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TIIVISTELMÄ  

Tässä matkakertomuksessa  on  tarkasteltu meluntorjunnan periaatteita  tu-
tustumismatkan  aikana syntyneiden ajatusten  ja matkan  jälkeisten keskus-
telujen pohjalta. Lähestymistavaksi  on  valittu tällä kertaa kaksi teemaa:  me

-luntorjunta  kestävän kehityksen kannalta  ja meluesteiden  mandollinen lisä- 
arvo maankäytön  ja  kaupunkikuvan kannalta. Tarkastelu ei pyri olemaan 

 kaiken  kattava, vaan tavoitteena  on  herättää keskustelua  ja  tuoda esille uu-
sia lähestymistapoja. 

Johdatukseksi  aiheeseen tässä  Tie-  ja  vesirakennushallituksen teettämästä 
Liikenteen melua  ja tiesuunnittelua  käsittelevästä tutkimuksesta vuodelta  
1971  yhteenvedon viimeinen kappale: 

"Liikenteen melu  on  ilmiö, joka tulisi ottaa huomioon liikenne-  ja tiesuunnit-
telun  kaikissa vaiheissa. Tärkeää  on,  että suunnittelijat tiedostavat melun 
haitallisuuden. Mitään toteuttamiskelpoista kertatoimenpiteenä tehtävää rat-
kaisua meluongelman poistamiseksi ei kuitenkaan ole nähtävissä. Liikenne - 
ja tiesuunnittelu  tarjoaa eräitä mandollisuuksia liikenteen melun vähentämi-
seksi. Niiden lisäksi tarvitaan toimenpiteitä liikennevälineiden valmistajien  ja 

 käyttäjien, yhdyskuntasuunnittelijoiden  ja  valtiovallan taholta. Tarvitaan laa-
jaa tutkimus-  ja valistustoimintaa  sekä liikenteen kanssa tekemisiin joutuvi

-en  yhteistyötä." 

Meluhaitan  vähentämiseksi toteutetaan melueste nykyisin useimmiten lii-
kenneväylälle - auton melun vähentämisen sijasta. Tämä suuntaus ei tue 
kestävän kehityksen periaatetta. Materiaalin käyttöä  ja  kustannuksia lisäävi-
en, kaupunkikuva heikentävien meluesteiden haittavaikutusta  on  kompen-
soitava hyödyntämällä  niitä jollain tavoin. Meluesteiden  on  tuotettava jotain 
lisäarvoa. 

Seuraavassa tätä lisäarvoa  on  lähestytty tutustumismatkan aikana synty-
neen luokitusidean pohjalta. Siinä meluntorjuntakeinot  on  luokiteltu neljään 
luokkaan:  

1. Melu ntorjunta tiensuunnittelun  ja  maankäytön keinoin.  
2. Meluntorjunta  muuta toimintaa palvelevan rakenteen avulla.  
3. Meluntorjunta ympäristökuvaa rikastuttavana  aiheena.  
4. Meluntorjunta  yksinomaan teknisenä tuotteena. 

Tutustumismatkan  aikana nähty - valokuvattu - materiaali  on  jaoteltu  em. 
 luokituksen  pohjalta. Näin luokituksen sisältöä  on  pyritty havainnollista-

maan. 

Lopuksi vielä muutama luokitusta selventävä  ja  tukeva kommentti: 

Ensimmäisessä luokassa tiensuunnittelun keinoilla tarkoitetaan tien viemis-
tä leikkaukseen, tunneliin, kannen  alle  kokonaan  tai  osittain. Mandollinen 
lisäarvo saavutetaan lisätilana,  jota  voidaan hyödyntää entyyppiseen 
maankäyttöön. 



Maankäytön keinolla  on  tässä yhteydessä ajateltu esimerkkiä, jossa synny-
tetään liikenneratkaisun yhteyteen aivan uudenlainen maankäyttöratkaisu, 
jossa melu  on  otettu huomioon yhtenä tekijänä monien muiden liikenne-  ja 

 maankäyttötekijöiden  kanssa. Parhaimmillaan ratkaisu  on  silloin, kun  se 
 pyrkii minimoimaan  turhan  liikkumistarpeen.  Tällöin  se  tukee omalta osal-

taan kestävälle kehitykselle asetettuja tavoitteita. 

Toisessa luokassa muuta toimintaa palvelevalla rakenteella tarkoitetaan 
mandollisimman vähän melusta häiriintyvän maankäytön sijoittamista melua 
torjuvaksi rakenteeksi. Tällainen voi olla esimerkiksi tien varteen sijoitettu 
pysäköintitalo  tai  vaikkapa läjitysalue, joka muodostaa meluvallin. Molem-
mat ratkaisut ovat myös kestävän kehityksen kannalta hyviä. Pysäköintita

-Ion  sovittaminen  välittömästi liikenneväylän yhteyteen vähentää toisaalta 
turhaa liikennöintiä, toisaalta  se on  rakennus, joka voidaan sijoittaa hyvin 
melualueelle. Näin  sen alle  jäävän maa-alueen kokoinen alue  on  muualla 
käytettävissä muuhun toimintaan.  

