaisesti tuo  sinne kuulumattomia. 

 Mandolliset virheet ovat kuitenkin  sen  verran pieniä, etteivät ne vaikuttane 
otantatutkimuksen tulosten suuruusluokkaan. 

Otantaselvityksen melun  arvioinnin periaatteet ovat samankaltaisia kuin 
liikenneministeriön selvityksessä  1988 /5/,  mutta otannan edustavuutta  ja 
asukas- ja sijaintitietojen  tarkkuutta  on  voitu kehittää. Pääkaupunkiseudun 
selvitys  /6/ on otantaselvitystä  merkittävästi tarkempi. Valtateiden osalta  on 

 ollut mandollista verrata tämän pohjalta tehtyä arviota, joka sisältyy 
valtatieverkon  2010 kehittämissuun nitelman vaikutustarkasteluu n /7/,  otanta- 
selvitykseen (kts.4.4). Tämän tieluokan osalta tulokset ovat yhteneväiset. 

Otantaan  tulleet yksittäiset kohteet voivat vaikuttaa tuloksiin silloin kun 
tarkastellaan aineiston osaa, tiepiiriä  tai tieluokkaa.  Mikkelin  ja  Keski- 
Pohjanmaan tiepiirien osalta tällainen vaikutus  on  nähtävissä. Meluhaittoja  on 

 näiden piirien kohdalla todennäköisesti yliarvioitu jonkin verran. 

Vuoden  1982 esiselvitys /4/  poikkeaa näistä selvityksistä sikäli, että siinä ei voitu käyttää teiden 
 ja  asutuksen keskinäistä sijaintia kuvaavaa kartta-  tai asukastietoa. Lähtötietojen perustuessa 

 norjalaiseen malliin, saadut lukarvot kuvaavat siten Norjan maasto-  ja taajamarakennetta.  Eri 
tiepii rien alueita vertai Itaessa asutusrakenteen merkitys korostuu Kuten mainitun esiselvityksen 
tekijätkin toteavat, silloisista tuloksista  on  vaikeaa vetää johtopäätöksiä Suomessa todella 
vallitsevasta melutilanteesta. 

Esiselvityksen  päätelmät  tie-  ja  katuliikenteen yli  60 dB-melualueen  asukkaista osoittavat kuitenkin 
samaa suuruusluokkaa kuin vuoden  1988  arvio yli  55 dB-melualueen  asukkaista  (1982 400 000 
>60 dB, 1988 840 000 >55dB). Esiselvityksen  arvio 'muusta yleisestä taajamamelusta" antaa 
tähän verrattuna  kovin  suuren yleisten teiden, katujen  ja  muiden melulähteiden luvun yli  55  mutta 

 alle  60 dB-melualueen  asukkaista  (580 000),  mutta  sen  laskennan malli  on  USA:sta  ja 
asutusrakenne- ym. oroista  johtuvat poikkeamat voivat olla hyvin suuret. 
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4.  YLEISTEN TEIDEN  MELUHÄIRIÖT 
 4.1  Melualueiden  asu  kasmäärä 

Otantaseivityksen  Ja  pääkaupunkiseudun selvityksen tulosten mukaan, 
yleisten teiden  tleiiikenteen meivaiueilia  asui vuonna  1989  noin  340 000 

 ihmistä maassamme. Eri meluvyöhykkeiden välinen jakauma  on  seuraava: 

MeiuvyÖhyke 	 Asukkaita  
55-65 dB 	 285 000 
65-70 dB 	 44 000 
>70 dB 	 11000  

Taulukko  3: 	Yleisten teiden melualueiden asukkaat  1989 	(LAl?22)  

Lukumäärä vastaa sitä mitä aiemmin tehtyjen arvioiden perusteella voi olettaa. 
Aiemmissa selvityksissä yleisten teiden osuutta taajamissa ei ole laskettu, 
jolloin painotus katualueiden liikennemelun suhteen  on  ollut epävarma. 
Kokotuokaltaan arvio vastaa liikenneministeriölle  1988  tehtyä an/iota  /5/. Jos 

 käytetään  sen  lukuja, katujen  ja kaavateiden  osuudeksi jäisi  500 000  melu- 
alueiden asukasta. Yleisten teiden osuus olisi siten  40%  asukkaista  ja  katujen 

 ja kaavateiden  60%,  mutta tämän suhteen tarkentaminen  on  mandollista vasta, 
 jos  katujen  ja kaavateiden liikennemelua  koskevia tietoja  on  voitu tarkentaa. 

Tiepilri  Asukkaita Yleiset tiet 
yhteensä asukkaita pituus, 

piirissä melualueilla  km  

Uusimaa  1 228 000 130 000 5 500 
Turku 715 000 30 500 9 800  
Häme  684 000 26 900 6 900  
Kymi  336 000 13900 4200  
Mikkeli  208 000 14 200 5 600 
Pohj. -Karjala  176 000 7 700 5 100  
Kuopio  256 000 16500 5800  
Keski -Suomi 249 000 19 900 5 000 
Vaasa 407 000 18 100 7400 
K-Pohjanmaa  122 000 12400 3 700 
Oulu 251 000 23 100 5500  
Kainuu  97300 5 100 4800  
Lappi  200 000 21 700 8 900  

Taulukko  4: 	Yleisten teiden liikennemelu eri tiepiireissä 
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Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuu otannan inventointitetojen mukaan noin 
 1,6  miljoonaa asukasta  alle  300 m  etäisyydellä yleisestä tiestä. Kun otetaan 

huomioon pääkaupunkiseudun osuus, joka  on  arviolta  0,5  miljoonaa asukasta, 
 koko  yleisten teiden "varsien' asukkaiden luku olisi siis hieman yli  2  miljoonaa 

eli  40%  maamme väestöstä.  

4.2  Melusta häiriytyvien määrä 

Melusta häiriytyvien määrän arvioinnin lähtökohtana  on  tässä tehty seuraava 
oletus ulkona päivällä vallitsevan melun häiritsevyydestä:  

Jos melutaso on 	yli  70 dB 	häiriytyvät  100%  asukkaista  
65  - 70 dB 	häiriytyvät  50% 
55  -  65 dB 	häiriytyvät  33%  

Taulukko  5: 	Me/un  häiriönä kokevat asukkaat, selvityksessä käytetyl arvot  

Alle  55 dB  melua häiriönä kokevia ei ole otettu lukuun. Tiedot siitä, minkälaisen 
häiriön aiemmat melutasot voivat aiheuttaa ovat hyvin ristiriitaiset.  On 

 todennäköistä että kuulijan arvostukset  ja  ympäristön muut ominaisuudet 
vaikuttavat hyvin paljon silloin, kun melu  on  kuultavissa muttei niin voimakasta 
että  se  esimerkiksi ylittäisi keskustelun  tai kotiympäristön  muiden äänilähteiden 
melutason. 

Häiritsevyyden  arviointi merkitsee, että melusta häiriytyvien asukkaiden 
lukumäärä  on  pienempi kuin melualueen  koko  asukasluku. Silloin, kun 
harkitaan melusuojauksen tehoa,  on  syytä ottaa myös  koko  asukasmäärä 
huomioon. Melutason väheneminen esim.  69 dB:stä 66 dB:iin  ei vielä muuta 
prosenttiosuuksia, mutta pienentää varmasti monen ihmisen kokemaa häiriötä. 

Yleisten teiden melua kokisi näiden painotusten mukaan häiritsevänä  125 000  
maamme asukasta.  

4.3  Meluhäiriä  eri tieplirien alueilla 

Uudenmaan tiepilri 

Pääkaupunkiseudun osalta tässä selvityksessä tukeudutaan pääkaupu nki-
seudun meluntorjuntaselvitykseen  /6/.  Sen  mukaan tämän seudun yleisten 
teiden päiväaikaisen liikennemelun yli  55 dB-melualueella  asuu  100 000 

 asukasta. 
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21700 
11% 

14200  Asukkaita  
metualueilla  

7% 	Osuus tiepiirin 
asu  kast uv  u  st  a  
yli  70 dB 	 23100 

C'  65-70 dB 
55-65 dB 	 5100  
Eri  metuvyehykkeiden 

 vetinen  Iakauma  

12400 
10% 

CD 	18500 
0 	18100 	 6% 

4% 

E 	
13% 

ED14200  
7% 

4% 	4% 	EI  30500 	26900 

13900 
4% 

CD 130000 
(> 	 10%  

Kuva  4: 	Yleisten teiden  liikennemelu  ja melutasojen  jakauma eri  
tie  piirien alueella  
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Asukkaista  60 000  ovat  55-60 dB-melualueella, 17 300 60-65 dB -alueella  ja 
 22700 >65 dB-alueella. Yli  70 dB-meivalueen  asukasmäärä ei ole ilmoitettu 

mutta voidaan arvioida olevan noin  5500  asukasta. Edellä esitettyjen melun 
häiriänä kokevien osuuksien perusteella pääkaupunkiseudun yleisten teiden 
meluhäiriöt haittaavat yhteensä  40 000  asukasta. 

Tiepiirin muissa osissa asuu otantaselvityksen mukaan melualueilla  30 000 
 asukasta.  Koko  arvio Uudenmaan piirin alueelle  on: 

Mel  utaso  Asukkaita Häirlytyvät  
55-65dB 104500 34500 
65-70 dB 20 000 10 000 
>70 dB 5800 5800  
Yhteensä  130 000 47 300  

Taulukko  6: 	Melualueiden  asukkaat Uudenmaan tiepiirissä 

Näin  ollen  Uudenmaan tiepiirin alueella asuu noin  40%  koko  maamme yleisten 
teiden liikennemelualueiden asukkaista. Tiepiirin  koko asukasmäärästä  asuu 
näillä melualueilla  10%  ja  yleisten teiden liikennemelun kokee häiriönä  4%.  

Keskimäärin pääkaupunkiseudun yleisten teiden varrella  on melualueella 200 
asukasta/km  tietä, muualla Uudellamaalla  6 asukasta/km.  Pääkaupunkiseudun 
lisäksi  on  Hyvinkäällä tehty kaupungin melutilanteen selvitys  1990.  Sen 

 mukaan liikennemelu koski noin  6000  kaupungin asukasta. lEn selvityksistä 
kootut tiedot julkaisussa  12,  ellei muuta mainita.! 

Turun tiepliri 

Turun tiepiirissä yleisten teiden melualueilla asuu  30 500  asukasta: 

Melutaso 	 Asukkaita 	 Häiriytyvät  
55-65 dB 	 27 200 	 9 000 
65-70 dB 
	

2 500 
	

1 300 
>70 dB 
	

800 
	

800 
Yhteensä 
	

30 500 
	

11100  

Taulukko  7: 	Melualueiden  asukkaat Turun tiepiirissä 

Tiepiirin asukkaista  on  yleisten teiden melualueilla  4%. Tiekilometriä  kohti 
asukkaita  on 3. Turku  ja  Raisio ovat selvittäneet meluongelmia  1990.  Turussa 

 on 20-30 ongelmakohtaa,  merkittävimmät sisääntuloteiden kohdalla. 
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Hämeen  tiepliri  

Hämeen tiepiirin asukkaista  4%  asuu yleisten teiden melualueilla, tiekilometriä 
kohti  on 4  asukasta: 

Melutaso  Asukkaita 	- Häiriytyvät  
55-65 dB 24 000 8 000 
65-70 dB 2 400 1 200 
>  70 dB 500 500  
Yhteensä  26 900 9 700  

Taulukko  8: 	Melualueiden  asukkaat Hämeen tiepiirissä 

Riihimäellä  on 1990  arvioitu yleisten teiden melualueiden asukkaiden määräksi 
 3000  ja Lempäälässä  1991 5200.  Tampereella tarkastelu  1990  koski kaikkia 

pääkatuja; melualueiden asukasluvuksi saatiin  9000.  

Kymen  tiepliri  

Kymen tiepiirin asukkaista yleisten teiden melualueilla asuu  4%: 

Melutaso  Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 12 450 4 150 
65-70 dB 1 300 650 
>70 dB 150 150  
Yhteensä  13900 4950  

Taulukko  9: 	Melualueiden  asukkaat Kymen tiepiirissä 

Tiekilometriä  kohti asukkaita  on 3. Anjalankosken  kaupunki  on  selvittänyt 
melutilannetta  1991. Liikennemelualueiden  asukkaita  on  kaupungissa  1500. 

 Vt  6  Lappeenranta-Imatra kohdalla  on melualueiden asukasmääräksi  arvioitu 
 700/11!.  

Mikkelin  tiepliri  

Mikkelin tiepiirissä melualueiden asukkaita  on tiekilometriä  kohden  2,5.  Piirin 
kaikista asukkaista asuu melualueilla kuitenkin  7%.  Myös melusta häiriytyvien 
määrä  on  suhteellisen suuri. Tämä saattaa osittain kuvastaa edellämainittuja 
tiepiirejä voimakkaammin tienviereen sijoittunutta asutusta. 
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Melutaso 	 Asukkaita 	 Häiriytyvät  
55-65 dB 	 7 400 	 2 450 
65-70 dB 	 6 300 	 3 150 
>  70 dB 	 500 	 500  
Yhteensä 	 14 200 	 6 100  

Taulukko  10: 	Melualueiden  asukkaat Mikkelin tiepiirissä 

Niiden asukkaiden osuus jotka yleensä ovat yleisen tien lähistöllä  (<300 m) 
 ei poikkea tiepiireistä keskimäärin.  On  siksi syytä olettaa, että  65-70 dB 

 alueella asuvien poikkeavan suuri osuus ainakin osin johtuu otannan 
rakenteesta. Savonlinnan kohdalla  on  hankkeessa  Vt  14 Aholahti-Mertala 

 todettu kaupungin keskialueiden nykyisen  tie-  ja katuverkon  >60 dB 
melualueen asukasmääräksi 2600.  

Pohjois-Karjalan  tiepiiri 

Melutaso  Asukkaita  Häirlytyvät  
55-65 dB 7 600 2 500 
65-70 dB 100 50 
>70dB  0 0  
Yhteensä  7 700 2 550  

Taulukko  11: 	Melualueiden  asukkaat Pohjois-Karjalan tiepiirissä 

Asukkaita  on 1,5 tiekilometriä  kohti  ja  4%  koko asukasmäärästä. Meluhaitat 
 ovat suhteellisen lieviä. Joensuussa  on 1 989  selvitetty kaupungin alueen 

liikennemelua. Ongelmallisimmat kohdat olivat valtatiet  6  ja  17.  

Kuopion  tiepiiri 

Melutaso  Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 14 600 4 800 
65-70 dB 1 600 800 
>70 dB 300 150  
Yhteensä  16 500 5 750  

Taulukko  12: 	Melualueiden  asukkaat Kuopion tiepiirissä 

Yleisten teiden melualueilla asuu  6%  piirin asukkaista. 
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Tiekilometriä  kohti asukkaita  on 3.  Vt  5  ja  17  hankkeessa Kuopio-Riistavesi 
 on  valtatien  17  vaikutusalueella todettu olevan  250  asukasta  /11/.  

