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Tiivistel.mii
EU:n ymperistdmetud'irektiivi (2oozl49/EY) edettyttSS jesenvattioitansa kerSemaen,
vertaitemaan Ja vetlttiimeen ympttristOmelua koskevaa tietoa viiden vuoden vdtein.

Suomessa direktiMe toteutetaan ymperistonsuojelutain 25ag ja 25bS mukaisesti.
SAadokset edettyttlivit tietojen pohjalta tehtevaksi metuntorjunnan toimintasuunnitelman. Ensimmeiset direktiivin edettyttemiit metuselvitykset vatmistuivat 2oo7 Ja
me[untorjunnan toimintasuunnitelmat 2oo8. Toisen vaiheen metuselvitykset vatrnistuivat 20p ja torjuntasuunnitetrnat keveeUe 2013.
Liikenneviraston maantelden ja rautateiden metuntorjunnan toimintasuunnitetma on
tehty metusetvitysten 2012 pohjatta, selvitykslen alueita vastaav'in rajauksin. Toimintasuunnitelma sisSltee suunnitelman klireettisimpien meluntorjuntakohteiden edettytAmistii toimenpiteist5, jotka otisi toteutettava seuraavien viiden vuoden aikana.
Lisaksi esitetaan metuha'ittojen vehentemista koskeva vuoteen 2o2o tehteeva pitken
ajan strategla.
Suunnitetmassa on tarkasteltu atuetta, joka kattaa 2o8o kltometriE maantleta ja I75
kitometrie rautatiete. Te[ii atueetta Suomessa yteisesti kiiytettevdttil laskentatavatta
taskettuna attistuu maanteiden Ja rautateiden Uiheisyydesse tiikenteen yti 55 desibetin piiiviimetulte (Le.qza:) yhteensii 232 71o asukasta ja ytl 50 desibetln ydmelutle
(Lq:e-z) yhteensi 237 49o asukasta. Ympdristdmetudirektiivin mukaisella taskentatavatla maanteiden Ja rautateiden paive-itta-ydmetutte (Lar.,) attlstuu 476 18o asukasta
ja yomeLutte (Lyo) 285 7oo asukasta.
Toimintasuunnitelman kohteiksi vati$iin 58 atuetta maanteiden Ja rautateiden varsitta. Metuhaittojen lieventemiseksi nallle on esitetty metuesteite, hiljaisen pea[ysteen
kAyttbe, ajoneuvojen nopeuden alentamista Ja kiskonhiontaa. Naiden toimenpiteiden
vaikuttavuus selvitettiin vertaamatla melutle altistuvien asukkaiden maeree vuoden
2012 titanteessa ja metuntorjuntatoimenpitelden jiitkeen.

Torjuntatoimet esiteteen toteutettavlksi seuraavien 5 vuoden aikana. Mikeli ne toteutetaan, kansaltisen ohjearvon ytittevdtte 55 desibetin pAiy:imetutle attistuvien maaree
vahenee 18 87o asukkaatta ja 50 desibetin ytitieve[e yometutte altistuvien meere
zo zoS asukkaatta. Esitettyjen metuntorjuntatoimenpiteiden karkea kustannusarvio
on 17o M€.

Vaikka toimintasuunnitetman mukaiset meluntorjuntatolmet toteutettaisiin, tisaentyva liikenne seki asutuksen leviaminen teiden ja ratojen varsitta kasvattaa jatkuvasti
meluntorjuntatarvetta. Mel.uhaittoja ei voida poistaa petk5stdain metuesteita rakentama[[a vaan on etsiftev5 my6s muita keinoja. TAllaisia ovat muun muassa nopeuden
alentaminen, hitjainen peettyste, nastarenkaiden kayton vahentiimien seke metun
huomioon ottavat maankeytdn suunnitteturatkaisut.
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Trafikyerkets handllngsplan f6r bul.Lerbekimprlng 2013-2018. Trafikverket, trafiksystem.
Hetslngfors 2013. 27 sidor och

1

bllaga.

Nycke{ord: butler, butterstorning, butl.erbekgmpn'lnq, omgiivningsbutlerdirektlv, vegtraflk, lernveqstraflk, mlUopaverkan, peverkan

Sammanfattning
EU;s omgivningsbulterdirektiv (2oo2/ 49/EY) fdruts,iitter att medlemsstaterna med
fem ars mellanrum samtar ln, jamfor och ftirmedtar uppgifter om miUiibutler. I Fintand
verkstitls direktivet entigt mitJoskyddstagens 25aS och 25b0. BestAmmetserna foruts6tter att en handtingsptan for butterbekampning utarbetas pA basen av uppgdfterna.

