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Khs 2008-1034
Esityslistan asia Ryj/1
Kaupunginhallitus päätti lähettää Ratahallintokeskukselle meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6 500 ihmistä asui alueilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22). Vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9 200 asukkaaseen, vaikka
meluntorjuntaohjelmassa esitetyt meluesteet oli vuosina 2001 ja 20042005 toteutettu. Kaupunginhallitus katsookin, että rautatieliikenteen
meluntorjuntaongelmaa Helsingissä ei voida pitää ratkaistuna.
Meluntorjunta on tehokkainta, kun vaikutetaan itse melulähteeseen ja
syntyvään melupäästöön. Toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin
meluesteiden lisäksi myös muita meluntorjuntakeinoja, kuten kiskojen
hionta ja kiskonvaimentimien käyttö. Kaupunginhallitus katsoo, että
edellä mainittuja toimenpiteitä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujiakin on paljon.
Luonnoksessa esitetään käytettäviksi myös kiinteistökohtaisia meluntorjuntakeinoja. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa
esitetty yhtenä strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja toimenpide sopii
hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen
parantamisessa. Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen tulisi
selvittää.
Myös meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitettyä
meluntorjuntaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulisi edistää.
Esimerkiksi Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulisi käynnistää.
Paras keino meluhaittojen vähentämiseen on ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin. Kaavoitusyhteistyön ja toimintatapojen vakiinnuttaminen onkin tärkeää erityisesti Helsingissä. Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin kaupungin nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottePostiosoite
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lu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille hyvät mahdollisuudet
näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa.
Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen aletaan aktiivisesti toteuttaa esitettyjä toimenpiteitä yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Toteutus vaatii riittäviä
henkilö- ja talousresursseja sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa
päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Kaupunginhallitus katsoo lopuksi,
että myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa.
Kirje Ratahallintokeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja joukkoliikennelautakunnalle.
Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut
asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.
Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
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