Keski-Suomen  tiepliri  

Keski-Suomen tiepiriin asukkaista melualueilla asuu liki  13%. Tienvieriasutuk
-sen  osuus  on  yli  70%. Tiekilometriä  kohti  on melualueella 4  asukasta.  

Melutaso  Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 18 400 6 100 
65-70 dB 1 300 650 
>  70 dB 200 200  
Yhteensä  19900 6950  

Taulukko  13:  Melualueiden  asukkaat Keski-Suomen  tiepiirissä  

Vuonna  1988  tehty ympäristäministeriön arvio päätyi alempaan lukuun,  13 000 
 asukasta. Jyväskylän kaupungin  ja  maalaiskunnan tiikennemeluselvityksessä 

 1990  arvioitiin yleisten teiden sekä kaavatie-  ja katuverkon melualueiden 
asukasmääräksi  yhteensä  21 700.  

Vaasan  tiepilri 

Melutaso  Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 14 100 4 600 
65-70 dB 3 100 1 600 
>  70 dB 900 900  
Yhteensä  18 100 7 100  

Taulukko  14:  Melualueiden  asukkaat Vaasan  tiepiirissä  

Tiepiirin asukkaista asuu melualueilla  4%  ja  2,5/ tiekm. Tiehankkeissa on 
 tarkasteltu melualueilla olevien rakennusten määrää:  vi 3  välillä Helsingby-

Käyppälä  110 asuinrakennusta,  vt  8 Pirttikylä-Kolnebacken  samoin  110,  Vt  16 
 välillä Laihia-Ylistaro  40  rakennusta. 

Keski-Pohjanmaan  tiepliri  

Keski-Pohjanmaan tiepiirin asukkaista asuu meluatueilla  10%, 3/tiekm. 
Korkeahko  luku selittyy asutuksen sijainnista, peräti  85%  alueen asukkaista 
asuu enintään  300 m  etäisyydellä yleisestä tiestä. Meluhäiriöt ovat kuitenkin 
luonteeltaan verrattain lieviä. 
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Melutaso  Asukkaita  Häirlytyvät  
55-65 dB 11 550 3 800 
65-70 dB 800 400 
>70 dB 50 50  
Yhteensä  12400 4250  

Taulukko  15:  Melualueiden  asukkaat Keski-Pohjanmaan  tiepiirissä 

Tiepiiri  on 1991  selvittänyt yleisten teiden melua  keskustaajamissa. 

 Selvityksessä arvioidaan että näissä taajamissa  on >55 dB  melualueilla  noin 
 3000  asukasta  (940  asuntoa), pääosin  Oulaisissa,  Kannuksessa, Haapajärvellä 

 ja  Kalajoella  /8/.  Otantaselvityksessä  saatu arvio  on  siten mandollisesti liian 
suuri. 

Oulun  tieplirl  

Oulun tiepiirin alueella  on  asukkaita  melualueilla  9%,  4/tiekm. 

Melutaso  Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 20100 6600 
65-70 dB 1 600 800 
>70 dB 1400 1400  
Yhteensä  23100 8800  

Taulukko  16:  Melualueiden  asukkaat Oulun  tiepiirissä  

Oulun kaupungin  ympäristömeluselvityksessä  1991 on  tarkasteltu katujen  ja 
 yleisten teiden  liikennemelua.  Selvityksen mukaan  65-70 d B  meluvyöhykkeellä 

 asuu kaupungin keskustassa  8900  henkilöä. Muualla  on >55 dB  melualueella 

 4500  asukasta, joista yleisten teiden varrella noin  3000  (vt  4  varrella  1500).  

Kainuun  tieplirl 

Melutaso 	 Asukkaita 	 Häiriytyvät  
55-65 dB 	 4 500 	 1 500 
65-70 dB 	 450 	 200 
>70 dB 	 150 	 150  
Yhteensä 	 5 100 	 1 850  

Taulukko  17: 	Melualueiden  asukkaat Kainuun  tiepiirissä 
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Melualueiden  asukkaita  on 5%  tiepiirin asukkaista, 1/tiekm. Tehdyissä 
selvityksissä (Kajaani, Kuhmo, Pyhäntä), ei ole  tullut  ilmi merkittäviä 
liikenne melu ongelmia.  

Lapin tieplirl 

Lapin  tiepiirin asukkaista  11%  asuu yleisten teiden melualueilla, 2/tiekm. 

Melutaso  Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 18 150 6050 
65-70 dB 2 900 1 450 
>  70 dB 650 650  
Yhteensä  21 700 8 150  

Taulukko  18:  Melualueiden  asukkaat  Lapin  tiopiirissä 

Kantatien  81  selvitysten mukaan  1990 on  välillä  Rovaniemi-Vanttauskoski  490 
 asukasta melualueella.  

4.4 Meluhäiriöt  erilaisilla teillä  

Valtatieverkon  2010 meluselvityksen  arvio siitä, että valtateiden melualueilla 
asuisi noin  160 000  asukasta /7/voidaan verrata otantaselvityksen tulokseen. 
Otantaselvityksen mukaan asukkaita  on  pääkaupunkiseudun ulkopuolella noin 

 100 000. Valtatieverkon  selvitykseen sisältyy pääkaupunkiseudun ohjelmaan 
perustuva tarkempi arvio pääkaupunkiseudun osalta, jossa asukasmääräksi 
saadaan  60 000,  joten  koko  määrä,  100 000 + 60 000,  vastaa tehtyä arviota. 

Muiden yleisten teiden välisiä suhteita ei pääkaupunkiseudun osalta ole 
määritelty, mutta ottaen huomioon että tällä seudulla liikennemäärät  ja  melu 
ovat suhteellisen vähän tieluokasta riippuvaisia, voidaan meluhaittojen olettaa 
jakaantuvan tasaisesti eri ryhmien välille. Tällä oletuksella, eri tieluokkien 
melualueiden asukasmäärät olisivat  koko  maassa: 

Tolminnailinen  luokka  
Valtatiet  
Kan tatiet 
Seudulliset  tiet 
Kokooja-  ja yhdystiet  

Asukkaita  melualuellia  
160 000 
45 000 
55 000 
80 000  

Taulukko  19: 	Asukkaat eri  tieluokkien melualueilla 
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Jos  pääkaupunkiseutua  ei oteta lukuun, teiden lähistöllä asuvien asukkaiden 
kokemat melutasot jakaantuvat  eri tieluokissa seuraavasti: 

Toiminnailinen  luokka  %  asukkaista eri  meluaiueliia 1  Yht  
55-65 dB 	65-70 dB 	yli  70 dB >55 dB  

Valtatiet  20% 	5% 	1,2% 26,2%  
Kantatiet  16% 	2% 	0,4% 18,4%  
Seuduiliset  tiet  15% 	1% 	0,1% 16,1%  
Kokooja-  ja  yhdystiet  6% 	0,2% 	0,02% 6,2% 

1 	Asukasluvut vertaillaan  niiden asukkaiden määrään, jotka asuvat lähempänä tietä kuin  
300  metriä 

Taulukko  20: 	Melutasot  eri tieluokissa (pääkaupunkiseutu poislukien) 

Tiettyjä liikennemelun haittoja esiintyy kaikkien yleisten teiden varsilla,  jos  ne 
ovat asuttuja. Melun häiritsevyyden painotuksin, valtateitä lähempänä kuin  300 
m  asuvista asukkaista kokee  11%  melun häiritsevänä, kantateiden  varsien 
asukkaista  7%,  seudullisten  teiden runsaat  5%  ja  kokooja-  ja  yhdysteiden  2%. 

Jos  melualueiden asukasmääriä  verrataan tiepituuksiin saadaan seuraava 
jakauma (sisältää pääkaupunkiseudun): 

Toiminnailinen  luokka 	 Osuus  
tiepituudesta 	melualueiden  

asukkaista 
Valtatiet 	 10  % 	 47  % 
Kantatiet 	 5  % 	 13%  
Seudulliset  tiet 	 10  % 	 16  % 
Kokooja-  ja  yhdystiet 	 75  % 	 24  %  

Taulukko  21: 	Tiepituuden  ja melualueiden  asukkaiden osuudet eri 
tieluokissa  

Yhden valtatienvarren kilometrilla melualueella asuu keskimäärin  25  asukasta, 
kantatien melualueella  11  asukasta/km, seudullisen  tien melualueella  4 

 asukasta/km  ja  kokooja-  tai  yhdystien  varrella melualueiden asukkaita  on 

 keskimäärin  0,4 /km.  

"Suurimmatmeluongelmat  ovat vanhojen,  jo  olemassa olevien moottori- 
väylien varrella. Uudet /valtateiden/ rakentamishankkeet ovat yleensä 
olennaisesti harvemman asutuksen alueilla. Maankäytön suunnittelulla 
voidaan tulevaisuudessa tehokkaasti torjua haittoja uusien linjausten 
varsilla."  /7/  
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5.  YLEISTEN TEIDEN  MELUNTORJUNTA  
5.1  Meluntorjunnan  tarve  ja  velvoite 

"Me/un aiheuttajan  on  huolehdittava me/un torjunnasta siinä laajuudessa 
kuin kohtuudella voidaan edellyttäa...me/un torjuntaa koskevaa velvolli-
suutta arvioitaessa  on  otettava huomioon asutus, melulle herkät alueet 

 ja  toiminnot, alueen melutaso  ja  toiminnan vaikutus sIIhen sekä me/un-
torjuntatoimien merkitys me/utason kannalta  ja  niiden toteuttamisen 
tekniset  ja  taloudelliset edellytykset." (MeluntorjL  3) 

Lain  mukaan, meluntorjuntavelvoitteen arvioimisen perusteita ovat: 

Melun  kohteet 	Asutus,melutle herkät alueet  ja  toiminnot 
Melutaso 	 Melutason suuruus,toiminnan  vaikutus tasoon 
Meluntorjunnan  teho 	Torjuntatoimien merkitys melutason kannalta 
Toteuttamisedel lytykset 	Tekniset edellytykset,taloudell iset edellytykset 

Taulukko  22: 	Meluntorjunta ve/voitteen arviointiperusteita 

Melun  kohteet 

Melualueella  olevan asutuksen lisäksi tieliikenteen melulle herkkiä kohteita ovat 
esimerkiksi sairaalat, koulut, päiväkodit  ja  muut vastaavat palvelulaitokset.  On 

 myös katsottu, että virkistysalueet  on  pidettävä melulle herkkinä alueina. Tämä 
koskee alueita, joilla nimenomaan haetaan luonnon rauhassa oleskelua (vrt 

 1 .3).  Myös työpaikoilla  ja  kaupallisilla palveluilla  on  tiettyä melusuojauksen 
tarvetta, joskin useat niistä tuottavat itse liikenteen melutasoa selvästi ylittävää 
melua. Ulkomelutasoa tarkasteltaessa herkimpiä ovat ne toiminnat, joihin liittyy 
ulkona oleskelua päivällä, sisämelun tarkasteluissa yöpyminen.  

Loma-asutusta  on  syytä arvioida erikseen.  Loma-asuntojen asukkaista ei ole 
tietoja väestö rekisterissä, jolloin ne eivät näy asukasmääriä laskettaessa. Niille 

 on  ehdotettu  10 dB  alempia melutason ohjearvoja kuin muulle asumiselle. 

Melutaso  

Esimerkiksi  radan,  lentokentän  tai  tehtaan lähialueella muun melulähteen 
osuus melusta voi olla  tie- tai  katuliikenteen melua suurempi. Asuntojen sisällä 
ilmanvaihto  tai  muut laitteet saattavat aiheuttaa huomattavasti ulkoa tulevaa 
melua suuremman melutason. Taajama-alueella  on  syytä ottaa huomioon  tie- 
ja  katu liikenteen välistä jakautu maa. 
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Ei ole perusteltua lähteä  ensin  torjumaan maantien melua,  jos  asuntoaluetta 
ympäröivien  tai  sitä halkaisevien katujen aiheuttama melutaso  on  suurempi. 

Meluntorjunnan  teho  

Meluntorjuntatoimiin  on  syytä ryhtyä,  jos  niistä  on  todella hyötyä. Meluesteen 
rakentamisella voidaan yleensä saavuttaa  8-12 dB melutason vähenemä,  mutta 
esteen merkitys pienenee etäisyyden kasvaessa kohteen  ja  esteen välillä. 
Tieliikenteen meluntorjunnan tehokkuutta  on  myös suhteutettava siihen, mikä 

 on  muutoin alueella syntyvä melutaso. 

Toteuttam Isedellytykset  

Teknisiä toteuttamisedellytyksiä ovat  mm.  onko meluesteelle tilaa, voidaanko 
tietty meluntorjuntatoimi juridisesti toteuttaa (esim. kuka voi osallistua 
rakennusten eristämiseen  tai  tonttien maankäytön muuttamiseen). Taloudelliset 
toteuttamisedellytykset koskevat sitä löytyykö maksajaa, mutta myös ovatko 
kustannukset kohtuullisia muihin toimiin verrattuina. 

Laissa ei mainita ympäristöllisiä toteuttamisedellytyksiä, ellei tämän katsota 
liittyvän käytettyyn kohtuullisuus-käsitteeseen. Ei ole kohtuullista,  jos 
meluntorjuntatoimin aiheutetaan  muuten ympäristölle haittaa, joka ylittää 
meluntorjunnasta saatavan hyödyn. Haitta voi olla maisemallinen  tai 
kaupunkikuvallinen, se  voi liittyä estevaikutukseen, kiinteistöjen pienenemi

-seen tai  maankäytön mandollisuuksien heikentämiseen. 

Meluntorjuntavelvollisuuden  arviointiin liittyy siis useita näkökantoja. Sitä ei 
voida määrittää välittömästi  sen  perusteella, että tietty  raja-arvo ylittyy. 

* 	Ensiksi  on  harkittava, mihin melu kohdistuu 
* 	Toiseksi miten vakavan häiriön melu aiheuttaa 
* 	Kolmanneksi onko toiminnasta aiheutuvan melun torjunta hyödyllistä, 

muuhun meluun suhteutettuna,  ja  tehokasta, meluhaitan vähenemiseen 
nähden 

* 	Neljänneksi voidaanko meluntorjuntaa teknisesti toteuttaa 
* 	Viidenneksi onko torjunta taloudellisesti  ja  muuten kohtuullinen. 