De forsta bullerutredningarna som direktivet fbrutsetter ferdigstaittdes 2oo7 och
handlingsptanerna fdr butlerbekimpning 2oo8. Det andra skedets bullerutredningar
ferdigstettdes 2orz och butterbekiimpningens handtingsptaner vAren 2013.
Trafikve*ets handtingsptan fiir tandsv5gars och jernvagars butlerbekempning baserar
sig pe bu[erutredningama frSn 2012 och Ar uppgjord entigt utredningens omradesgrinser. Handllngsptanen innehAlter en ptan p6 6tg6rder som krevs f6r de mest
br6dskande butlerbekempningsobjekten, vltka borde fdrverkligas inom de kommande
fem aren. Ddrtilt presenteras en Hngsiktig strategi for minskning av butterstorningar
fram tltt er 2o2o.
Denna handlingsptan behandtar ett omride som tiicker 2o8o kilometer landsvdg och
375 kitometer Jernviig. PA detta omrade er det totatt 232 71o personer Hngs vegar
och Jarnvegar som er utsatta for tiver 55 decibets bulter entigt den I Finnland allmant
tittiimpade berakningsmetoden (Lreqr-::), och f6r tiver 50 decibets bulter nattetid
(Lr"q:z-z) sammantaSt 47 49o invAnare. Bereknat entigt omgivningsbutlerdireKivets
metodik fbr dags-kve[s och nattbutter (Ld-) utsatts 476 r8o personer och for nattbutter (L*tt) totatt 285 7oo personer.

Som butterbeklimpningsobjeK i hand[ingsptanen vatdes 58 omr6den t6ngs tandsv6garna och JArnvegarna. FOr att minska bullerstdrningarna f6rest6s butterskydd, anv5ndning av tAgbullrande betiiggning, senkning av hastigheter och ralsstipning. Effekten av dessa atgdrder utreddes genom att jamfora antatet personer som utsattes fOr
butler 2012 med situationen efter butterbekempningsatgdrderna.
Butterbek6mpningsdtglrderna fdrestAs fdrverktigas inom de kommande 5 aren. Om
dessa verkstAlb minskar antatet boende som utsAtts for hdgre dagsbutterniveer An
det natlonella rlktverdet 55 dB med 18 87o personer och f6r over 50 decibels bulter
nattetid minskar antalet med 20 2oJ personer. En grov uppskattning av kostnaderna
fiir de fOrestagna butterbekempningsatgarderna er 17o M€.
Fastiin handlingsplanens bulterbektimpningsetgarder verkstatb 6kar behovet av bullerbekAmpning fortsettningsvis i takt med att trafikmiingderna 6kar och bosattningen
breder ut slg langs vigar och jirnvegar. Butterst0rningar kan inte avligsnas enbart
genom byggande av butterskydd utan iven andra losningar meste hittas. Sedana losningar er bbnd annat senkning av hastigheten, tagbuttrande beEggning, mlnskad anvgndning av dubbdack samt markanvendningsptanering dar butter beaktas.
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Esipuhe
EU:n ymperistometua koskevaa direktiivia toteutetaan Suomessa ymperisttinsuojetutain 25a5 ja 25bS nojatta. Liikennevirasto on naiden saedosten vetvoittamana laatinut

vitkkaimpia maanteite Ja rautateite kasittetevAn metuntorjunnan toimintasuunnitel-

man. Se pohjautuu vuonna 2012 vatmistuneeseen maanteiden ja rautateiden metuset-

vitykseen. Toimintasuunnitelmassa on tarkastettu aluetta, joka kattaa 2o8o kitometrie maantieta Ja 375 kltometria rautatiete. Toimintasuunnitetman laatiminen atkoi kesakuussa 2012Ja se valmistuu toukokuussa 2013.

Toimintasuunnitetrnaa vatmistetlaan vuorovalkutteisesti. Metuntorjuntakohteiden
tArkeysjerjestykseen asettamlnen ja vatinta tehtiin yhteisty6ssa ELY-keskusten kanssa. Atueen asukkaitta Ja muitta osattisitla on mahdottisuus kertoa mietipiteense toimintasuunnitelman eMotukslsta yleisotitaisuuksissa seka hankkeen btogin kautta.
Teste toimintasuunnitetman luonnoksesta pyydeteen busuntoja, ja se on neh€vi[g
Liikenneviraston internet -€ivuitta, jonne tausuntokierroksen JStkeen taitetaan viimeistetty toimintasuunnitetma. Tolmintasuunnitetman tutokset toimitetaan ymperistOministeridtte heinekuussa 2013. Toimintasuunnitetma tu[[aan piiivittemiiiin viiden
vuoden kututtua.