Tien  varteen sijoitettava läjitysalue vähentää myös omalta osaltaan läjitys
-maiden  kuljetusmatkoja. 

Tonttiaitana  toimiva melueste  on  myös hyvä esimerkki tässä luokassa ole-
vasta rakenteesta,  sen  lisäfunktio  on  yksityisyyden suojaaminen. 

Kolmannessa luokassa ympäristöä rikastuttavalla aiheella tarkoitetaan 
esim. arkkitehtonisesti  tai  taiteellisesti korkeatasoista rakennetta, joka su-
lautuu, eheyttää  tai  parhaassa tapauksessa rikastuttaa omaa ympäristöään. 
Lisäarvon rakenteelle tuo  sen  arkkitehtoninen  tai  taiteellinen arvo. 

Neljäs luokka  on  pelkistetyimmillään  taloudellinen  ja  hyvin melua torjuva 
elementtirakenne, ilman sidoksia sijoituspaikan kaupunkikuvaan. Lisäarvo 
sille voidaan saada muotoilemalla  se  korkeatasoiseksi teolliseksi  tuotteeksi 

 tai  antamalla sille myös muita funktioita kuin meluntorjunta; esim. aurinko-
paneelien käyttö esteen osana.  

Se,  miten nyt ideoitua luokitusta voidaan kehittää  ja  hyödyntää,  jää  matkalle 
 osallistujien  ja  tähän matkakertomukseen tutustuvien harkittavaksi. 

Matkalla oli mandollisuus tutustua myös muihin tieympäristön rakenteisiin. 
Huomiota herättivät korkeatasoinen vehreä levähdysalue hauskoine kalus-
teineen sekä Barcelonan kaupunkipuistot, jotka loivat luonnetta  ja  tunnel-
maa kaupungin eri osille. Tietullit herättivät uskoa siihen, että uudet, perin-
tistä poikkeavat kaupunkirakenteet voivat rikastuttaa kaupunkikuvaa  ja  toi-
mia nykyaikaisina kaupungin portteina. 



SUMMARY 

This travel report examines the principles of noise prevention based on the 
thoughts during the trip and discussions after the trip. Two themes were se-
lected as an approach to the subject: noise prevention as part of sustai-
nable development and the additional value of noise barriers as far as land 
use and cityscape are concerned. This report does not aim at being all in-
clusive, but the goal is to call for discussion and bring up new approaches 
to the subject. 

As an introduction to the subject, below is the last chapter of the summary 
of the Noise and Road Design Research by the Finnish Road Administrati-
on in 1971: 

"Traffic noise is a phenomenon which should be taken into consideration in 
all of the stages of transport planning and road design. It is important that 
the planners realize the harms of noise emissions. There is, however, no 
applicable single solution for eliminating the noise emission problem. 
Transport planning and road design provide some alternatives for mitigating 
traffic noise emissions,  ln  addition to these, more measures are needed 
from the manufacturers and users of the means of transport as well as from 
community planners and the government. Extensive research and educati-
on together with cooperation between the different participants in traffic are 
needed. 

For alleviating the noise emission problem, a noise barrier will be construc-
ted on a transport route instead of mitigating the vehicle noise emissions. 
This approach does not support the principles of sustainable development. 
The disadvantages of noise barriers, which increase the use and costs of 
materials as well as deteriorate cityscape, must be compensated by utilizing 
them in some way. Noise barriers should produce some additional value. 

This additional value was assessed through the following classification idea 
accomplished during the trip, according to which noise prevention measu-
res were classified into four categories: 

1. Noise prevention by the means of road design and land use. 
2. Noise prevention through structures serving other functions. 
3. Noise prevention as an issue for the enrichment of nature. 
4. Noise prevention as a purely technical product. 

The observed and photographed material during the trip is divided accor-
ding to the above classification,  ln  this way, an attempt for illustrating the 
contents of the classification has been made. 

Finally, some comments clarifying and supporting the classification:  

ln  the first category the means of road design indicate that the road is partly 
or entirely aligned through a cut, tunnel or is covered. The possible additio-
nal value is achieved through extra space which can be used for different 
types of land use.  



The means of land use here indicate an example, according to which an 
entirely new land use plan is prepared with the transport route in which noi-
se emission has been taken into account as one of the several traffic and 
land use issues. The best solution has been achieved when unnecessary 
movement is minimized. It also supports the objectives of sustainable 
development. 

Structures serving other functions in the second category indicate using the 
type of land use least disturbed by noise as a structure preventing the noise 
problems. An example of this can be a parking facility or a spoil area which 
form a noise barrier. Both solutions are also desirable for sustainable deve-
lopment. On the other hand, locating a parking facility next to a transport ro-
ute will minimize unnecessary movement and it is also a building which can 
be located in a noise emission zone. Thus, the space required by it elsew-
here can be used for some other purpose. 