Taulukko  23:  Meluntorjuntavelvoitteen  synty  

Meluntorjuntalain  11 §  asettaa kunnan laatiman  meluntorjuntaohjelman  
toiminnan perustaksi.  Se  laaditaan,  jos  todetaan että kunnassa  on  erityistä 
tarvetta melun torjuntaan. Ohjelma  on  otettava huomioon alueiden käytön  ja 

 muiden toimintojen suunnittelussa  ja  järjestelyssä. 
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Eri näkökannat voidaan parhaiten harkita tällaista ohjelmaa laadittaessa.  On 
 hyvin hankalaa lähteä torjumaan yksittäisen kohteen melua, ellei taustalla ole 

meluntorjuntaohjelman tapainen tieto siitä, mikä  on  kunnan alueen meluntorjun-
nassa tärkeää  tai  mikä  on  yleinen melutilanne, josta lähdetään ympäristöä 
parantamaan. 

Tieliikenteen meluntorjunnan osalta  on  painotettava ohjelman merkitystä 
alueiden käytön suunnittelussa.  Jos  olemassa olevien alueiden meluntorjuntaan 
ryhdytään tiehankkeen yhteydessä  tai  erikseen olevan tien varrella, ohjelman 

 on  varmistettava ettei myöhempi rakentaminen synnytä samoja ongelmia 
uudestaan.  Jos  tietyn tien liikenteen katsotaan aiheuttavan asutusta häiritsevää 
melua, ei uuden asuntoalueen kaavaa saisi hyväksyä ellei siihen sisälly 
asuntoalueen toteuttajalie asetettu melu ntorjuntavelvoite.  On  myös otettava 
huomioon, että uusille alueille ehdotetaan aiempaa yönaikaisen melun 
ohjearvoa kuin  jo  rakennetuille  alueille, jolloin uuden asutuksen sijoittaminen 
esim. samalle etäisyydelle tiestä kuin oleva asutus aiheuttaisi merkittävästi 
laajemman meluntorjunnan tarpeen uuden asutuksen kohdalla. 

Sama koskee yksittäisiä rakennuslupia, mutta tässä  on kohtuullisuutta  ja 
 tehokkuutta harkittava myös  sen  suhteen, miten meluntorjunta vaikuttaa 

maanomistajan mandollisuuteen käyttää maataan  tai  mikä  on meluntorjunnan 
 laajuus verrattuna rakennushankkeen kokoon.  

5.2  Meluntorjunnan kiireellisyyden  arviointi 

Yleisten teiden liikennemeluhaittojen torjunnassa meluntorjunnan kohteita voi 
luokitella seuraavasti:  

I 	 Meluntorjunta kiireeliinen  
Il 	 Meluntorjunta  tarpeen  ja  kohtuullisin panoksin toteutettavissa  
Ill 	 Meluntorjunta  tarpeen, mutta tehoon nähden  kallis  tai  vaikea 

toteuttaa  
IV 	 Meluntorjunta  tarpeen,  jos  aluetta rakennetaan edelleen. 

Taulukko  24; 	Meluntorjunnan kohteitten  jaottelu 

Tielaitoksen  osalta meluntorjuntavelvollisuus liittyy jaottelun luokkiin  I  ja Il. 
 Luokka  Ill  tulee harkittavaksi,  jos  kustannuksiin  tai  muihin toteuttamisedellytyk

-sun  liittyvät olot muuttuvat. Luokka  IV  koskee yleensä kuntaan  tai  alueen 
rakentajaan kohdistuvaa velvoitetta. 

Meluntorjunnan  tarpeen voi katsoa syntyvän silloin, kun ulkomelutason LA0q722  
>55 dB-alueella  on  asutusta  tai  muita melulle herkkiä toimintoja. 
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Verrattaessa ehdotukseen ohjearvoiksi (kts  1.3),  tarpeen voisi määrittää myös sisätilojen 
melutasoarvoin  tai yönaikaisin arvoin. Tielaitoksen  kannalta, sisätilojen arvot eivät ole ratkaisevia, 
koska ne ehdotetussa muodossaan saavutetaan mikäli ulkotilojen arvot eivät ylity (olettaen että 
rakennusten melueristys  on normaalitasoinen).  Sen  sijaan yönaikaiset ulkomelutason arvot uusilla 
alueilla  (45 dB)  ja  päivä- sekä yönaikaiset arvot tietyillä  vIrkistys-  Ja loma-asutusaluellla  (45 
dB  ja  40 dB)  merkitsisivät meluntorjunnan tarpeellisuusharkinnan laajennusta. Tielaitoksen 
meluntorjuntapolitiikkaa kehitetään edelleen, kun valtioneuvosto  on  päättänyt ohjearvoista. 
Tiensuunnittelun meluntorjuntaselvityksissä  on  joka tapauksessa syytä käsitellä näitä alueita 
erikseen. 

Eri lähteiden vaikutusta melutasoon  on  hankalaa arvioida; erilaatuista melua 
ei voi laskea yhteen.  Jos melutasoon  vaikuttaa useita melulähteitä  on  aina 
selvitettävä, mitkä ovat kunkin merkittävän melulähteen mandolliset meluntor-
juntakeinot  ja  mikä olisi niiden tarkoituksenmukaisin toteuttamisjärjestys. 

Meluntorjunta  on  kilreellinen,  jos  merkittävä asuntoalue  tai  vastaava toiminta 
ilman suojausta joutuu juuri tieliikenteen johdosta  >65 dB melualueelle.  Alueen 

 me rkittävyys  harkitaan pai kkaku ntakohtaisesti. 

Tarpeellinen, mutta tehoon nähden  kallis,  meluntorjunta  on  silloin, kun kus-
tannukset suojattua asukasta kohti ylittävät tietyn rajan  tai  kun meluntorjunnan 
kustannukset ylittävät tietyn osuuden  koko  hankkeen kustannuksista. Näitä 
rajoja  tai  osuuksia  on  myös harkittava paikkakuntakohtaisesti. 

Suojattujen  asukkaiden määrää voi arvioida niiden asukkaiden lukumääränä, 
jotka suojauksen johdosta eivät enää olisi tietyllä melualueella. Asukasmääriä 
voidaan painottaa melun häiritsevyyden asteella (vrt  4.2).  Kun päätetään 
meluntorjuntatoimista  on  lisäksi syytä ottaa huomioon, että asukkaiden määrä 
asuntoa kohti vaihtelee eri aikoina. Eri toimia keskenään verrattaessa,  tai esim. 
meluesteen päätekohtaa määriteltäessä,  käytetään siksi usein asuntojen luku-
määrää vertailuperusteena. Silloin voidaan laskea mukaan  loma-asuntojakin.  

Asukkaiden  ja  liikenteen määrille  on  käytettävä saman ajankohdan arvoja. 
Olevaan tiestöön kohdistuvissa toimissa voi käyttää nykyliikennettä  ja  nykyistä 
asukasmäärää. Uusissa hankkeissa olisi pyrittävä käyttämään vuoden  2010 

 ennusteita. Maankäyttö-  ja asukasennusteesta  on  sovittava kunnan kanssa, 
mieluummin ajankohtaisen yleiskaavan nojalla. Laskenta-  ja ennustetapoja 

 on  useita. Kohdassa  7.2  esitellään mallia jolla  on  tarkoitus yhtenäistää 
tiehankkeissa käytettyjä menettelyjä. 

Meluntorjunta  on  vaikea toteuttaa,  jos  siihen  on  teknisiä  tai  juridisia esteitä 
 tai  jos sen  toteuttaminen aiheuttaisi kohtuuttomasti muita haittoja. Muiden 

haittojen arvioinnista  on  taasen syytä sopia paikkakuntakohtaisesti. Taajamissa 
meluesteiden suunnittelu edellyttää taajaniakuvan  ja  taajaman toimintojen 
välisten yhteystarpeiden huolellista selvittämistä. 
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5.3 Meluntorjuntatoimiin  ryhtyminen 

Yleisenä perusteena, kun tielaitoksessa arvioidaan meluntorjuntatoimia, voi 
olla seuraava tielaitoksen ympäristöpolitiikkaan  1992  kirjattu tavoite: 

"Tierakentamista  ja tienpitoa  suunnataan siten, että saavutetaan 
ympäristön laadun kannalta kokonaisuudessaan  paras  mandollinen teho. 
Eri ympäristön laadun parantamistoimien välistä suhdetta harkitaan 
niiden kokonaistehon kannalta."  /9/  

Vertailua tehdään eri mandollisten hankkeiden välillä  ja  hankkeessa suoritetta-
vien toimien välillä. Samaa vertailua  on  tehtävä muiden, eli liikenteellisten  ja 

 taloudellisten näkökohtien osalta. Tarkasteluissa arvioidaan mitkä ovat tieliiken-
teen aiheuttamat haitat,  ja  miten kiireellistä  on  torjua niitä sekä toisaalta mikä 

 on hyödyllisin  tapa käyttää valtion rahoja. Haittojen  ja  niiden torjunnan kiireel-
lisyyden arviointiin tarvitaan meluntorjuntaohjelmien tapaisia taustaselvityksiä. 
Varainkäytön hyödyllisyyttä selvitetään tielaitoksen toimenpideohjelmia  ja ta-
lousarvioita  laadittaessa. Tehokas ympäristönsuojelutoimi  on vain se,  jota  myös 
toteutetaan. Varainkäytön kannalta tehokkuus liittyy myös kokonaisympäristön 
tilaan. Jonkun osapuolen suorittama yksittäinen haitan torjuntatoimi ei ole 
tehokas,  jos  ympäristöön  jää  muita, vakavampia haittoja. 

Uutta tietä rakennettaessa  on  pääperiaatteena, ettei meluhaittaa aiheuteta. 
 Jos  sellaista haittaa kuitenkin esiintyy, tielaitoksen tulee vastata meluntorjun-

nasta velvoitteensa mukaisesti, ts. suorittaa tarpeelliset  ja  kohtuullisin keinoin 
toteutettavissa olevat toimet  (I  ja Il).  Jos meluntorjunta on  tarpeen, mutta 
tielaitoksen käytettävissä olevin keinoin hoidettuna vaikea  tai  kallis  (Ill), on 

 tutkittava, miten tielaitos voi myötävaikuttaa muiden keinojen käyttöön. 

Olevan tiestön  liikennemelun torjunnassa  on  tärkeintä varmistaa kiireelliset 
meluntorjuntatoimet  (I).  Muuhun tarpeelliseen meluntorjuntaan  (Il)  ryhdytään 
ainakin silloin, kun tietä muuten parannetaan merkittävästi. Tietyn alueen  tai 

 väylän varren melusuojaus tehdään kokonaisuutena, myös tuleva maankäyttö 
huomioon ottaen. Tällöin suoritetaan niin kiireellinen kuin muuten tarpeellinen 
meluntorjunta. Tästä voidaan sopia meluntorjuntaohjet maa laadittaessa.  

5.4 Torjuntakeinojen  arviointi 

Liikenteen järjestelyt 

Liikennettä voi siirtää muualle ohikulku- tmv. tietä rakentamalla. Liikenteen 
määrän vähentäminen puoleen merkitsee melutason vähenemistä  3 dB.  Ras-
kaiden ajoneuvojen osuuden vähentäminen esim.  25%  :sta 5%:iin  tuo suurin 
piirtein saman vähenemän. Mutta liikenteen siirtyminen lisää melutasoa jossain 
muualla,  tai liikennemelua aiheutetaan  alueella jolla sitä tähän asti ei ole ollut. 
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MELUNTORJUNNAN 	KÄYTTÖ HANKKEEN  SEURANNAIS- 
TOIMENPITEET 	 SUUNNITTELUSSA 	VAIKUTUKSIA  

MELUN  LÄHTEEN  VAIMENNUS  
Hiljaiset ajoneuvot 

renkaat 
tienpinnat  

Liikenne muualle 
vähennetään 
nopeusrajoitus 
raskaiden ajoneu-
vojen rajoitus 

LEVIÄMISEN ESTÄMINEN  
Tie  leikkaukseen 

tunneliin 
katettuna 

Metuvaltit  
seinät 
kaiteet  

Rakennukset esteinä 

Rakennussuunnittelu  Kunnossapito, 
kestääkö  talven 

Tarveselv./Yleissuunn.  Uuden paikan häiriöt? 
mand.  välillisesti Kasvaako  muualla? 
Ylelssuunn JTiesuunn. Heikentyykö  palvelutaso  

tai liikenneturvallisuus? 
mand.välillisesti Vaikeutuuko  kuljetus? 

Vleissuunn./Tlesuunn. Estevaikutus,  maisema 
Yleissuunn./Tiesuunn. Tekniikkaorientointi 
Ylelssuunn./Tlesuunn. Kaupunkikuvaorientointi 
Yleissuunn./Tlesuunn. Tilantarve,mais. ,estev. 
Ylelssuunn.ITiesuunn. Mais. 	kaupunkik. ,estev. 
YlelssuunnJTiesuunn.  Kunnossapito, maisema 
kaavoituksen kautta Maankäytän  muutoksen luonne 

MELUN  KOHTEEN  SUOJAUS  
Rakennusten lisäeristys 	mand. välillisesti 	Juridiikka,tekniikka,ilme 

lunastus 	 Tlesuunnitietoimitus 	Sosiaaliset seuraukset, yhteisö 
Toimintojen muutos 	 mand. välillisesti 	Sosiaaliset seur,, maankäyttö 
Maanomistajalle korvaus 	tietoimitus 	 Ei torju melua 

mand  välillisesti 	edellyttää muiden keinojen käyttöä tiensuunnittelun lisäksi 

Taulukko  25:  Meluntorjunnan  mandollisuudet tiehankkeen suunnittelussa  
/10, tark./  

Toimenpiteen tarkoituksenmukaisuutta joutuu harkitsemaan sekä  sen  perus-
teella, miten tehokkaasti  sillä  voidaan vähentää nykyistä haittaa, että  sen 

 perusteella minkälaista uutta meluhaittaa  sen  johdosta syntyy. Saavutetaanko 
kokonaisuuden kannalta sellainen melutilanteen parannus, että esimerkiksi 
uuden ohikulkutien tekeminen - kaikkine muine seurauksineen -  on  perusteltua. 
Yleensä pelkkä meluhyöty ei perusteluksi riitä.  

Jos  oleva tieverkko antaa siihen mandollisuuden, raskaiden ajoneuvojen 
reittien järjestelyllä  tai  ohjaamalla läpikulkuliikennettä toista reittiä voidaan 
melutasoa alentaa ohikulkutietä pienemmin panoksin. Silloinkin  on  uudessa 
paikassa syntyvät seuraukset  ja  mandollisesti pidemmästä reitistä aiheutuva 
matka-ajan kasvu otettava huomioon. 