Toimintasuunnitelman laadintaan ja tyon ohjaukseen Liikennevirastosta ovat osattistuneet yksikon pee[ikko Anders HH Jansson, ympliristopaeukktt Tuuta Seamenen Ja
ytitarkastaja Erkki Poikotainen. Alueeltisten etinkeino-, tiikenne- Ja ympAristokeskusten asiantuntijoina tydssA ovat tolmineet ymperistovastaava Arto Kiirkkainen Uudenmaan ELY-keskuksesta ja tienpidon asiantuntija lussi Siieskitahti PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksesta.

Tyopajatyoskenteb4yn osattistuivat konsultin Ja titaajan edustajien lisiiksi EteEPohjanmaan ELY-keskuksesta Eeva Kopposeta, Xaakkois-Suomen ElY-keskuksesta
Hanna Kailasto-Mutikainen, Keski-Suomen ELY-keskuksesta Arja Koistinen ja Kari
Komi, Lapin ELY-keskuksesta Eira JArvituoma ja Utta Atapeteri, Pirkanmaan ELYkeskuksesta Harri Vitikainen, Pohjois-Pohjanmaan ElY-keskuksesta Samuti Kattio,
Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Raimo Kaikkonen, Uudenmaan ELY-keskuksesta Larri
Liikonen, Mirja Hwerinta ja MeM Varis, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta EevaLiisa Ar6n Ja Raimo Jervinen, Espoon kaupungilta Jennl Saarelainen Ja Satb Henninen, Helsingin kaupungilta Eeva Pitkenen ja Matti Neuvonen, Jyvdskyttin kaupungilta
Pasi Huotari Ja Timo Vuoriainen seke Vantaan kaupungitta Pirjo Suni Ja Krister HogLund.

Toimintasuunnitelma on tehty konsutttityiine Sito Oy:ssii, jossa tyoste ovat vastanneet projektipaettikko Anne Meefte, projektisihteeri Siru Parviainen, metuasiantuntF
joina Jarno Kokkonen, Juha Korhonen, Tuomas Pernenen ja Otti Kontkanen. Maastomatliasiantuntijana toimi Otti Hanninen ja paikkatietoasiantuntijoina Siru Parviaisen
ja Otli Honkanen. Vuorovaikutusasioita vastasivat Sanna Luodemiiki ja Timo Huhtinen. Tydn laadunvarmistajana toimi Veti-Markku Uski.
Hetsingisse tammikuussa 2013

Liikennevirasto
LiikennejerjestetmAtoi miala, tiikennesuunnitteluosasto
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Johdanto

r.r

Ympiristometudirektiivi ja kansattinen
[ainstiiidiintd

neuvoston direKiivi 2oo2l49/EY ymperistometun
arvioinnista ja hatlinnasta o/mperistomeludireKiivi) astui voimaan 18.7.2oo2 (1).
DireKiivin tavoitteena on saada ymparist6metusta Jesenvattioissa vertai[uketpoista
Euroopan partamentin

Ja

tietoa seke meerittee yhteis6[te toimintamatti, Jonka avulla voidaan vetttaa, ehkiiiste
tai vehentAe ymp6ristometu[[e altistumis€n haittoja. Direktiivi velvoittaa kereemaen'
vertaitemaan ja valittemean ymparistometua koskevaa tietoa. Tavo'itteiden saavuttamiseksi tehdein metusetvitykset ymperist6metutle attistumisesta, taaditaan toiminta-

suunnitetmat melun ehkaisemlseksi
ymparistometusta

Ja sen

ja

vahenttimiseksi seke vatitetaiin tietoa

vaikutuksista kansalaisitte.

Ymperistometudirektiivin kansattista taytent66npanoa varten ymparistonsuojetutakia
(86/2000) on teydennetty muutoksetta (459/2oo4) Euroopan yhteis6n edettyttiimistd
metusetvityksiste ja metuntorjunnan toimintasuunnitetmista (2). Kaytettavista metun

tunnusluvuista, melusetvitysten Ja tolmintasuunnitelmien yksityiskohtaisesta
sisettosta seke niiden taatimisen aikatautusta on seedetty vattioneuvoston
asetuksella Euroopan yhteisdn edettyttamista metusetvityksiste Ja meluntorjunnan
toimintasuunnitetmista (8ov2oo4) (3).
Kesakuun 2012 loppuun mennesse tehtiin metusetvitykset kaikista direktiivin
tarkoittamista vaestokeskittymiste, liikenteen pitavaytist5 ja lentoasemista. Naite
ovat yti 1oo ooo asukkaan veestdkeskittymit, maantiet, joilta liikennOi vuosiftain yti
3 mitjoonaa ajoneuvoa, rautatiet, joitta tiikenntii vuosittain yti 30 ooo Junaa seke
tentoasemat, joitta on vuoslttain yli 50 ooo nousua tai taskua. Metusetvitykset
perustuvat vuoden 2011 lilkenne- ja asukastietoihin, Ja ne on toimitettu ymparistonsuojetun tietojerjestetmaen.