A spoil area next to a transport route will also reduce the need for transpor-
ting spoil material. 

A noise barrier serving as a fence of a building lot is a good example of a 
structure in this category, the additional function of which is privacy 
protection. 

Issue for the enrichment of nature in the third category indicates architectu-
rally or artistically high-class structure which merges, unites and at best en-
riches its own environment. The architectural and artistical value of it will 
bring the additional value for the structure. 

The fourth category includes simply an economical and well noise preven-
ting structural element without any ties to the cityscape of the location. The 
additional value for it can be achieved by shaping it into a high class indust-
rial product or providing it with other functions than noise prevention; for 
instance using solar panels as part of the barrier. 

The reconsideration of the development and utilization of this classification 
idea is left for the participants of the trips as well as for the readers of this 
travel report. 

There was also a possibility on the trip to become familiar with other roadsi-
de structures. Attention was called to a high class, verdant rest area with 
funny fixtures and the city parks of Barcelona which provided character and 
atmosphere for the different parts of the city. Road tolls brought the impres-
sion that the new, untraditional city structures can enrich the cityscape and 
serve as modern city gates. 



ESIPUHE 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  on  noussut keskeiseksi mielenkiin-
non kohteeksi  yhdyskuntasuunnittelussa. Tielaitoksen  teettämässä "Liiken-
ne  ja maankäyttö" -esiselvityksessä (TIEL  3200079/91)  määriteltiin aihepii-
riin liittyviä  tutkimustarpeita,  joiden pohjalta muodostettiin liikenteen  ja 

 maankäytön  painopistealueelle  strateginen projekti  v. 1993.  Tämä selitys 
toteuttaa tutkimusohjelmaa  kaupunkiseudun liikenneympäristön  osalta.  

Meluhaittojen  torjunta liittyy nykyisin olennaisena osana liikenne-  ja  väylä- 
suunnitteluun. Sitä toteutetaan yksittäisten rakennushankkeiden yhteydes-
sä lähinnä  meluestein.  Viime aikoina  on  virinnyt kriittistä keskustelua siitä, 
tulisiko  meluongelman  ratkaisua tarkastella  kokonaisvaltaisemmin,  kaupun-
kirakenteen  ja  -kuvan yhtenä tärkeänä osatekijänä. Suomessa  on  varsin  vä-
hän kokemuksia esteiden toimivuudesta  ja  sopivuudesta kaupunkikuvaan. 

Koottiin joukko  meluntorjunnasta  vastaavien organisaatioiden edustajia tar-
kastelemaan  meluesteiden  suhdetta kaupunkikuvaan. Haluttiin myös järjes-
tää tilaisuus keskusteluun  ja  vuorovaikutukseen. Tutustumisen kohteeksi 
valittiin kaksi maata, joissa  meluntorjuntaa  on  ratkaistu eri tavoin. Samalla 
oli myös tilaisuus tarkastella  tieympäristön  palveluja  ja varustelua  yleensä 
sekä  meluesteitä  osana tätä kokonaisuutta.  

Matkan  järjestäjänä toimi  LT-Konsultit Oy,  Tielaitos  lupautui  teettämään 
matkakertomuksen konsulttityönä.  Matkan  jälkeen järjestettiin  jälkipuintitilai-
suus,  jossa analysoitiin  matkan  antia  ja  sovellutusta suomalaiseen  melun

-torjunnan suunnitteluun. Nämä johtopäätökset  on  esitetty tässä  matkakerto-
muksessa  edelleen  kehitettäviksi.  

Matkalle  osallistuivat  Tielaitoksen  Keskushallinnosta arkkitehti  Ulla Priha ja 
 apulaisjohtaja Aulis Nironen,  Kehittämiskeskuksesta  ylitarkastaja Terttu 

Pohjanoksa, Uudenmaan  tiepiiristä  arkkitehti Liisa Koskela  ja  suunnittelu-
päällikkö  Rita Piirainen, Lapin tiepiiristä  suunnittelupäällikkö Raimo Raati-
kainen, Helsingin kaupungin  rakennusvirastosta  toimistopäällikkö Kirsti 
Laukka,  kaupunginarkkitehti  Jaakko  Markkula ja  toimistopäällikkö Eero Sipi-
lä, Ympäristöministeriöstä ylitarkastaja Sirkka-Liisa  Paikkala, Esisuunnitteli

-jat  Oy:stä toimitusjohtaja Seppo Karppinen  ja  projektipäällikkö Maija  Krank-
ka  sekä  LT-Konsultit Oy:stä  toimialapäällikkö  Liisa  liveskorpi,  varatoimitus-
johtaja Kari  Lautso, toimialapäällikkö  Ray Ottman  ja  suunnittelija  Man 
Siikonen. 

Matkakertomuksen  on  koonnut  Marl Slikonen  Liisa  liveskorven  ja  Ray 
Ottmanin  avustuksella  Ulla Prihan  ohjauksessa. 