Nopeusrajoituksen  alentaminen  20 km/h  vähentää melutasoa  2-4 dB. Rajoi- 
tuksen  alentaminen pelkästään meluntorjunnan takia tuottaa kuitenkin tiettyjä 
ongelmia: 
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Rajoitus perustuu autoilijan kannalta näkymättömään ympäristötekijään. 
Ellei autoilija muusta ympäristöstä havaitse sellaista vaihtumista, joka 
perustelee rajoituksen, hänen  on  vaikeata havaita rajoitustakin; syntyy 
rajoituksen  ja ajokäyttäytymistä  ohjaavien muiden tekijöiden välinen 
ristiriita. 

- 	Rajoitusjärjestelmä  perustuu tiejaksojen tyyppiin  ja liikenteelliseen 
palvelutasoon. Lyhyehkölle  välille asetettu poikkeava rajoitus  on 

 ristiriidassa väylän  standardin  kanssa. 

Taajamatien nopeustaso  on  maaseututietä  alempi. "Melurajoituksen" sijaan 
 on  aina syytä tutkia tiejakson  ja sen  ympäristön luonnetta  ja  päättää myös 

meluntorjunnan keinoista tämän perusteella.  Jos  maankäyttö  on  muuttunut 
taajamatyyppiseksi, voi ensisijaisena tarpeena olla  koko tiejakson  luonteen 
muuttaminen, jolloin myös nopeusrajoituksen määritysperuste muuttuu. 

Nopeusrajoitus lisää matka-aikaa. Rajoituksen liikennetaloudellista merkitystä 
voi arvioida vertaamalla matka-ajan lisääntymistä melutason vähenemisen 
hyötyihin. Tiehankkeiden suunnittelussa käyttöön otettava meluhaittojen 
hinnoittelu /11/mandollistaa periaatteessa tällaisen vertailun tekemisen hyöty-
kustannusanalyysin muodossa. 

Maankäytön muuttaminen 

Erillistä meluestettä parempi meluntorjuntakeino  on  välittömässätienvarressa 
 olevien rakennusten  tai  tonttien maankäytön toteuttaminen siten, että niistä 

syntyy luontainen melusuoja joka ei rajoita tonttien muuta käyttöä. Tämä  on 
 kuitenkin kunnan kaavoituksesta  ja rakentam istandista  riippuva melko 

pitkällinen tapahtuma. Tietyn tienvarren olemassa olevan meluongelman 
torjuntatoimena  sen  käyttö  on  siten rajoitettua, ellei kunta ole nimenomaan 
päättänyt ryhtyä siihen. 

Tienvarren maankäyttöä voi myös ajatella muutettavan siten, että melulle 
herkät toiminnat poistuvat  ja  tilalle tulee melua sietäviä toimintoja. Tämä  on 

 suuria panoksia vaativa, hitaasti toteutuva muutos.  Se  tuhoaa samalla  sen 
 yhteisön, joka alueella  on  ollut. Suomessa tienvarren meluongelmat eivät juuri 

ole olleet sellaisia, että tällaista muutosta olisi tehty. Maankäytön kehitys  on 
 pikemmin kulkenut päinvastaiseen suuntaan, asutuksen kasvaessa tienvartta 

pitkin. Yksittäisrakennusten osalta muutokseen  on  paremmat mandollisuudet.  

Mel  uesteet  

Tien  korkeusaseman  ja esim. eritasoliittymien ramppien  avulla voidaan rajoittaa 
melun leviämistä. Uutta tietä rakennettaessa näitä keinoja  on  mandollista  ja 

 syytä käyttää entistä laajemmin. 
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Tunnelin  teko  tai  tien  kattaminen  on kustannuksiltaari  sen luokkainen  toimi, 
että sitä yleensä voi käyttää  vain  hyvin tiiviissä kaupunkirakenteessa. Keski- 
Euroopassa  on  tehty myös maaseutualueen tunneleita. 

Olevan tien varrella,  tai  uutta tietä taajamaympäristöön sijoitettaessa, 
meluseinät  ja -vallit  ovat usein ainoa tielaitoksen toimin toteutettavissa oleva 
keino. Meluesteistä meluvalli  on  kustannuksiltaan  ja  maisemaan sovittamisen 
edellytyksiltään meluseinää edullisempi. Meluvalli tarvitsee kuitenkin leveän 
vapaan vyöhykkeen  ja  kantavan maapohjan. Meluvallia  on  vaikeaa sovittaa 
kaupunkimaiseen ympäristöön.  

Jos  varsinainen melueste osoittautuu kafluiksi  tai kokoonsa  nähden tehottomak-
si, voi aivan ajoradan varressa oleva matala melukaide olla tilanteeseen  paras 

 mandollinen ratkaisu. Tämä suojaa tiestä lievästi alaviistoon olevaa 
maan käyttöä  ja  jonkin verran myös muita. 

Paal lysteet 

Päällysteillä  on  merkitystä melun synnylle; sileä asfalttibetoni aiheuttaa  3-5 
dB  vähemmän melua kuin meluisin tutkittu betonitie  tai soratie. Päällysteen 

 kuluminen  talven  aikana nostaa  sen melutasoa  seuraavaksi kevääksi  1-2 dB. 
 Melua absorboivia päällysteitä tutkitaan, mutta niiden puhtaanapitoa  ja 

talvikestoa  on  vielä tarpeen kehittää. 

Verrattuna meluesteiden kustannuksiin, hiljaisen päällysteen käyttö  ja  siihen 
liittyvä tehostettu kunnossapito kannattavat,  jos  saavutetaan toivottu melutason 
väheneminen. Ongelmana  on,  ettei hyöty-kustannusvertailussa saatu kannatta-
vuus vaikuta kun nossapidon määrärahojen suuruuteen. 

Rakennusten suojaaminen 

Ellei ulkotilaa ole mandollista suojata melulta, sisätiloja voi suojata ääneneris-
tystä parantamalla. Tielaitoksella ei ole edellytyksiä osallistua tähän toimenpi-
teeseen.  Sen  sijaan kunta voi kaavoituksen kautta  ja  mm.  rakentajia neuvo-
maIla myötävaikuttaa ääneneristämiseen.  Jos tietoimituksen  yhteydessä pääte-
tään meluhaitan korvaamisesta,  on  yleensä lähdetty siitä että korvausta käyte-
tään kiinteistökohtaisen ääneneristyksen parantamiseen. 

Meluhaitan  korvaaminen 

Tieliikenteestä  koituvasta meluhaitasta  on  eri tietoimituksissa määrätty 
korvaukset. Ne ovat kuitenkin olleet melko sattumanvaraisia. Tiehallituksen 
oikeuspalvelut  on VTT:n  kanssa selvittänyt kiinteistöjen arvonalennusta. Tällä 
pyritään yhtenäistämään korvausperusteita. 



Yleisten teiden  liikennemelu 	 39  
YLEISTEN TEIDEN MELUNTORJUNTA 

Haitta,  jota  näin korvataan, ei johdu välittömästi siitä että melu häiritsee 
 kiinteistän  asukasta  tai  käyttäjää, vaan siitä että tätä häiriötä pidetään 

 kiinteistöön kohdistuvana vahinkona.  

Tarkastelun mukaan, melu vaikuttaa kiinteistän arvoa alentavasti, kun melutaso ylittää  55 dB. 
 Melun  arvoa alentavan vaikutuksen suuruudeksi saatiin  16,4  %,  kun melu kasvaa  55  dB:stä  66 

 dB:ii  n.  Tarkastelu perustui rakentamattomien kiinteistöjen kauppahintatilastoon. ("Tieliikenteen 
ympänstövaikutus rakentamattoman kiinteistön arvoon", ilmestyy  1992).  

Melu  haitan  korvaamisen lähtökohtana pitäisi olla  ympäristövahinkolain  valmis-
telussa todettu periaate siitä, että rasitusta,  jota  paikallisten olosuhteiden 
mukaan ei voida katsoa  tavattomaksi  tai odottamattomaksi,  ei pidetä koh-
tuuttomana  (NaapL  17),  ts.  haitan kärsijöiden  olisi korvauksetta siedettävä 
paikallisissa  tai  vastaavissa oloissa yleensä kohtuullisina pidettävät häiriöt. 
Muutoin joudutaan tilanteeseen, jossa  esim. tiellikenteen  tiettyä rajaa  ylittävästä 

 melusta suoritettaisiin korvaus siitä riippumatta että  ympäräivä  muu melu olisi 
tätä  melutasoa  suurempi  tai  jossa kaupungin keskustan  kiinteiställe  suoritetaan 
melusta korvaus katua yleiseksi tieksi otettaessa.  

Meluhaitan  korvaus  on meluntorjunnan  kannalta mielekästä silloin,  jos 
 korvausta voidaan käyttää  kiinteistäkohtaiseen meluntorjuntaan lisäeristyksen 

 tai  maankäytön muuttamisen kautta.  

Meluntorjuntakelnojen  käyttö  

"/Melu/päästön  riippuvuus  liikennemäärästä  on  heikko eli määrän 
rajoittaminen ei ole tehokas  torjuntakeino.  Riippuvuus  nopeudesta  on 

 voimakkaampi,  ja  nopeusrajoitus  on  keinona kohtalaisen tehokas. 
Tulevaisuudessa voidaan  päästöih  in  vaikuttaa  päällysteen  valin nalla ja 

 vähernmässä  määrin renkaita kehittämällä.  Leviämisvaimennuksen 
 säätely  on  varsinainen  liikennemelun torjuntakeino.  Tietä suunniteltaessa 

voidaan  etäisyysvaimennusta  lisätä sijoittamalla  tie  kauaksi  melulle 
herkistä  kohteista. Pehmeän maan  vaimenriusta  voidaan parantaa sijoit-
tamalla  tie matalammalle  kuin mitä muuten tehtäisiin. Tärkeimmäksi 

 torjuntakeinoksi  jää  tulevaisuudessakin  meluesteiden  rakentaminen  ."/7/  

Yhteenvetona  meluntorjuntakeinojen  käytöstä voi todeta parhaan keinon olevan 
maankäytön  ja  liikenneverkon  suunnitelmallinen kehittäminen siten että 
ympäristön laatua parannetaan, niin  melutason  kuin muidenkin ominaisuuksien 
suhteen. Olevan tien  ja  maankäytän  kohdalla tämä  on  usein  riittämätöntä. 

 Silloin tarvitaan  meluesteitä  tai  muita teknisiä  meluntorjuntakeinoja.  Niidenkin 
käytön perustana  on suunnitelmallisuus.  Suunnittelussa  on  erityisesti tähdät-
tävä siihen, ettei  meluntorjunta heikennä  ympäristön muita ominaisuuksia.  
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6. MELUNTORJUNTATOIMET JA  KUSTANNUKSET  
6.1  Meluntorjuntaselvitykset  1986-91  

Tiedot viime viiden vuoden aikana tehdyistä meluntorjuntaselvityksistä koottiin 
tiepiireiltä. Lisäksi otettiin yhteyttä lääninhafiituksiin, joilta pyydettiin tietoja 
läänitasolla tehdyistä selvityksistä. Lääninhallitusten avulla selvitettiin ne 

 kunnat,  joissa  on  tehty meluntorjuntaohjelmia. Aineistoa kerättiin myös 
tutustu miskäyn neillä. Yhteensä saatiin  74  selvitystä. 

Uusimaa  

Vaasa F 
Turku—Pori r 

Oulu ___________________________ 

 Kymi  ________________  

Mikkeli 	_1___IT 
K—Suomi  ______ _____ 

Hâme ______________  

Kuopio  ________  

Lappi  __________  

P —Karjala 

Yleiset 	 i 	 [1 	 _______  

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14  
MAARA (kpl)  

Kuva  5: 	Meluntorjuntaselvitysten  määrä  lääneittäin 

Tiepiireiltä  saatiin tietoja  12 aluekohtaisesta  ja  21 tiekohtaisesta  selvityksestä, 
kunnilta  28  selvityksestä. Lääni-  tai seutukohtaisia  selvityksiä oli  3.  Lähes 
kaikki selvitykset oli tehty  1988-91, 2  oli vuodelta  1987. Melualueille  jäävien 
toimintojen määrästä  on  tietoja Uudenmaan, Hämeen, Kymen  ja  Keski-Suomen 
selvityksissä, meluntorjunnan tehokuudesta tietoja pääkaupunkiseudun selvityk-
sen sekä Jyväskylän kaupungin  ja  maalaiskunnan selvityksen lisäksi eräistä 
yksittäisistä tiehankkeista.  Alle  puolessa selvityksistä oli meluntorjunnan 
kustann ustietoja, seitsemässä myös toteutuneiden meluesteiden tietoja. 

Otantaselvityksessä  käytettiin saatuja tietoja osin aluekohtaisten melualueella 
olevien asukkaiden tietojen vertailuperustana. Lisäksi koottiin meluntorjunnan 
kustannuksia koskevat tiedot. Selvitysten tiedoista  on  laadittu erillinen 
yhteenveto  /12/. 
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MERKKIEN SELITYKSET: 

KYSELYYM VASIANWUT EiiIiIiiii 
LAANIKOKTA!  MEN 

 SELVITYS 

*  KUNNALLINEN MELUSELVITYS 
TIEKOATAINEN SELVITYS 

MUU MELUSEURANTA  

Kuva  6: 	Saadut me/un torjuntase/vitykset 
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6.2 Meluntorjunnan yksikkökustannukset 

Meluesteen  hinta riippuu esteen tyypistä, korkeudesta  ja  materiaalista sekä 
paikkakunnasta  ja perustamisoloista.  Olosuhteiden erilaisuuden vuoksi eri 
kohteiden vertaaminen toisiinsa  on  vaikeaa. Seuraavassa  on  tarkasteltu 
erHaisten esteiden kustannuksia  ja  pyritty muodostamaan niitä kuvaavia 
keskiarvoja.  

1000  mk/m 
 6  ___  

5 

4  

3 

medicani 	R  
mediaan  

4  mediaani  

AITA 	 VALLI 	 KAIDE  

Kuva  7: 	Eri  meluestetyyppien  yksikkö kustannusten  vaihteluvälit, mk/jm 

Meluaita 

Meluaidan  tai  -seinän kustannuksista oli tietoja  28  selvityksessä  ja  4 
 hankkeesta oli toteutettujen aitojen tiedot. 

Meluaidan  yleisin hintalm 2  on  pääkaupunkiseudulla  n. 1300  mk  ja  muualla 
Suomessa  n. 900  mk. Yksittäiset poikkeamat johtuvat käytetystä materiaalista 

 tai perustamistavasta.  Suhteessa pituuteen  hinnan vaihteluväli  on 900 - 5000 
mk/juoksumetri  ja mediaani  2100 mkljm.  Toteutettujen hankkeiden hintojen 
vaihteluväli oli  1500-4300 mk/jm. 