Meluntorjunnan toimintasuunnitetmat taaditaan ede[e mainituista atueista ia
kohteista, Ja niiden on vatmlstuttava viimeistaan lS.heinakuuta 2013. Metusetvitykset
joka viides vuosi.
Ja metuntorjunnan toimintasuunnitelmat on tarkistettava

r.z

Me[untorjunnan toimintasuunnitetman

sisiittd
Asetuksen mukaan metuntorjunnan toimintasuunnitelmassa tutee esittea

.
.
.
.
.
.
.

tiedottoimintasuunnitetman taatijasta
tiivistetma melu sel.vitykse n tutoksista
tiedot kaytetyista metutasoa koskevista ohjearvoista
arvio metutle attistuvien henkitiiiden maaresta
toimenpiteita vaativien ongelrnien Ja titanteiden yksitdinti
kuvaus toimintasuunnitetman kohteesta tai kohteista
tiedot keytdssii olevista ja vatmisteltavista meluntorjuntatoimista
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.
.
.
.
.
.
.
.

tiedot seuraavien vliden vuoden aikana toteutettavista metuntorjuntatoimista
pltkan ajan suunnitetma melun aiheuttamlen hatttojen vehentamlsekgi

aMohiualsistaalueistavaestdkesklttymissa
tiedot rahoituksesta
suunnltetma titytant6'onparpsta ja tulosten aMoinnista
arvio toimintasuunnltetman mukalsten torjuntatoimien vaikutuksesta metulle
attistuvlen henkitdiden maAraen
tiedotyleison kuulemlsesta sek6

tiivistehatoimintasuunnitelrnasta.

MetuntorJunnan toimlntasuunnltelmaan kuuluvat tolmet volvat tiittyS tiikenteen Ja
maankeyton suunnlttetuun, teknislin tolmiin meluHhteisse, hiuaisempien melutilh_
teiden vatintaan, metun teviemisen ajallts€en tal atuee[iseen rajoittamlseen sekii
mulhln ratslhiskelnoihln, kuten tatoudetltseen ohjaukseen.

Tolmlntasuunnltelrnan rautatie- Ja maantiekohteissa arviodaan Suornessa y'eisestl
kgytettavete metun laskentatavalta patvaajan (Let.r-!) Ja yoajan (La.q?.,2) kesktadntasot. Kohteiden osalta ilmoitetaan edetla mainituitta vyohykkeitta metulte altistuvissa
rakennuksissa asuvien henkilolden meiirat ennen ehdotettuja tolmenpiteite Ja niiden
Jakeen. Llsaksi esfteteen maantelden peivealan metuytohykkeet 5 deslbetin vebh
50... ytl 25 dB Ja rautatelden yoajan meluwohykkeet 45... yti 75 dB 5 dB v5tetn. Atu+
tuvien asukkaiden megrat bsketaan my6s ymp5ristomeludireKiivln mukaislen metun
tunnusLukujen pgiva-itta-ytknetutason

Ld.n Ja

ydmelutason

Ly6

mukaisesti.
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Toimintasuunnitelman liiht6kohdat

2.1 Aiemmat meluntorjuntasuunnitetmat ja
toimet
2.1.1 l-valheen

meluntorJunnan tolmlntasuunnltelmat

Ymp:iristometudirektiivin mukaiset melusetvitykset laadittiin ensimmeisen kerran
vuonna 2oo7 Ja niihin tiittyvat metuntorjunnan toimintasuunnitetmat valmistuivat
vuonna 2oo8. Neissa ensimmeisen vaiheen metusetvityksisse seke niiden pohjatta
tehdyissd metuntorjunnan toimintasuunnitetmissa kisltelty atue oti nyt setvitettye
atuetta suppeampi. Tuottoin mukana ollvat yti 25o ooo asukkaan veestokeskittymet
(Suomessa vain Hetsinki), liikennemAaretteAn yti 6oooooo ajoneuvoa vuodessa
kiisittiiviit maantiet, yti 60 ooo Junaa vuodessa kesittavet rautatiet seka yli 50 ooo
nousua tai laskua vuodessa kgsttevat lentoasemat (Helsinki-Vantaa).
Ensimmeisessa vaiheessa toimintasuunnitelmat laadittiin erikseen maanteilte ra
rautateitte. Sittoinen Tiehal.tinto taati Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitetman 2oo&2or (4) Ja Ratahattintokeskus taati MetuntorJunnan toimintasuunnitelman
rataverkon vltkkaimmin tiikenniiidyil.te osuuksi[e (5). ToimintasuunniteLmissa
tunnistettiin kiireisimrnat metuntorjuntakohteet, Joita oti maanteiltii 44 kappatetta ja
rautateittii ro kappaletta. Llseksi motemmissa laadittiin pitkAn aikavatin strategiia
metuhaittojen viihentamiseksi.