Helsingissä toukokuussa  1994 

Tielaitoksen keskushallinto 
Tienpidon  suunnittelu  
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YLEISTÄ  

1.1  Meluntorjunnan  kehittämisen tilanteesta Euroopassa 

Keski-  ja  Etelä - Euroopassa  on meluesteitä  toteutettu  jo  pitkään. Sekä ra-
kenteellisia että kaupunkikuvallisia ratkaisuja  on  kehitelty  ja  kokeiltu.  Me-
luesteiden kaupunkikuvallisiin  ominaisuuksiin  on  alettu kiinnittää yhä enem-
män huomiota. Toisaalta vanhimmat meluesteet alkavat  jo rapistua  tai  ne 
eivät enää täytä tämän päivän meluntorjunnan vaatimuksia, jolloin niiden 
sekä toiminnallinen että esteettinen parantaminen  on  tullut  ajankohtaiseksi. 

Yleisenä suuntauksena meluntorjuntaratkaisuissa Länsi-Euroopan mailla  on 
 pyrkiä mandollisimman paljon käyttämään vihreää meluestettä eli ns. bioes-

tettä. Tällainen melueste rakentuu luonnon omista materiaaleista, esimer-
kiksi puustosta  tai pensaista.  Koska bioesteitä ei vielä ole ehditty rakenta-
maan kuin muutama, niiden todellista melua alentavaa vaikutusta ei ole 
pystytty testaamaan. Esimerkiksi Tanskassa bioesteen kustannukset ovat 
olleet noin  1300 mklm.  

Vaikka suuntaus meluesteiden rakentamisessa  on "vihreämpään"  päin, yhä 
edelleen suurin  osa  esteistä rakennetaan betonista, alumiinista  tai  puusta. 
Meluesteiden kestoikään  ja  kunnossapitoon joudutaan luonnollisesti ilmas-
ton vuoksi kiinnittämään sitä enemmän huomiota, mitä pohjoisemmaksi 
mennään. 

Eroavuudet Suomen  ja  muun Euroopan välillä 

Suurimpana erona Suomen  ja  muiden Euroopan  maiden meluntorjunnassa 
 ovat ohjearvoja koskevat eroavaisuudet. Muualla Euroopassa ohjearvot 

ovat  +5 dB...+10 dB  korkeammat kuin pohjoismaissa. Tämä ero tulee näky-
viin etenkin suojauskohdetta valittaessa. Euroopassa yleisesti käytetty rat-
kaisu,  jota  suositaan asuinrakennusten ollessa kiinni liikenneväylässä,  on 

 asuintalojen rakenteiden toteuttaminen siten, että talot toimivat tavalla  tai 
 toisella myös meluntorjujina. Suomessa ei tällaista ratkaisua vielä ole 

kokeiltu. 

Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Norjassa  ja  Tanskassa meluntorjun-
taan vuosittain käytetyt rahat ovat noin lO-kertaiset Suomeen verrattuna. 
Ne ovat pyrkineet systemaattisesti noudattamaan kukin omaa meluntorjun-
taohjelmaansa. Maakohtaiset kiireellisyyskriteerit ovat kuitenkin erilaiset; 
Espanjassa, Italiassa, Portugalissa  ja  Suomessa  on  myös tehty meluntor-
juntaohjelmia, mutta niitä ei ole toteutettu yhtä järjestelmällisesti kuin edellä 
mainituissa maissa. 

Läpinäkyvät  esteet ovat Keski-Euroopassa  varsin  yleisiä, kun taas Suomes-
sa ilmasto aiheuttaa materiaaleille  ja rakenteille  kovempia vaatimuksia. 

Etelä-Euroopassa käytetty melunlaskentamalli ei juurikaan eroa pohjoismai-
den yhteisestä laskentamallista. 
Tilan puutteesta johtuen  ja  melusta koituvan haitan vähentämiseksi  on  usei-
ta Euroopan suuria väyliä sijoitettu korkeisiin leikkauksiin  ja tunneleihin. 
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Yhtäläisyydet Suomen kanssa  

Meluesteiden rakennusmateriaalit  ovat lähestulkoon samoja eri puolilla 
Eurooppaa. Keski-Euroopassa käytetään hyvin usein materiaalina betonia, 
kun taas pohjoismaissa  ja  etenkin Suomessa puun käyttö  on  yleisempää. 
Taloudelliset seikat korostuvat materiaalien valinnassa. Meluesteiden 
maksimikorkeus  on  yleensä  4-5  metriä, koska tätä korkeammat meluseinät 
vaatisivat suhteellisen kalliita pohjanvahvistusratkaisuja. Eri maita yhdistävä 
tekijä näyttää olevan, että taloudellisen ilmapiirin kiristyessä meluntorjunta-
toimenpiteistä säästetään ensimmäisten joukossa.  