2 

0 
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Turku  —Noantali 
 Turku—Naantali 
 Mt 180  absoboiva  puu 

 Mt 180  larikku 
 Mt 180  puu 
 Mt 180  betoni +  puu 
 Mt 180  betonielern. 
 Vt  12  bet.+pleksi 

 Tampere  puu 
 Tampere  betoni+puu 
 Keski—Suomen ääni 

 It 4  Lohikoski—Puup. 
 Vt  4  Lohik. läpinåk. 
 Vt  4  lohik. läpinäk. 

Pääkaup.s. maavar. 
Pååkoup.s. poalutet. 

Länsiväylä Iuitem. 
Lånsiväylä lankku 

Lönsivöylö bet.+puu  

0 	500 	1000 	1500 	2000 	250  
ni  k/rn  2  

Kuva  8: 	Meluaitojen neliömetrihinnat  eri hankkeissa  

Mel  uva  Ill  

Tietoja saatiin  13  hankkeesta, joista  2  toteutettuja. Meluvaflien hinnoissa 
vaikuttavat paikalliset olosuhteet eniten. Äärimmäisessä tapauksessa meluvallin 
teko alentaa tien rakentamisen kustannuksia koska massojen  si  irtoku ljetukset 

 vähenevät. Meluvallin hintojen vaihteluväli  on 220 - 4000 mkljm, mediaanin 
 ollessa  1100 mkljm. 

Melukaide 

Kaiteista  saatiin  5  tietoa, joista  3 tiehallituksen kokeiluhankkeen  eri tarjouksista. 
Hintavaihtelu osoittautui siksi pieneksi,  1000-2500 mk/jm, mediaanina 1600 
mk/jm. 

Kiirtteistökohtalset  ratkaisut 

Tampereella  on 1988  arvioitu ikkunan tiivistämisen kustannuksiksi  50-100 
mk/ikkuna, ikunan  lasien vaihtamisen  400-600 mk/ikkuna.  Uusien ikkunoiden 
asentamisen kustannus oli noin  1500-2000 mk/ikkuna.  Ikkunan ääneneristä-
vyyden parantamisen riittävälle tasolle arvioitiin  1990  pääkaupunkiseudulla 
maksavan noin  2000 mk/ikkuna,  Jyväskylän seudulla noin  1000 mk/ikkuna. 
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Muut  meluntorjuntaratkalsut  

Olevan maaston muotoilu meluvallin tapaiseksi meluesteeksi istutuksineen 
maksaisi noin  120 000 mk/ha.  Kadun muuttaminen liikennemerkein  ja estein 
hidaskaduksi  maksaisi noin  100 000 mklkm.  Yleensä tässä yhteydessä  on 

 tehtävä myös perusteellisempi kadun ilmeen  ja  maankäyttöön liittymisen 
muutos sekä varmistettava korvaavat katuyhteydet läpikulku liikenteelle, jolloin 
hintataso  on  huomattavasti suurempi. Tielaitoksessa  on  arvioitu, että kun "tava-
llisen" taajamatien kustannukset ovat noin  7 Mmklkm,  vaativiin oloihin 
toteutetu  n  tien, esimerkiksi ympäristöpainotteisen taajamatien, kustannukset 
ovat noin  11 Mmk/km.  

Suunnitellut  Ja  toteutetut hankkeet 

Suunnittelussa  on  useita mandollisuuksia aliarvioida meluntorjunnan 
kustannuksia. Meluesteen korkeus  ja  pituus sekä perustamisen osuus ovat 
täsmällisesti laskettavissa vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa, samoin  se 

 missä määrin maavalliin tarvittavat massat voidaan saada työmaalta. Valtatiellä 
 3  välillä Usmi-Hattelmala olivat suunnitellut kustannukset  63% toteutuneista. 

 Sen  sijaan Nokialla melukaiteen arvioitu kustannus oli  90% toteutuneesta.  

Toteutettujen hankkeiden vaihteluväli  ja keskiarvot  vastasivat kuitenkin melko 
läheisesti suunnitelmissa arvioituja kustannuksia. Suunnitelmien tiedot voivat 
siten toimia kustannusarvion yleisenä perustana, vaikkei niitä olekaan syytä 
soveltaa yksittäisen hankkeen laskentaperustaksi. 

Eri tieluokkien välillä ei ilmennyt merkittäviä kustannuseroja. Lyhyt aikaväli 
merkitsi myös, ettei kustannuskehitystä voitu eritellä.  Sen  sijaan oli mandollista 
jaotella kustannukset alueittain keskihintojen mukaan. Jaottelun perusteella 

 on  laadittu kohdassa  6.4  esitetty taulukko.  

6.3  Kustannukset asukasta kohti  

Meluntorjunnan  tehokkuutta voidaan mitata kustannuksilla suojattua asukasta 
kohti. Yleensä  on suojatuksi  määritelty  asukas,  jonka melutaso alenee  tai  joka 
tällä toimella siirtyy  55 dB-melualueen  ulkopuolelle. Usein  on  ilmoitettu 
rakennusten, muttei asukkaiden, lukumäärää. 

Pääkaupunkiseudun selvityksen mukaan  /6/ suojauskustannu kset  ovat keski-
määrin  11 000  mk hyötyvää asukasta kohti. Tehokkaimillaan kustannukset ovat 
noin  2000  mk. Selvityksessä toimenpiteet  on  jaettu pääosin tehokkuden 
mukaan kolmeen luokkaan.  1-luokan keskimääräiset kustannukset olivat  7000 
mklsuojattu  asukas,  111 -luokan  34 000. 
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Valtatiestä  14  välillä Aholahti-Mertala tehty arvio päätyy  12 000 markkaan/asu
-kas,  selvitys valtatiestä  3  välillä Helsingby-Käyppälä  90 000 mk/rakennus,  eli 

noin  20 - 30 000 mklsuojattu  asukas.  

Jyväskylän  ja  Jyväskylän maalaiskunnan selvityksessä tarkasteltiin kustannuk-
sia suhteutettuna  koko melualueella  asuvien asukkaiden määrään. Kaupungin 
alueella  23  tehokkaimman toimenpiteen kustannukset/kaikki asukkaat olisivat 

 2700 mkja  muiden  6500  mk. Maalaiskunnassa  10  ensimmäistä kohdetta mak-
saisivat ainoastaan  930 mk/asukas,  muut toimet  6000 mk/asukas.  Näihin 
selvityksiin ei sisälly tietoja varsinaisten suojattujen asukkaiden määristä. 

Ruotsissa meluntorjuntakustannusten enimmäisarvoa ehdotetaan kytkettäväksi 
vailitsevaan melutasoon seuraavalla tavalla: 

Melutaso  Kohtuulliset  meluntorjuntakustannukset 
(esim.)  asuntoa kohti,  SEK/asunto  
61 dB 30 000... 50 000 
65dB  60000...120 000 
71 dB 100 000...250 000  

Taulukko  26:  Meluntorjunnan kohtuuiiset  kustannukset, Naturvâ rds verket/fl 
ehdotus  1991 /13/  

Asukasta kohti suositus  65 dB:n melutasolla  merkitsisi noin  25 000...50 000 
 SEK  eli noin  20 000. ..40 000  markkaa.  

6.4 Meluntorjunnan  keskimääräiset kustannukset  

Torjuntakustannusten arvioinnin perustaksi asetettiin seuraava taulukko: 

Alue 
	 Kustannukset  mk/jm  (sis.  perustamisen)  

Valli 	Kaide 	Aita/Seinä 

(YTV-alue 
Muu Uusimaa 
Turku,Häme,Kymi,Vaasa, 
Oulu,Keski-Pohjanmaa 
Muu  Suomi  

2200 2500 4500)* 

1500 1900 3000 

1000 1600 2500 
850 1600 2100 

* 	Näiden kustannusten arviointiin  on  kuitenkin käytetty pääkaupunkiseudun selvityksen 
kustannuksia sellaisinaan, 

Taulukko  27:  Meluesteiden  keskimääräiset kustannukset eri alueilla 
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Aluekohtaisten  keskimääräisten kustannusten laskemisen perustana  on  oletus 
eri mel untorju ntarakenteiden välisestä suhteesta. Selvityksissä ilmoitettujen 
estepituuksien perusteella tätä suhdetta voi arvioida likimäärin. Pääkaupun-
kiseudulla meluaitojen osuus  on  suurempi kuin muualla, eli noin  1/3. 

 Keskimäärin osuus  on  noin  1/4. Kaiteita on  vähän. Tässä  on  tehty seuuraava 
oletus eri tyyppien jakautumasta: 

Estetyyppi 	Valli 	Kaide 	Aita/Seinä  
Osuus 	70% 	5% 	25%  

Tällä oletuksella eri seutujen keskimääräiset meluestekustannukset olisivat 

Uusimaa, poislukien 
pääkaupunkiseutu 	 1900 mk/jm 
Eteläiset  ja  rannikko- 	 1400 mk/jm  
piirit 
Muu  Suomi 
	

1200 mk/jm  

Taulukko  28:  Eri seutujen keskimääräiset  meluestekustannukset,  arvio  

6.5  Meluntorjunnan  selvittäminen  otannassa 

Meluntorjuntaselvityksen  tavoitteena oli määritellä melusuojauksen tarve 
yleisten teiden varsilla. Suojauksen päämääräksi voidaan asettaa kaikkien 
asukkaiden suojaaminen liikenteen melulta. Tässä työssä tarkasteltiin  me-
luesteiden  rakentamisella saatavaa ulkomelun vähentymistä. Tästä seuraa, 
että kaikkia ihmisiä ei voida suojata (kerrostalojen yläkerrokset)  ja  että melu 
ei kaikilla alene  alle  55 dB:n,  vaikka melutaso alenisikin selvästi. 

Lähtötietona  on 1816 km digitoituja,  otokseen tulleita tieosia eri puolilta 
Suomea  ja  näiden varsilla meluvyöhykkeellä olevien rakennusten sijainti  ja 

 asukasmäärä. Kukin tieosa edustaa tiettyä osaa Suomen teistä  ja  laajennus-
kertoimen avulla saadaan tieto tällaisten tieosien määrästä  koko  Suomessa. 

Selvitettiin, miten paljon meluesteitä rakennetaan  ja  miten paljon saadaan 
suojatuksi ihmisiä tiettyä rahamäärää käyttäen. Meluesteiden rakennustarpeen 
määrittely kullekin  talolle  päätettiin tehdä tietokoneohjelmafia. Tämä takaa tasa-
puolisen käsittelyn eri melutilanteissa annettujen ehtojen puitteissa. 

Ohjelmassa oleva päättely siitä, rakennetaanko  talolle  este vai ei, voidaan 
ratkaista usealla tavalla. Tavanomaisin tapa olisi tarkastella melun määrää, 
ihmisten lukumäärää  ja  rakennusten tiheyttä. 
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Tämä edellyttää päättelysääntöjen muodostamista siitä, mikä  on  riittävä 
melumäärä, ihmisten määrä  ja  rakennusten tiheys esteen rakentamiseksi. 
Edellytyksenä  on  siten hyvin monimutkaisen päättelyketjun hallinta. 

Tässä työssä päädyttiin käyttämään kustannusten optimointia saavutettuun 
hyötyyn nähden. Tästä  on se  etu, että kustannukset ovat helpommin 
miellettäviä yksiköitä kuin yhdistelmät rakennusten tiheydestä, melumääristä 

 ja asukasmääristä.  

Kustannusten optimointi perustuu seuraaviin tekijöihin: 

Esteen yksikköhinta 	 Kohdassa  6.4  määritellyt keskimääräiset hinnat mkljm 

Maksimikustannus 	 Rahamäärä,  jota  enintään ollaan valmiit käyttämään yhden 
asukkaan suojaamiseen meluesteellä 

Hyväksyttävä kustannus 	Asukkaaseen kohdistuvasta melutasosta  ja melusuojauksen 
tehosta  riippuva rahamäärä prosenttiosuutena maksimikus-
tannuksesta. Mitä pienempi  on lähtömelutaso  ja  mitä 
vähäisempi esteellä saavutettu melutason alenema, sitä 
pienempi  on  hyväksyttävä kustannus 

Potentiaaliset  varat 	 Rahasumma, joka saadaan laskemalla yhteen meluesteen 
vaikutusalueella olevien asukkaiden hyväksyttävät  me-
lusuojauskustannukset. Summa  kertoo, miten paljon rahaa 
enintään voidaan käyttää kyseisen asukasjoukon suojaami-
seen 

Suojattavissa  oleva  asukas 	Asukas,  joka  on suojattavissa meluesteellä.  Laskennassa  
on  käytetty seuraavia oletuksia suojattavissa olevien 
asukkaiden määrästä, tilastokeskuksen käyttämien talotyyp

-pien  nimitysten mukaan: pistetalot  20%, asuinkerrostalot 
50%,  muut kerrostalot  30%  ja  muut asuintalot (omakotitalot, 
rivitalot)  100%  

Suojattu  asukas 	 Suojatuksi  katsotaan  asukas, jos  hänen asuinrakennukseen - 
sa  kohdistuva melutaso  on suojauksen  jälkeen vähintään 

 2 dB  alempi kuin lähtömelutaso,  tai on  alle  55 dB 

Kustannussäästö 	 Potentiaalisista varoista vähennetään esteen kustannukset  
ja tulos  jaetaan suojattavissa olevien asukkaiden määrällä. 
Tämä kuvaa esteen edullisuutta siihen verrattuna, että 
esteen toteuttamiseen käytettäisiin hyväksyttävät kustannuk-
set täysimääräisinä 

Mikäli ihmisen suojaaminen meluesteellä tulisi kalliimmaksi kuin hyväksyttävä 
kustannus/asukas, katsotaan meluesteen teko kannattamattomaksi  ja  silloin 
tulee käyttää muita suojaustapoja. 
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6.6  Meluntorjunnan  käsittely mallissa 

Mallissa  on  käytetty pohjoismaista melumallia. Kuvassa  9A on  esitetty  300 
 metriä pitkän meluesteen aiheuttama melun vaimeneminen esteen takana. 

Suurimmillaan melun vaimenema  on 15 dB  välittömästi esteen takana 
keskiosassa.  2 dB:n vaimenema  ulottuu noin  lo  metrin etäisyydelle esteen 
pään yli. Tämän vuoksi mallissa esteen vaikutusalueeksi esteen pituussuun-
nassa katsotaan alue, joka  on  esteen pituus +  10 m.  Kuvassa  9B on  kaksi  100 

 metrin estettä  40  metrin välein. Kanden esteen tapauksessa ei esteen 
vaikutusaluetta ole rajattu esteen pituus- eikä syvyyssuunnassa.  

B 

____a  

Kuva  9: 	Me/un vaimeneminen  esteen takana.  Uloimmassa vyöhyk- 
keessä  esteen vaikutus  -  1 dB,  sisemmässä -  15 dB. 
A  yhtenäinen este  
B  kaksi estettä, joiden väli  40 m  

Lyhimmäksi  rakennettavaksi esteeksi määriteltiin  40 m.  Tämä pituus ei vastaa 
todellisuudessa rakennettavia minimiestepituuksia, mutta tässä otostutkimuk

-sessa  se  sopii kuvaamaan esteen rakennustarvetta. Esteen etäisyydeksi tien 
keskiviivasta valittiin  15 m  ja korkeudeksi  3,5 m,  tasaiseksi oletetun maaston 
tasosta. 

Käsiteltävässä  aineistossa  on vain melualueella  olevat asutut rakennukset. 
Tietä tarkastellaan tutkimalla molemmat puolet erikseen. Esteen "rakennus" 
aloitetaan tarkastelemalla ensimmäistä rakennusta tien oikealla puolella, 
tieosan alkupisteestä nähtynä. Rakennukselle osoitetaan tien varteen  40  metrin 
pituinen este, jonka keskikohta  on  pisteessä, jossa tiestä kohtisuoraan 
rakennukseen piirretty suora leikkaa tienvarren. Tutkitaan, riittävätkö potenti-
aaliset  varat esteeseen.  Jos  varat  eivät riitä, estettä ei kannata rakentaa. 
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Mikäli  varat  riittävät, jatketaan estettä molemmista päistään  5 m  kerrallaan, 
kunnes löytyy kannattavin estepituus kyseiselle rakennukselle, eli  se  esteen 
pituus jolla potentlaalisten varojen  ja  esteen rakentamiskustannusten  välisen 

 eron määrittelemä kustannussäästä  on  suurimmillaan. 

Kullekin estepituudelle laskettua kustannussäästöä vertaillaan edelliseen 
suurimpaan kustann ussäästäön. Esteen kannattavuutta tarkastellaan vähintään 

 80  metrin estepituuteen  ja  yli, ios  varat  riittävät,  tai  korkeintaan  120  metrin 
päähän viimeisestä talosta.  5  metrin askelpituuden aiheuttama portaittaisuus 
poistetaan hyväksymällä vertailuarvosta  4 %:n alenema tutkittavassa  kustan - 
n ussäästössä.  Suurimman kustann ussäästön omaava estepituus  on  toden-
näköisesti  5 m  askelten välissä.  4 %:n säännän  käyttö valitsee silloin pidem-
män estepituuden paremmaksi.  

Kuva  10: 	Suurimman kustannussäästön etsiminen, yhtä rakennusta 
suojaa  va  melueste  

Kuvassa lOon esimerkki edullisimman esteen pituuden etsinnästä kustannus- 
säästön avulla. Neliöt kuvaavat ohjelman etenemistä  5+5  metrin aitapituuden 
välein.  Ensin  määritellään lyhin mandollinen este,  40  metriä. Kustannussäästö 

 on 13 000  mk. Tämän jälkeen esteen molempiin päihin lisätään  5  metriä eli 
esteen pituus  on 50  metriä. Uusi kustannussäästölukema  on 14 300  mk, joka 

 on  suurempi kuin edellinen. Pituutta  on  tutkittu  120  metriin saakka, jolloin 
säästöä ei enää ole. Koska  70  metrin esteen kustannussäästö  on  yli  4 %  alem-
pi kuin  60  metrin esteen,  on  ohjelma valinnut parhaaksi estepituudeksi  60 m. 
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Tämän jälkeen tutkitaan kyseisen  40 m tai  pitemmän esteen vaikutusalueella 
olevia kaikkia rakennuksia. Vaikutusalueeksi katsotaan esteen kohdalla  ja  lo  
metriä esteen päästä eteenpäin olevat rakennukset. Välimatka mitataan tietä 
pitkin, tiestä kohtisuoraan rakennukseen piirrettyjen suorien väleinä. Tämä 
tutkinta tehdään myös siinä tapauksessa, että  40 metrinkään  estettä ei 
kannattanut rakentaa yksittäiselle raken nukselle. 

Estettä jatketaan, kunnes löytyy kannattavin estepituus vaikutusalueefla 
olevalle rakennusryhmälle. Estettä jatkettaessa voi vaikutusalueella olevien 
rakennusten määrä kasvaa. Kun kannattavin estepituus  on  löytynyt, jatketaan 
esteen rakentamista  5  metrin askelin alkupisteestä taaksepäin  ja  haetaan 
kannattavin estepituus. Taaksepäin jatkettaessa rakennusten määrä ei enää 
muutu. 

Kuvassa  il  on  esimerkki kuuden rakennuksen ryhmästä.  40  metrin pituisen 
esteen kustannussäästö  on -13 000  mk. Vaikka kustannussäästö  on 

 negatiivinen, jatketaan ensimmäisen rakennuksen tarkastelua  80  metrin 
estepituuteen saakka. Tämän jälkeen otetaan tarkasteluun mukaan seuraava 
rakennus, jolloin kustannussäästö  on -4 000  mk. Niin kauan kuin uutta 
rakennusta ei tule mukaan laskee kustannussäästö.  Paras  kustannussäästö 

 saavutetaan kuudennen rakennuksen mukaantulon jälkeen. Lopullinen 
estepituus  on 200 m.  

Kuva  11: 	Suurimman  kustannussäästön  etsiminen, kuuden  rakennuk- 
sen  ryhmä  
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Seuraavaksi yhdistetään lähekkäln olevat esteet. Mikäli esteiden väli  on  alle 
 20 m,  ne yhdistetään aina.  Jos  esteiden väli  on  alle  40  metriä  ja  yhdistetyn 

esteen hinta suojattua asukasta kohden  on  enintään  10 % maksimikustannuk 
sesta,  ne yhdistetään.  Jos  väli  on  alle  80  metriä  ja  näiden kanden esteen 
keskimääräinen kustannus/asukas nousee yhdistämisen seurauksena enintään 

 10 %,  ne yhdistetään. Laskelmat tehdään tämän jälkeen tien vasemmalla 
puolella. Mallissa oletetaan, etteivät esteet heijasta melua toiselle puolelle.  

6.7 Meluntorjunnan  kustannusten laskeminen  

Meluesteiden  kokonaiskustannukset lasketaan suoraan esteiden pituuksista. 
Kullekin piirille  on  määritelty kohdan  6.4 aluejaon  mukainen esteen yksikköhin-
taljm. Suojattujen asukkaiden kokonaismäärä lasketaan käymällä läpi kaikkien 
asuinrakennusten melutilanne suojauksen jälkeen. Tällöin otetaan huomioon 
myös kanden lähekkäin olevan esteen yhteisvaikutus suojattuun rakennukseen. 

% MAKSIMISTA 

20 4dB Il  

LAHTÖMELUTASO  dB  

Kuva  12: 	Hyväksyttä  vän kustannuksen/asukas  riippuvuus lähtömelu- 
tasosta  ja melusuojauksen tehosta 

Meluesteen  rakentamista mallissa ohjataan suojattua asukasta kohden 
määritellyillä kustannuksilta. Maksimikustannus  on  rahamäärä,  jota  enintään 
ollaan valmiit käyttämään yhden asukkaan suojaamiseen meluesteellä. 
Maksimikustannus toteutuu  vain  hyvin suurilla lähtömelutasoilla  ja  suurilla 
melun vaimentumisarvoilla. Kymen tiepiirin kohdalla  on  esitetty esimerkki 
maksimikustannusten  ja  keskimääräisten kustannusten välisestä suhteesta. 
Lähtömelutason  ja melun vaimenemisen huomioimiseksi kustannusrajoja 
määritettäessä  otettiin käyttöön käsite hyväksyttävä kustannus/asukas: 
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-  3 s 1  -  125 S 
F(21) 

 - 	15 

s 	= suojausteho (melun alenema, dB) 
= lähtömelutaso  (LA , dB) 

F(S)  =  hyväksyttävä kustannus/asukas (mk)  

L  >  55 
0  <  s  <  15 

1  <  (1500  +  125 s)  

Kuvan  12 käyrästö  perustuu yiiä kuvattuun yhtälöön.  Sen  avulla voidaan ottaa 
huomioon  se,  että suuremmassa melussa elävien asukkaiden suojaus  on 

 tärkeämpää kuin pienemmässä melussa olevien  ja  suurempi melun alenema 
 on  parempi kuin pienempi melun alenema. Muuttamalla  55 dB:n  kohdalla 

olevaa prosenttilukua voidaan ohjata  mallin käytäytymistä.  Suurempi 
prosenttiluku suosii kaukana tiestä olevia asukkaita. Prosenttiluvuilla tehty 
herkkyystarkastelu osoittaa, että  jos  55 dB:n  kohdalla prosenttiluku vaihtelee 
välillä  30.. .60 % maksimikustannuksesta,  ei meluntorjunnan kokonaiskustan-
nuksissa tapandu olennaisia muutoksia. 

Yhtälön  avulla määritellään mallissa kullekin asukkaalle hyväksyttävä 
kustannus/asukas. Laskettaessa yhteen kaikki suojattavan asukasryhmän 
kustannus/asu  kas  rahamäärät, saadaan potentiaaliset  varat.  Summa  kertoo, 
miten paljon rahaa enintään voidaan käyttää kyseisen asukasjoukon suojaami-
seen. Potentiaaliset  varat  kuvaavat melusuojauksen tarvetta tällä ryhmällä.  

Jos  kaikki potentiaaliset  varat  käytettäisiin meluesteen rakentamiseen, tulisi 
meluntorjunta erittäin kalliiksi. Mallissa käytetty käsite kustannussäästö  on 

 rakennetun meluesteen kustannusten  ja  potentiaalisten varojen erotusjaettuna 
suojattavissa olevien asukkaiden määrällä. Kustannussäästö ilmaisee miten 
paljon "säästyy" varoja verrattuna siihen, että esteen rakentamiseen jou-
duttaisiin käyttämään kaikki potentiaaliset  varat. 

Kustannussäästö  on  suuri silloin, kun rakennukset ovat tiheässä, asukkaita 
 on  paljon  ja lähtämelutaso  on  korkea. Mallissa käytetään kustannussäästää 

kriteerinä meluesteen rakentamiselle eli etsitään meluesteelle suurin  kus-
tan nussäästö  tietyin rajoituksin. 

Meluestein  tehtävän meluntorjunnan kokonaiskustannuksiksi (poislukien 
pääkaupunkiseutu) saatiin  mallin  avulla kuvassa  13  oleva käyrä (pilkkuviiva). 
Tätä käyrää kuvaamaan sopii seuraavanlainen yhtälä: 

	

A*h 	C 	meluntorjunnan  kustannus (mk)  

	

C  = - 	A, B 	vakioita 

	

B-h 	h 	suojattujen  henkilöiden lukumäärä  
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Koko  Suomen tapauksessa  A:n  arvo  on 1300  ja B:n  arvo  250000. 

1300  *  h 

250000  -  h  

Kuvassa  13  tällä yhtälöllä laskettu käyrä  on  esitetty yhtenäisellä viivalla. 
Suojattavissa olevien asukkaiden  koko  määrä pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 

 240 000  asukkaasta  214 000, on  esitetty pystysuoralla viivalla. 

KUSTANNUKSET (mmk) 
 7000 	I 	I 

6000 -f1  MALLI  

L 5000 	 -  

4000  -  

3000 

2000 

1000 

50000 100000 150000 200000 250000  
SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  13: 	Meluntorjunnan  kustannukset,  koko  maa (poislukien pääkau- 
punkiseutu)  

Kaikkien suojattavissa olevien asukkaiden suojaaminen meluestein maksaa 
tämän otantaselvityksen mukaan lähes  8  miljardia markkaa. Mutta  jo  150 000 

 asukkaan, eli  2/3  tämän alueen suojattavissa olevista asukkaista, suojaus  on 
 mandollista  2  miljardilla  markalla. 

Keskimääräiset kustannukset suojattua asukasta kohti vaihtelevat myös  sen 
 mukaan, miten laajalle suojausta ulotetaan.  150 000  asukkaan suojaamisen 

keskimääräinen kustannus  on 13 000 mk'suojattu  asukas, t.s.  asukasta kohden 
tulee keskimäärin  10  metriä estettä. Mallissa toteutettavat meluesteet  on 

 asetettu edullisuusjärjestykseen, joten suuremman asukasmäärän suojaaminen 
merkitsee keski määräisen mel uestepitu uden lisäämistä. 
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6.8 Meluntorjunta  eri  tiepiirien  alueella 

Uudenmaan  tlepilri  

Pääkaupunkiseudun meluntorjunnan osalta  on  käytetty aiemmin tehdyn selvi-
tyksen tietoja. Selvityksessä  on  kolmeen viisvuotisjaksoon jaettu toteutta-
misohjelma. Ohjelmaan  on  sisällytetty  32  kiireellisimpinä pidetyt kohteet 
yhteensä  75 tarkastellusta. Toteuttamisohjelman  kustannusarvio  on 213  Mmk, 
josta tielaitoksen osuutena  132  Mmk  ja  kuntien osuutena  71  Mmk. Kaikkien 

 75  hankkeiden kokonaiskustannus olisi noin  300  Mmk. 

Toteuttamisohjelman  mukaiset toimenpiteet vähentäisivät noin  64000  ihmisen 
asuinympäristön melua seuraavalla tavalla: 

Meluvyöhyke 	 Asukkaita 
Ennen suojausta 	Suojaus tehty  

>65 dB 	 8900 	 2500 
60-65 dB 	 22 300 	 10 600 
55-60 dB 	 33 000 	 32 000  
Yhteensä 	 64200 	 56100  

Taulukko  29:  Pääkaupunkiseudun meluntorjunnan toteuttamisohjelman 
vaikutukset  /5, Ii/te 4A/  

Selvityksessä arvioidaan melun häiriänä kokevien asukkaiden määrän 
vähenevän  5600. Jos  käytetään otantatutkimuksen painotuksia, vähenemä 
olisi arvioIta  11 200  asukasta, koska kokonaan  alle  55 dB-alueelle siirtyvien 
asukkaiden määräile annetaan suurempi paino (selvityksessä  10%,  tässä 
tutkimuksessa  33%). 

Koko  alueelle yfeistettynä, noin  300  Mmk meluntorjuntaohjelmalla olisi 
mandollista vähentää yli  55 dB-melualueen asukasmäärää 100 000 asukkasta 

 noin  85 000 asukkaaseen  ja  melua häiritsevänä kokevien asukkaiden määrää, 
otantatutkimuksen painotusten mukaan,  39 500  asukkaasta noin  23 000 
asukkaaseen. 