1.2  Meluntorjuntaa  Etelä-Ranskassa  ja  Espanjassa  

Tutustumiskohteina  matkalla olivat Etelä-Ranskassa Nizzan lähiympäristön 
meluntorjuntaratkaisut sekä Barcelonan kehäväylän  ja rantaväylän  rat-
kaisut. 

Yleisesti voidaan todeta, että Nizzan alueella meluntorjuntaan  on  panos-
tettu  jo  pitemmän aikaa sekä tien-  ja  maankäytön suunnittelussa että toteut-
tamalla meluesteitä. Espanjan puolelle siirryttäessä herättää huomiota 
lähes täydellinen meluesteiden puuttuminen. Barcelonassa meluongelmaan 

 on  paneuduttu, mutta ratkaisuja  on  etsitty lähinnä tiensuunnittelun  ja  maan-
käytön suunnittelun keinoin. Varsinaisia meluesteitä  on  vaikeata huomata, 
niin luontevasti ne ovat osana yhdyskuntarakentamista. 

Barcelonan kehäväylän  ja rantaväylän  ratkaisuja  on  kuvattu runsaan valo-
kuvamateriaalin  ja  niihin liittyvän selostuksen avulla. Nizzan alueen ratkai-
suista  on  seuraavassa yleistietoa. Tiedot ovat peräisin ESCOTA- yhtiöltä, 
jonka vieraana matkalaiset olivat yhden päivän aikana. 

Nizzan  kaupungissa liikkuu  n.40 000  autoa vuorokaudessa. Alueen 
kaupungit ovat kasvaneet nopeasti  ja metuongelma  koetaan vaikeana. 
Alueen maasto  on  rakentamisen suhteen ongelmallista. Tarkoituksen-
mukaisena meluesteenä  on  koettu autotallien  ja pysäköintitalojen  rakenta-
minen melualueelle, jossa muu rakentaminen ei ole sallittua. Näin suoja- 
vyöhyke  on  saatu hyödylliseen käyttöön. 

Meluesteitä  on  toteutettu  1980-luvun puolivälistä  ja  niiden kestoiäksi  on 
 arvioitu  10-15  vuotta. Käytännössä esteissä ei tämän ajan kuluttua ole 

useinkaan todettu melunestokyvyn heikentymistä vaan pikemminkin esteet-
tisen laadun heikkeneminen  ja sen  vaatimusten kasvaminen. Myös ilkivalta 

 on  joillakin alueilla ongelmallista. Sekä rakenteiden teknistä että toiminnal-
lista laatua  ja  kestävyyttä seurataan,  ja  uusimisen syynä voi olla esimerkiksi 
tarve toteuttaa uutta, kehittyneempää tekniikkaa. 

Läpinäkyvät meluaidat  ovat suosittuja. Lasi  on  tällöin yleensä  3 cm  paksua, 
auton tuulilasin kaltaista. Esimerkiksi asun ammuttu luoti aiheuttaa  vain 

 reiän. Meluaidassa käytetään yleensä  1,2 m  korkeaa umpisokkeliosaa, 
jolloin lasiosa  on  hyvin suojassa ylempänä. Pesua ei suoriteta lainkaan, 
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vaan monet esteistä ovat kaltevia tiestä poispäin  ja  ne peseytyvät sateella 
itsestään. Läpinäkyvät esteet olivat yleensä  varsin  kirkkaita. Betoni  on  myös 
tavallinen materiaali. Betoniosat  ja läpinäkyvät osat  vuorottelevat usein 
pitkissä aidoissa. 

Tunnelien suuaukoissa meluesteisiin  on  usein yhdistetty häikäisyä estävä 
katosmainen  osa,  joka tasaa voimakasta valon vaihtelua tunnelista ulos 
ajettaessa. 

Suunniteltaessa melun torjuntaa tutkitaan tilanne sekä maastossa että 
tietokonelaskelmin. Tarkkuustaso laskelmissa  on 60-64 %. Asukasyhteistyö 

 kuuluu normaaliin suunnitteluprosessiin. Rahoittajana hankkeella voi olla 
kunta, tielaitos  tai  yksityinen yhtiö, kuten Nizzan lähialueen moottoritie- 
hankkeessa ESCOTA, joka rahoittaa rakennushankkeen moottoritie-
maksuin. Yhtiö vastaa myös tien kunnossapidosta. Yleensä meluntorjunta-
hankkeita ei ole vastustettu, joskin niiden esteettistä laatua arvostellaan. 
Esteettisen laadun kohottamisen aiheuttamilla lisäkustannuksilla ei ole 
katsottu olevan oleellista merkitystä hankkeessa. 