Otantatutkimuksessa  on  tarkasteltu muun Uudenmaan meluhaittoja. Melu- 
alueella asuvien asukkaiden lukumääräarvioksi saatiin  30 000. Suojattavissa 

 olevien asukkaiden määrä  on 26 400. Suojattujen  asukkaiden määrän  ja 
suojauskustann usten  välistä suhdetta kuvaa seuraava käyrä: 
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KUSTANNUKSET (mmk)  

1200 	I 

1000 __ __ __ 

800 

_____ __  II  
600 

400 

200 

o 
0 	10000 	20000 	30000 

SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  14: 	Me/untorjunnan  kustannukset, muu Uusimaa  

Suojauskustannusten  kasvu asukasta kohti nopeutuu, kun suojattujen 
asukkaiden määrä ylittää  15 000. Jos meluntorjunnan  toimenpiteiden 
perustaksi asetetaan mandollisimman hyvä kustannustehokkuus, hieman yli 

 15 000  asukkaan suojaus kannattaisi tehdä: 

Suojattavissa  olevat asukkaat  26 400  
Esteiden suojaan  16 400 62% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  14 400 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65dB 15200 5050 
65-70 dB 300 150 
>70dB  0 0  
Yhteensä  15500 5200  

Taulukko  30:  Mandollinen  melusuojaus,  muu Uusimaa  

Meluesteiden  kustannukset olisivat tässä vaihtoehdossa  250  Mmk. Suojattua 
asukasta kohti tämä  on  runsaat  15 000  mk, eli  36%  enemmän kuin pääkau-
punkiseudun ohjelmassa keskimäärin. Asutus  on  huomattavasti harvempaa, 
mutta meluesteiden kustannuksiin vaikuttaa oletus siitä, että meluvallien osuus 
voisi olla suurempi kuin pääkaupunkiseudulla.  

Jos  yhdistää pääkaupunkiseudun meluntorjuntaohjelman  ja  näitä tuloksia, voi 
todeta että  550  Mmk panoksella Uudenmaan yleisten teiden liikennemelualuei

-den  asukkaiden määrää voitaisiin vähentää  130 000:sta 100 500:aan. Melun 
 häiriönä kokevien määrä vähenisi  47 300  :sta  28 200  :aan. 
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Turun  tiepliri  

Turun tiepiirin alueella melualueiden asukkaiden määrä  on otantaselvityksen 
 mukaan  30 500. Suojattavissa  olevia asukkaita  on 26 000. Suojauksen 

 laajuuden  ja suojauskustannusten  välinen suhde  on  seuraava: 

KUSTANNUKSET (mmk) 
 1200 

1000 	

/1 
800 	 _ 	_ jill  

600 	 -  

400 	 -  

200  _ 	 _ it 

0 	 10000 	20000 	30000  
SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  15: 	Me/untorjunnan  kustannukset, Turun tiepilri 

Tämänkin käyrän perusteella, meluntorjunnan kustannusten kannalta edullinen 
vaihtoehto olisi runsaan  15 000  asukkaan suojaaminen: 

Suojattavissa  olevat asukkaat  26 000  
Esteiden suojaan  16 100 62% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  14300 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita  Häiriytyvät  
55-65 dB 15 300 5 100 
65-70 dB 800 400 
>70 dB 50 50  
Yhteensä  16 150 5 550  

Taulukko  31: 	Mandollinen melusuojaus, Turun tiepiiri 

Meluesteiden  kustannukset olisivat  220  Mmk, eli noin  14 000 mklsuojattu 
 asukas. Melualueilla  olevien asukkaiden määrä vähenisi  30 500:sta 16 150 

:een  ja melun  häiriönä kokevien asukkaiden määrä  111 00:sta 5 550:een. 

Melun häiriänä kokevien  asukkaiden vähenemä olisi  50%,  eli hieman 
vähemmän kuin suojattujen asukkaiden osuus  (52%  kaikista melualueiden 
asukkaista,  62% suojattavista  asukkaista). 



KUSTANNUKSET (mmk)  
800  

200 

LIII.  

Yleisten teiden liikennemelu 
	 57  

MELUNTORJUNTATOIMET  JA  KUSTANNUKSET  

Hämeen tiepliri 

Hämeen tiepiirin melualueiden  26 900  asukkaasta voidaan suojata  25 000:  

O 	5000 10000 15000 20000 25000 30000  

SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  16: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Hämeen tiepliri 

Myös tämän käyrän jyrkkeneminen alkaa noin  15 000  asukkaan kohdalla. 

Suojattavissa  olevat asukkaat  25 000  
Esteiden suojaan  17 800 71% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  16 100 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita Häirlytyvät  
55-65 dB 9 800 3 300 
65-70 dB 500 250 
>70dB  0 0  
Yhteensä  15500 3 550  

Taulukko  32:  Mandollinen me/usuojaus, Hämeen tiepiiri 

Esteiden kustannus olisi  1 65  Mmk, eli keskimäärin  10 000 mk/suojattu  asukas. 
 Melualueiden  asukkaiden määrä vähenisi  26 900:sta 15 500:aan  ja  melun 
 häiriönä kokevien määrä  9 700:sta 3 550:een.  Turun tiepiiriin verrattaessa 

merkittävästi pienemmät kustannukset johtuvat osin alemmasta meluesteen 
yksikköhinnasta, mutta otanta  on  myös voinut vaikuttaa tulokseen. 

Kymen tieplirl 

Melualueiden  asukkaita  on 13 900,  joista suojattavissa  12 800.  Kustannus-
käyrän jyrkkeneminen alkaa noin  8 000  asukkaan kohdalla. 
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KUSTANNUKSET (mmk) 

SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  17: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Kymen tiepiiri 

Suojattavissa  olevat asukkaat  12 800  
Esteiden suojaan  8 000 63% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  7 000 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 AsukkaIta Häiriytyvät  
55-65 dB 6 800 2 300 
65-70 dB 300 150 
>70dB  0 0  
Yhteensä  7 100 2 450  

Taulukko  33:  Mandollinen melusuojaus, Kymen tiepiiri 

Meluesteiden  kustannus olisi  115  Mmk, eli keskimäärin  14000 mk'suojattu 
 asukas.  Melualueiden  asukkaat vähenisivät  13 900:sta 7100:aan  ja  melun 
 häiriönä kokevien määrä 4950:stä 2450:een. Eri melusuojauksen tasoilla, 

kustannukset asukasta kohti kehittyisivät seuraavasti: 

Suojattujen  asukkaiden 
määrä  
6 200 
8 000 
8300 
9 000 

11 300 
12 600 

Kustannus/suojattu  asukas  
Enimmäls  Keskimäärin  

60000 13700 
80000 14000 
90000 15300 

160000 17700 
180000 20100 
600 000 37 000  

Taulukko  34: 	Kustannukset/asukas  suoja uksen eri tasoilla, esimerkki 
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Taulukkoon  merkityt enimmäiskustannukset ovat niitä, joita  mallin  kussakin 
vaihtoehdossa  on  asetettu  >70 dB melutason  mandollisimman suuren alen-
tamisen (-  15 dB) kustannusrajaksi.  Vertailu keskimääräisiin kustannuksiin 
osoittaa, että tällaiset maksimitapaukset ovat harvassa; kun sallittua 
enimmäiskustannusta  on kymmenkertaistettu,  keskimääräiset kustannukset 
ovat kolminkertaistuneet.  

Jos  taulukkoa vertaa pääkaupunkiseudun meluntorjuntaohjelman eri vaiheiden 
kustannuksiin, meluesteiden rakentaminen  8300  asukkaan kohdalle vastaisi 
keskimääräisiltä kustannuksiltaan kyseisen ohjelman  I  ja Il  vaihetta,  12 600 

 asukkaan suojaaminen suurin piirtein ohjelman  Ill  vaihetta. 

Tässä selvityksessä esitetyt taulukot mandollisen melusuojauksen laajuudesta 
voidaan nähdä tietyn välivaiheen kuvauksena, jolloin  on  suoritettu  n. 2/3 
meluestein  tehtävissä olevista toimista.  Sen  jälkeen  on  syytä harkita muun 
meluntorjunnan toteuttamista toisin keinoin, koska meluesteiden kustannukset 
suojattua asukasta kohti alkavat kasvaa huomattavasti. 

Mikkelin  tieplirl 

Melualueiden  14 200  asukkaasta  9600  olisi suojattavissa: 

KUSTANNUKSET  (mmkl  
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0 	3000 	6000 	9000 	12000  
SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  18: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Mikkelin  tiepiiri  

Jos  valitaan  7000  asukkaan suojaustaso, saadaan: 

Suojattavissa  olevat asukkaat 	9 600  
Esteiden suojaan 	 6 900 	71% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  5 700 
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Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita 	 Hälrlytyvät  
55-65 dB 	 4 900 	 1 600 
65-70 dB 	 3 700 	 1 850  
>70dB 	 0 	 0  
Yhteensä 	 8 600 	 3 450  

Taulukko  35:  Mandollinen melusuojaus, Mikkelin tiepiiri 

Merkittävä ero  koko melualueiden  asukkaiden määrän  ja suojattavissa  olevien 
asukkaiden määrän välillä sekä suuri  65-70 dB  meluvyöhykkeelle  jäävien 
asukkaiden määrä perustuvat pääosin otannan tuomaan satunnaistekijään. 
Näiden asukkaiden osuus ei juuri muutu, vaikka suojausta !isättäisiinkin. 

Esteiden kustannukset olisivat  51  Mmk, eli  7400  mk/suojattu  asukas.  Melu- 
alueiden asukkaiden määrä vähenisi  14  200:sta 8600:aan  ja melun  häiriönä 
kokevien määrä 6100:sta 3450:een eli, otannan luonteesta huolimatta, 
kuitenkin  44%.  Tämä luku  on  samaa suuruusluokkaa kuin muiden tiepiirien 
alueella. 

Pohjois-Karjalan  tiepllri 

Melualueiden  asukkaiden määrä  on 7700,  suojattavissa  olisi  6400.  

KUSTANNUKSET (mmk)  
200 	- _________ _________ - _______  

160 	 - _____- 

I.- 
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40  
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0 	2000 	4000 	6000 	8000  

SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  19: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Pohjois-Karjalan tiepiiri 

Tämän käyrän nousu muuttuu, kun suojattujen määrä lähestyy  5000.  



Suojattavissa  olevat asukkaat  6 400  
Esteiden suojaan  4 600 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  4 600 
Melualuellie  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita  
55-65 dB 2 950 
65-70 dB 0 
>70dB  0  
Yhteensä  2 950 

72% 

Häiriytyvät  
950 

0 
0 

950  
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Taulukko  36:  Mandollinen melusuojaus, Pohjois-Karjalan tiepiiri 

Meluesteiden  kustannus olisi  33  Mmk,  14 000 mklsuojattu  asukas. Melualuei
-den  asukkaiden määrä vähenisi 7700:sta  2950 :een  ja melun  häiriönä kokevien 

määrä 2550:stä 950:een. Tämä vähenemä olisi yli  60%.  

Kuopion  tieplirl 

Melualueiden  asukkaita  16 500, suojattavissa 14 900.  

KUSTANNUKSET (mmk)  
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Kuva  20: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Kuopion tiepliri  

Jos  valitaan lähtökohdaksi noin  11 000 asukaan  suojaaminen, saadaan: 

Suojattavissa  olevat asukkaat 	14 900  
Esteiden suojaan 	 10 300 	69% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  8 200 



Suojattavissa  olevat asukkaat  17 100  
Esteiden suojaan  11 500 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  10300 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita  
55-65 dB 9 500 
65-70 dB 140 
>70dB  0  
Yhteensä  9 640 

65%  

Häiriytyvät  
3 200 

70 
0 

3 270  

62 	 Yleisten teiden  liikennemelu 
MELUNTORJUNTATOIMET  JA  KUSTANNUKSET  

Melualueille  jäisivät:  
Mel  uvyöhyke 	 AsukkaIta 	Häl  riytyvät  
55-65 dB 	 8 300 	 2 750 
65-70 dB 	 50 	 30 
>70dB 	 0 	 0  
Yhteensä 	 8 350 	 2 780  

Taulukko  37: 	Mandollinen melusuojaus, 	Kuopion tiepllri 

Meluesteiden  kustannukset olisivat  140  Mmk,  13 500 mklsuojattu  asukas. 
 Muutos melualueiden asukkaiden määrässä  16 500:sta 8350:een  ja melun 

häiritsevinä kokevien  määrässä 5750:stä  2780 :een.  

Keski-Suomen  tiepliri 

Melualueiden  asukkaiden määrä  19 900,  joista voidaan suojata  17 100. 

KUSTANNUKSET (mmk)  

0 	4000 	8000 	12000 16000 20000  

SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  21: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Keski-Suomen tiepiIri 

Taulukko  38: 	Mandollinen melusuojaus, Keski-Suomen tiepiiri 



Yleisten teiden liikennemelu 	 63 
MELUNTORJUNTATO(MET  JA  KUSTANNUKSET 

Meluesteiden  kustannukset olisivat  113  Mmk,  9800 mklsuojattu  asukas. 
 Melualueiden  asukkaiden määrä vähenisi  52%  ja  melun  häiriönä kokevien 

määrä 6950:sta 3270:een. 

Vaasan  tieplirl 

Melualuelden  asukkaiden määrä  18 100, suojattavissa 17 700.  
KUSTANNUKSET (mmk) 
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Kuva  22: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Vaasan  tiepliri 

Suojattavissa  olevat asukkaat 	17 700  
Esteiden suojaan 	 11 750 	66% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  9 500 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita 	Hälrlytyvät  
55-65 dB 	 8 150 	 2 700 
65-70 dB 	 450 	 230 
>70dB 	 0 	 0  
Yhteensä 	 8 600 	 2 930  

Taulukko  39: 	Mandollinen  melusuojaus,  Vaasan  tiepiiri  

Esteiden kustannukset olisivat  196  Mmk,  16 700 mklsuojattu  asukas. 
 Melualueiden  asukkaat vähenisivät  18 lOO:sta 8600:aan  ja  melun häiriänä 

kokevien  määrä 7100:sta 2930:een, noin  60%.  

Keski-Pohjanmaan  tiepilri 

Melualueiden  asukkaiden määrä  on 12 400,  joista kaikki suojattavissa. 
Otannan kohdalle ei siten ole osunut kerrostaloja. 
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KUSTANNUKSET (mmk) 

0 	3000 	6000 	9000 	12000 15000  
SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  23: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Keski-Pohjanmaan tiepiiri 

Suojattavissa  olevat asukkaat 	12 400  
Esteiden suojaan 	 8 100 	66% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  7 650 
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita 	Häl  riytyvät  
55-65 dB 	 4 750 

	
1 600 

65-70 dB 	 0 
	

0 
>70dB 	 0 

	
0 

Yhteensä 	 4 750 
	

1 600  

Taulukko  40:  Mandollinen melusuojaus, Keski-Pohjanmaan tiepiiri 

Tällä suojauksen tasolla, meluesteiden kustannukset olisivat  11 7  Mmk, eli noin 
 14500 mklsuojattu  asukas.  Lähes kaikkien melualueiden asukkaiden,  12 000, 

suojauksen  kustannustaso olisi  380  Mmk, eli noin  32 000 mklsuojattu  asukas. 
 Valitulla suojaustasolla melualueiden asukkaiden määrä vähenee yli  60%  ja 

 samoin melun häiriönä kokevien asukkaiden määrä, 4250:stä 1600:aan. 