Suunnittelutyön tekevät insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit  ja 
istutussuunnittelijat  yhdessä. Esteettisiä normeja ei ole määritelty. 
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2  ERILAISET MELU  NTORJUNTATAVAT  

2.1  Meluongelman välttaminen  tien  ja  maankäytön suunnit-
telulla 

Barcelonan kehäväylän sovittaminen kaupunkikuvaan mandollisimman 
häiriöttömästi  on  tehty huolella. Väylän vaatima tila  on  minimoitu,  este- 
vaikutusta  on  vähennetty lukuisilla ylikuluilla  ja meluhaitan  vähentämiseksi 

 on  hyödynnetty myös väylän reunarakenteita. Erillisiä meluntorjunta-
rakenteita ei ole rakennettu. Liikenneväylien vaatimaa tilaa  on  myös 
hyödynnetty kekseliäällä tavalla maankäytön tarpeisiin esimerkiksi urheilu-
alueiksi. 

Barcelonan kehäväylä osoittaa, että olemassa olevassa kaupunki- 
rakenteessa voidaan melua vähentää maksimaalisesti mandollisimman 
vähäisin kaupunkikuvallisin haitoin. 
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Kaupungin kadut levittäytyvät kehäväylän päälle, ylikutut saavat aikaan 
vaikutelman kadusta, eivät niinkään silloista. Kaduilla liikuttaessa kehäväylä 
ei hallitse näkymää siinä määrin kuin  sen  leveyden perusteella voisi olettaa. 
Kehätien melunsuojaus  sen ylle levittäytyvine katuterasseineen  on  paras 

 mandollinen. Tunnelma alhaalla palmujen reunustamalla kehäväylällä  on 
 jokseenkin miellyttävä; katu  on  valoisa  ja kaupunkinäkymät  avautuvat 

mielenkiintoisesta perspektiivistä. 

Aika näyttää, saako vehreys hallitsevan aseman kehäkadun näkymässä. 
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Kehätien  kaikissa eritasorakenteissa  on  noudatettu kaupunkirakenteelle 
tyypillistä vertikaalista ilmettä pystysuorin tukimuurein. Arkkitehtuuri niissä 

 on  vähäeleistä  ja  karua mutta kuitenkin huoliteltua. Muurit toimivat melua 
torjuvina rakenteina. 
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Placa  de  les  Glories Catalanes on  suurten valtaväylien risteyskohdassa. 
Liikenteen jakaantumiskohdalla  on  monta funktiota.  Se on  kaupunki- 
kuvallinen kohokohta antaen näin paikalle erityista tunnistettavuutta  ja 

 identiteettiä. Samalla  se  toimii luontevasti melua vähentävänä rakenteena, 
pysäköintitilana  ja puistona. 
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Barcelonan kehäväylä sijoittuu vanhan kaupungin  ja  meren väliin. Vanhan 
kaupungin kehittämisessä  on  ollut periaatteena viihtyisän asuinympäristön 
luominen  ja  luonteva yhteys meren rannalle.  Ranta-alueen leveys  on 140 

 metriä  ja  pituus  600  metriä. Rantaan sijoittuu huvivenesatama,  ja sen 
 edustalla  50  metriä leveä alue  on  varattu oleskelulle. Alue  on  toteutettu 

erittäin korkeatasoisesti,  sinne  on mm.  istutettu satoja isokokoisia palmuja. 
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Arkkitehti  Manuel de  Sola-Morales on  aistinut  vanhan kaupungin viehättäviä 
piirteitä; arkadeja, kivifasadien herkkiä luonnonvärejä  ja  ilmeikkäitä katto- 
muotoja. Palmut  ja  valaisimet  ovat tuulandus edvardiaanista aikaa.  Tun-
nelin  julkisivun kaariaukot yhdistävät tunnelikadun julkisivuna kaupunki-
kuvaan - eheänä  ja  ajattomana. 
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Barcelonan  kehäväylä  kulkee myös olympiakylän halki. Kylän  ja  väylän vä-
liin  on  sijoitettu  35-kerroksiset hotelli-  ja  toimistotalot  suojaamaan asuin-
aluetta liikenteen  haitoilta.  Lisäksi väylä kulkee leikkauksessa lähes näky

-mättömissä.Alue  on  uusi  ja  edustaa tämän ajan arkkitehtuuria. Myös katu- 
ympäristön rakenteet ovat tyyliltään  moderneja.Vastapainoksi  väylän  mas

-siivisuudelle  on  jalakulkijan  ympäristössä kiinnitetty huomiota tiloja  intii-
meiksi rajaavaan  mittakaavaan  ja  miellyttäviin materiaaleihin. 
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Oleellinen näkökulma rantaväylän suunnittelussa  on  ollut  kaiken  liikenne- 
tilan sovittaminen kevyen liikenteen alueeseen mandollisimman huomaa-
mattomasti. Vaikka  auto-  ja kevytliikenteelle  on  varattu aivan yhtä suuri tila, 
vaikuttaa rannan oleskelualue avaralta  ja  rauhalliselta. Eräs yksinkertainen 
kaupunkikuvallinen korostuskeino  on  ollut  ranta-alueen nostaminen usealla 
porrastuksella katupintaa korkeammalle. 
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2.2  Melueste  muuta toimintaa palvelevana 

Pysäköinti  on  eräs luonteva toiminto, jonka sijoittamisella vilkasliikenteisen 
väylän  ja asuinalueen  väliin melua voidaan torjua. Väylään rajautuvan julki-
sivun arkkitehtuurin toteutuksissa  on  nähtävissä perinteiden puuttuminen. 