Tiepiirin kokoon nähden korkeat kokonaiskustannukset voivat ainakin osin 
johtua otannan rakenteesta. 

Oulun tiepitri 

Melualueiden  asukkaiden määrä  23 100,  joista suojattavissa  22 100. 
 Kustannuksia kuvaava käyrä jyrkkenee noin  12 000 suojatun  asukkaan 

kohdalla. 
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Lähtökohdaksi valitaan kuitenkin hieman suurempi luku  sillä  perusteella, että 
saavutettaisiin noin  2/3  suojauksen  taso. 

KUSTANNUKSET (mmk)  
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0 	5000 	10000 15000 20000 25000  
SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  24: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Oulun tiepiiri 

Suojattavissa  olevat asukkaat  22 100  
Esteiden suojaan  14 400 65% 
>55 dB -alueen ulkopuolelle siirtyvät  11 800  
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita Häiriytyvät  
55-65 dB 10 800 3 600 
65-70 dB 200 100  
>70dB  0 0  
Yhteensä  11 000 3700  

Taulukko  41: 	Mandollinen melusuojaus, Oulun tiepiiri 

Meluesteiden  kustannukset olisivat  1 90  Mmk, keskimäärin  13 000  mk/suojattu 
 asukas. Melualueiden  asukkaiden määrä vähenisi  50%,  melun  häiriönä 

kokevien määrä 8800:sta 3700:aan eli noin  60%.  

Kainuun tiepiiri 

Melualuelden  asukkaita  on 5100,  jotka kaikki olisivat otannan valinnnan 
mukaisesti suojattavissa.  

Jos  suojattavien  asukkaiden määräksi valitaan noin  3800,  meluesteiden 
kustannukseksi  tulee  56  Mmk, keskimäärin  1 4 500  mk/asukas.  Tällä tasolla 
melualueiden asukkaiden määrä vähenee 3500:aan  ja melun  häiriönä kokevien 
asukkaiden määrä  1  850:stä 550:een. 
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KUSTANNUKSET (mmk)  
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Kuva  25: 	Meluntorjunnan  kustannukset, Kainuun  tiepiiri 

Suojattavissa  olevat asukkaat  5 100  
Esteiden suojaan  3 850 75% 
>55 dB-alueen ulkopuolelle siirtyvät  3 500  
Melualueille  jäisivät:  
Meluvyöhyke 	 Asukkaita Hälrlytyvät  
55-65 dB 1 600 540 
65-70 dB 20 10  
>70dB  0 0  
Yhteensä  1 620 550  

Taulukko  42:  Mandollinen  melusuojaus,  Kainuun  tiepiiri  

Lapin tlepllrl 
KUSTANNUKSET (mmk)  

4000 	8000 	12000 16000 20000  

SUOJATUT  ASUKKAAT  

Kuva  26: 	Meluntorjunnan  kustannukset,  Lapin  tiepiiri  
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Melualueiden  asukkaiden määrä  on 21 700,  joista suojattavissa olisi  18 500.  

Suojattavissa  olevat asukkaat  18 500  
Esteiden suojaan  12 800 69% 
>55 dB -alueen ulkopuolelle siirtyvät  10 300  
Melualueille  jäisivät: 
Meluvyöhyke 	 Asukkaita Häiriytyvät  
55 -65dB  11150 3700 
65-70 dB 300 150  
>70dB  0 0  
Yhteensä  11 450 3 850  

Taulukko  43: 	Mandollinen me/usuojaus,  Lapin tiepiiri 

Meluesteiden  kustannukset olisivat  155  Mmk, keskimäärin  12 000  mklsuojattu 
 asukas. Melualueiden  asukkaiden määrä vähenisi  21  700:sta  11  450:een  ja 

melun häiriänä kokevien  määrä 8150:stä 3850:een.  

6.9  Yhteenveto meluntorjunnan toimista 

Tässä tarkastellut eri tiepilrien mandolliset meluntorjuntatoimet ovat 
periaatteessa  vain  esimerkkinä siitä, mitä kustannustasoa tietty meluntorjunnan 
laajuuden tavoite tuo mukanaan  ja  miten paljon  sillä  voi vaikuttaa meluhäiriöi

-den  määrään.  Jos  näitä esimerkkejä yhdistää, saadaan: 

Tiepiiri 	Asukkaita melualueilla 	Kustannukset,  
liman suojausta 	Suojauksefia 	Mmk 

Uusimaa  130 000 100 500 550 
Turku 30500 16 150 220  
Häme  26 900 1 5 500 1 65  
Kymi  13900 7100 115  
Mikkeli  14200 8600 51  
Pohjois-Karjala  7 700 2 950 33  
Kuopio  16500 8350 140  
Keski -Suomi 19900 9640 113 
Vaasa 18 100 8600 196  
Keski-Pohjanmaa  12 400 4 750 117 
Oulu 23 100 11 000 190  
Kainuu  5 100 1 620 56  
Lappi  21 700 11 450 155  
Yhteensä  340 000 206 210 2 101  

Taulukko  44: 	Mandollisten me/un torjuntatoimien yhdistelmä 
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Taulukosta näkyy, että Keski-Pohjanmaan  ja  Lapin tiepilrien  kohdalla otanta 

 on  todennäköisesti johtanut meluntorjuntatarpeen yliarviointiin. Aliarviointia voi 
vastaavasti esiintyä Hämeen  ja  Kymen tiepiirien kohdalla. 

Yleisten teiden liikennemelualueiden asukkaiden määrä vähenisi noin  134 000 

 asukkaalla, eli  60%,  jos meluesteisiln  käytettäisiin  2,1  miljardia markkaa. Melun 
häiritsevänä kokevien määrä vähenisi  125 000:sta 63 000:een,  eli puoleen. 
Uudenmaan ulkopuolella ei tämän otantatarkastelun mukaan olisi enää asuk-
kaita, joiden asuntoihin kohdistuisi  >70 dB  yleisten teiden liikenteestä 
aiheutuvaa melua. 

Tällä ratkaisulla yleisten teiden varsien meluesteiden pituus olisi runsaat  1 400 

km,  noin  3% asuttujen  teiden yhteispituudesta. Vaikka suhdeluku  on  pieni, 

kilometrimäärä  on  suuri: 

Tieplirl 	- Estepituus  Estettä! suojattu  asukas  
km m  keskimäärin 

Uusimaa  230 *(9) 

Turku 160 10  
Häme  120 7  

Kymi  80 10  
Mikkeli  40 6  
Pohjois-Karjala  30 6  
Kuopio  120 12  
Keski -Suomi 95 8 
Vaasa 140 12  
Keski-Pohjanmaa  80 10 
Oulu 140 10  

Kainuu  50 13  

Lappi  130 10  
Yhteensä  1415 10  

* 	tässä luvussa ei ole pääkaupunkiseutu mukana 

Taulukko  45: 	Mandollisten meluesteiden pituus eri tiepiirIen alueilla  

Jos estepituuksia  suojattua asukasta kohden vertailee suunnitelmissa 
esiintyviin tietoihin, luvut tuntuvat pieniltä. Tämä johtuu  mallin laadintatavasta. 

 Jonkun tietyn hankkeen meluntorjunnan suunnittelussa ei voida samalla tavalla 
optimoida kohteet, joissa torjuntaa suoritetaan, vaan torjunta koskee  koko 

 kyseisen tien varren asutusta. Tämä näkyy myös, kun vertaa näillä tiedoin 
määriteltyjä keskimääräisiä kustannuksia,  15 000 mklsuojattu  asukas, 

 pääkaupunkiseudun ohjelman vaiheisiin  I-Ill,  jossa luku  on 11 000 mklsuojattu 

 asukas  vaikka asutus  on  huomattavasti tiiviimpää  ja  tietyn pituisella esteellä 
suojattavien asukkaiden määrä kertaluokkaa suurempi. 



Yleisten teiden  Ilikennemelu 	 69  
PIIRIKOHTAINEN  SELVITYS  

7.  PIIRIKOHTAINEN  SELVITYS  
7.1  Tieplirien meluselvitykset 

Tiepiirien melutilanteen  selvittäminen perustuu otantaselvitykseen, tiepiirien 
alueilla tehtyihin kartoituksiin sekä tiesuunnitelmien nykytilakartoituksiin. 
Eräissä kunnissa  on  tehty meluntorjuntaohjelmia, joihin voi sisältyä suuri  osa 

 selvityksessä tarvittavista tiedoista. Useat tiepiirit ovat vuoden  1991  aikana 
teh  fleet tai  käyn nistäneet melukartoituksia, joita täydentämällä voidaan saada 
tässä selvityksessä tarvittavat tiedot. 

Tiepiirit  kartoittavat valta-  ja kantateiden  varsien todennäköiset meluhäiriöalueet 
keväällä  1992.  Muita maanteitä  tai paikallisteitä  otetaan kartoitukseen,  jos 

 niiden keskivuorokausiliikenne  on  yli  2000 ajon./vrk. Tieosuuksia,  joiden 
varrella ei ole asutusta, ei ote tarpeen arvioida, ellei niihin ole kaavoitettu 
uudisrakentamista. Aiemmin tehdyistä selvityksistä kootaan todetut melualueet, 
muutoin käytetään kartoitukseen tielaitoksen KEHAR  2.1-taskentaohjelmaa 
tai  vastaavaa kaaviomaista laskentam allia. 

Kuntien kanssa selvitetään missä  on  esiintynyt meluhäiriöitä alueilla  ja  onko 
kirjattujen vyähykkeiden sisälle tulossa asutusryhmiä  tai  uusia palvelu- 
toimintoja. Melulle herkkien alueiden osalta tehdään maastoa huomioon ottava 
tarkempi rajaus siellä, missä maastosta  on  riittävän tarkat kartat. Toimenpide- 
tarvetta määriteltäessä pääpaino  on  kuitenkin yhteistyössä kuntien kanssa. 
Alueiden väestö-  ja  muiden herkkien toimintojen tiedot hankitaan väestörekis-
terikeskukselta. 

Melulle  herkkien alueiden osalta arvioidaan meluntorjunnan keinot  ja 
 kustannukset. Siinä tapauksessa, että seuraavan  5  vuoden aikana aiotaan 

toteuttaa  tie- tai  muu suunnitelma, joka huomattavasti muuttaa melutilanteen, 
tämä otetaan lukuun. Meluntorjunnan tarpeellisuuden  ja kiireellisyyden 
luokittelun  perusteella laaditaan toimenpide-ehdotukset  1993.  Ehdotuksiin 
sisällytetään arvio siitä, miten asukkaiden määrä melualueilla vähenee 
torjuntaa toteutettaessa. 

Ehdotuksista pyydetään kuntien  ja  lääninhallituksen kommentit. Kunnilta 
pyydetään myös kannanottoa siihen, mitkä valmiudet niillä  on  osallistua 
meluntorjunnan kustannuksiin. Ehdotuksia täsmennetään kommenttien pohjalta. 

Tiehallitus  kokoaa aineistosta ohjelman meluntorjunnasta olevan tiestön 
varrella. Ohjelmassa otetaan huomioon eri piirien alueiden välisten meluhäiriöi

-den  vakavuuden  ja  laajuuden erot. Ohjelman perusteella tiepiirit laativat 
vaiheistetun meluntorjuntaohjelman  ja  esityksen kunnille  sen  yhteisestä toteut-
tamisesta kustannusjakoineen. 
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7.2 Haitankokijoiden  määrän arviointi 

Melun vaikutusalueen  toimintoja kuvataan asukkaiden määrällä  ja  tiedoilla 
melulle alttiista rakennuksista. Nykytilanteen kuvaamiseksi hankitaan kaikkien 
rakennusten tiedot väestörekisterikeskukselta. Tiedoista  tu lostetaan  haluttuun 
mittakaavaan muoville peiteplirros, jossa esitetään rakennuksen sijaintipaikalla 
rakennusten asukasluvut. Peitepiirrokselle tulostetaan kirjainsymboleilla myös 
majoitus-, sairaala-, päiväkoti-, kokoontumis-  ja opetusrakennusten  sijainti. 

Peitepiirros  sijoitetaan vaikutusaluetta kuvaavan  kartan  päälle  ja  lasketaan 
vaikutusalueen sisään jäävien rakennusten asukasluvut sekä luetteloidaan 
mandolliset muut meluherkät rakennukset. Näiden rakennusten käyttöä  on 

 syytä selvittää tarkemmin kunnan kanssa (oppilasmäärät, vuodepaikkojen 
määrä ym.). 

Myöhemmin otetaan käyttöön paikkatietojen  ja  niihin liittyvien ominaisuuksien 
tarkasteluun soveltuva atk-järjestelmä, jolloin tietoja voi tarkastella tätä 
järjestelmää käyttäen. Digitoimalla vaikutusalueet voidaan alueen sisään 
jäävien asukkaiden määrä laskea koneellisesti. Samalla voidaan laskea myös 
vaikutusalueelle jäävien rakennusten kerrosalat. 

Toimintojen määrästä  ja  laadusta laadittava ennuste perustuu nykytilanteen 
tietoihin  ja vaikutusalueelle laaditu ista  asema-  tai rakennuskaavoista, 

 mandollisesti myös osayleiskaavoista, koottuihin tietoihin. Laadittavana  tai 
 suunnitteilla olevia kaavoja käytetään  vain  poikkeustapauksissa  ja  niistä 

mainitaan erikseen. Kaavoista lasketaan kaavoitetun rakennusoikeuden määrä. 
Pitkällä aikavälillä pientaloalueen rakennusoikeudesta toteutuu noin  80 %, 

 kerrostalojen raken nusoikeus kokonaan. Toteutuvasta rakenn usoikeudesta 
saadaan lasketuksi kaava-alueen väestömäärä enn ustetilanteessa jakamalla 

 se ennustetulla asumisväljyydellä.  

Kaava-alueiden ulkopuolelle jäävän  haja-asutu ksen  kehitys arvioidaan siten, 
että asuinrakennuskannan katsotaan säilyvän ennallaan melun vaikutusalueel-
la. Väestön määrä voidaan arvioida nykyisen väestön määrän pohjalta 
asumisväljyyden muutoksen perusteella. 

Asuntojen tämänhetkisen käyttötilanteen satunnaiset vaihtelut voivat  haja- 
asutusalueella vaikuttaa melko paljon ennusteeseen. Aukasmäärään 
perustuvaa enn ustetta voidaan tarkistaa asuntojen lukumäärä-  ja kerrosalatieto-
ja  sekä asumisväljyyden ennustetta käyttäen. 
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