Luonteva meluntorjuntaratkaisu kaupunkirakenteessa toteutuu, kun 
melusta häiriintymätöntä maankäyttöä sijoittuu väylän melualueelle. 
Massilvisten, aukottomien rakennusten sovittaminen kaupunkikuvaan 

 on  kuitenkin vaativa tehtävä. 
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Barcelonan  kehäväylällä meluesteenä  toimivan  pysäköintitalon  kaupunki- 
kuvallista ilmettä  on  etsitty ympäröivän kaupunkirakenteen tyylistä. Sekä 
vanhan kaupungin että uuden keskusta-alueen  tunnelmat  välittyvät  ajajalle, 
orientoitumisessa  ei ole vaikeuksia.  
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2.3  Melueste  kaupunkikuvaa  rikastuttavana  aiheena  

Meluesteenä  muotoiltu ympäristörakenne 

Melueste  on  usein ahtaaseen tilaan sovitettuna, monotonisena  ja  pitkänä 
rakenteena vaikeasti kaupunkikuvaan sovitettavissa.  On  kuitenkin selvästi 
nähtävissä pyrkimystä luoda sille oma, kaupunkikuvaa rikastuttava rooli. 
Tällöin  on  suunnittelun lähtökohtana ollut meluesteen rinnastaminen julki-
sen rakennuksen fasadiksi. Rytmityksessä, materiaali-, muoto-  ja  väri- 
valinnoissa  on  noudatettu julkisen rakentamisen laatutasoa  ja  näin  on  melu-
esteelle voitu luoda oma identiteetti kaupunkikuvassa. Tehtävä  on  hyvin 
haastava,  ja  nähtävissä  on  myös kokeiluja, joissa harmoniaa ei ole löytynyt. 

Melueste  on  parhaimmillaan luonteva 
elementti kaupungin kokonaiskuvassa. 



Meluntorjunta  ja  tieympäristörakenteet  kaupunkikuvassa 	 35  
ERILAISET  MELUNTORJUNTATAVAT 





Meluntorjunta  ja  tieympäristörakenteet  kaupunkikuvassa 	 37  
ERILAISET MELUNTORJUNTATAVAT 

Kaupunkikuvallisena tehokeinona  voi olla myös meluesteen korostaminen 
muurina. Tällöin  se  voi olla ilmeeltääri korostetun massilvinen  ja  rajaava. 

 Perinteisiä kaupunkirakenteen muotoja  ja  materiaaleja voidaan luovasti so-
veltaa  ja  kehittää uutta meluestearkkitehtuuria. 
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2.4  Melueste  teknisenä rakenteena 

Meluesteen  suunnittelussa voi näkökulma painottua lähes yksinomaan  sen 
valmistustapaan, optimaalisiin kustannussäästöihin,  sarjatuotantoon  ja 
sovellettavuuteen  erilaisiin paikkoihin. Näissä toteutuksissa  on  havaittavissa 
kaksi aidan perustyyppiä; puhdas elementtirakenne sekä vähäisellä muotoi-
Iulla  ja  koristelun keinoilla elävöltetty tyyppi. Yksinkertaisesti elementeistä 
koottu aita  on  aina samananäköinen  ja monotoninen  pitkinä jaksoina, 
anonyymiä ympäristökuvaa luova. Tällainen aitatyyppi sopii luonteeltaan 
vaatimattomaan ympäristöön. 

Yksinkertainen elementtiaita synnyttää yleensä anonyymiä ympäristö- 
kuvaa korostaen väylän estevaikutusta. Toisaalta elementtiaitakin voi 
rikastuttaa vaatimattomalla  ja  hyvällä tavalla kaupunkikuvaa silloin, kun 
sijoituksen  ja  viimeistelyn lähtökohtana  on  paikan luonne. 
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Pelkästään elementeistä koottu aita suurimittakaavaisena  on  yleensä 
ympäristökuvaa latistava. Yritykset elävöittää tällaista aitaa harvoin onnis-
tuvat, koska rakenne itsessään ei anna lähtökohtia luontevalle ulkonäön 
varioinnille. Toisaalta elementtiaita voi muodostua ilmeikkääksi, ympäristöä 
rikastuttavaksi, mikäli elementtivalikoima  on  laaja  ja  elementit sopusuhtaisia 

 ja viimeisteltyjä. 
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Irrallisilla koriste-elementeillä meluaidassa  ei välttämättä onnistuta luomaan 
 Iisäarvoa  kun aitaa sovitetaan ympäristöönsä. Sitä vastoin erilaisten 

elementtien  varioinnilla  ja  läpinäkyvien  osien  rytmittämisellä  aita voi saada 
omaleimaisen yleisilmeen.  
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Elementtien pykällys, värijaksojen vuorottelu  ja pintastruktuuri  voivat olla 
keinoja yksinkertaisen aidan elävöittämisessä. Varjon muodostus yksitoik-
koista linjaa katkaisevana  on  toimiva tehokeino ajajan näkökulmasta. 
Pienimittakaavaisilla  pinnan profiloinneilla  voi aidan yleisilmeen valööriä 
pehmentää. Huomattavaa  on  että pienimittakaavainen koristeaihe luo aivan 
erilaisen efektin aidan liikenneväylän  ja asuinalueen  puolilla. 
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3  TIEYMPÄRISTÖRAKENTEITA  RANSKASSA  JA 
 ESPANJASSA  

3.1  Palvelu-  ja  levähdysalueet  

Portti  Kataloniaan,  Le Village Catalan 
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3.2  Kaupunkipuistot  Barcelonassa  

Placa  General  Moragues 
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Parc  Clot  
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Parc Guell,  "Gaudin  puisto" 
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Poble Nou,  olympiakylä 
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3.3  Tieympäristön  varustus  

Tietulli  rakenteet  
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Kiertoliittymät 

Kiertoliittymillä  on  erityisesti Ranskassa pitkä  ja  "kunniakas" perinne. Teiden 
solmukohtaa  on  korostettu uljailla patsas-  ja vesiaiheilla. Modernit kiertoliit-
tymät  ovat parhaimmillaan puutarhataiteen herkkupaloja, veistoksellisia 
asettelultaan  ja  hyvin hoidettuja. 
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Matkan  yhteydessä esiin tullutta kirjallisuutta  

Bruit et Formes Urbaines.  Centre d'Etudes des Transports Urbains. 1981 - 
 Julkaisussa keskitytään paljolti melun torjumiseen maankäytön  ja 

 rakennusten  ja  rakenteiden suunnittelun keinoin. 

Amélioration  de l'isolation acoustique des facades. Centre dÉtudes des 
Transports Urbains. 1987.  
Julkaisussa käsitellään yksityiskohtaisesti asuinrakennusten teknisiä melun-
torjuntaratkaisuja. 

Maitriser  le Bruit routier en milieu urbain.  Centre  dlÉtudes  des Transports 
Urbains.  
Pieni, esitetyyppinen tiedote kuvaa meluntorjunnan periaatteita. 

Indicateur  de la gene due au bruit d'origine ferroviaire. Ministère de 
lEquipement et du  Logement, Ministère  des Transports et la  Mer.  1988. 

 Julkaisussa selvitetään rautatiemelu  n  haitalliset tekijät tutkimusten valossa 
sekä esitetään johtopäätös toimintamallista.  

Bruit Ferroviaire. Rapport  sur les Connaissances Disponibles  et 
Propositions de Recherches. Ministere de lEnvironnement, Ministere de 
l'Urbanisme, du  Logement  et des Transports. Secretariat d'Etat aux 
Transports. 1984.  
Raportti rautatiemelusta sekä ehdotuksia tutkimustarpeista.  

Conception et Réalisation des Ecrans Acoustiques. Ministere de 
l'Urbanisme, du  Logement  et des Transports. Secretariat d'Etat Charge des 
Transports. 1985.  
Varsin  laaja, mutta  jo  vähän vanha ohje meluesteiden suunnittelusta  ja 

 toteutuksesta. Yksityiskohtaisia rakenneperiaatteita, valokuvia. 

Fichier d'Ecrans Acoustiques. Ministère  de l'Equipement du  Logement  de 
l'Amènagement du Territoire et des Transports. 1987. 
Jo  vähän vanha ranskalaisten meluesteiden kartoitus. Esitystapana selkeä, 
kaupunkikohtainen kuvaus. Yleis-  ja  yksityiskohtaiset selitykset johdon-
mukaisesti  ja  havainnollisesti esitettynä. Antaa hyvän kuvan  1970-80  -luku-
jen ratkaisuista. 

Concours  pour des Ecrans Acoustiques Absorbants lndustrialisés et 
Adaptables au Site.  Ministère de l'Equipement et du  Logement.  
Erilaisia teknisiä kokeiluja käsittävä, teollisesti valmistettavien meluesteiden 
suunnittelukilpailun esittely, havainnollisesti esitetty. Jotkut toteutettu, toiset 
jääneet ideoiksi. 
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23/1994  Selvitys tavanomaisen risteys-  tai vesistösillan rakennuttamisesta. 
TIEL 320233 

24/1994 Tien  pohja-  ja päällysrakenteet -  tutkimusohjelma (TPPT); Työn toiminta- 
ja laatusuunnitelma  vuodelle  1994. hEL 3200234 

25/1994 Bitumistabilointi. TIEL 3200235 



ISSN 0788-3722 
ISBN 951-47-9391-9 

 TIEL  3200236  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