2.r2

Muut metuntorJuntasuunnltelrnat

Vuonna 2oo7 vatmistui ymperistoministeritin MELUTTA-hanke (6), jossa on esitetty
kattava yteiskuva Suomen sen hetken metutilanteesta ja titanteen kehittymisestii
tutevaisuudessa. Suurimmat syyt metutitanteen muutokseen ovat liikenteen
tiseentyminen ja ihmisten muutto kasvukeskuksiin. Asuinatueiden laajeneminen ja
tiivistyminen teiden ja ratojen varsille seke tiseantyva liikenne aiheuttavat yha
kasvavaa metuntorjuntatarvetta. Hankkeen yhteydesse todettiin, ette metuesteite
rakentamatta meluhaittoja ei pystytA poistamaan vaan on etsittave my6s muita
meLunhatlintakei noja.

Torjuntaratkaisuja kartoittavan MElufiA-hankkeen Jelkeen tehtiin tiikenne- ja
viestinteministerion asettaman tydryhmen seke sittoisen Tiehattinnon ja Ratahattintokeskuksen toimesta meluntorjuntasuunnitelmia. Liikenne- Ja viestinteministerion
asettaman tyoryhmAn vuonna 2oo8 koostamassa metuntorjunnan teemapaketissa (7)
esitettiin Vattioneuvoston periaatepAatoksessA (27) asetetun metuntorjuntatavoitteen

saavuttamiseen tehtiievie metuntorjuntatoimenpiteita yhteense 86 maantie- Ja
rautatiekohteeseen. Samana vuonna vatmistuivat my6s ymparistodirektiivin mukaiset
ensimmdisen vaiheen meluntorjunnan toimintasuunnitetmat, jotka torjuntakohteiden
sisa[itss6 peapiirteissaen noudattivat meluntorjunnan teemapakettia.

Lausuntoverslo 31 L2A 1 3
1.O

2.2 Suunnitettujen toimien toteutuminen
Teemapaketin tyoryhme kartoitti metuntorjuntaan vuosi[e 2oo&.zol2 tarvittavan
rahoituksen suuruudeksi 92 mitjoonaa euroa. Teemapaketissa suunnitettujen
torjuntatoimien avulta arvioitiin saatavan suojattua noin 32 ooo asukasta ohjearvot
ytittiiviitt6 metutta. Lisiiksi metuntorjuntatavoitteen saavuttamiseksi arvioitiin vuositte
2013-202o tarvittavan 10 miUoonaa euron vuosittaista rahoitusta.

Samaan aikaan, teemapaketin sisettoon pohjautuen, arvioifiin vaytanp.itajien

teettemissa maanteiden ja rautateiden toimintasuunnitel.missa 2oog-2o12 esitetyn
metuntorjunnan toteuttamiskustannuksiksi yhteensa noin go mitjoonaa euroa.
Toimintasuunnitelmissa esitetyl.La metuntorjunnaLta suunnitel.tiin vihennettaven
metuue altistuvia asukkaita runsaat 14ooo kappatetta. Toimintasuunnitetmien
toteutumisen edettytyksene o[t teemapaketin rahoituksen Jarjestyminen.
Rahoitusta teemapaketitte ei kuitenkaan toytynyt, ioten sen tai vuositte 2oog_2ot2
taadittujen toimintasuunnitetmien torjuntakohteiden toteuttaminen suunnltettussa
laajuudessa ei ottut mahdottista. Kaikkiaan metuntorjunnan eril.l.ishankkeina on n6in6
vuosina toteutettu yhteensd 4 kohdetta, joissa metuaitoja rakennettiin vajaat
4 kitometrie, metukaiteita vajaat 3 kilometriii Ja metuvatteja reitut 3 kitometrie.
Yhteensii toimien mydte on meluhaittoja vahennetty noin 2 ooo asukkaatta.
Samaan aikaan on vaytien kehittiimishankke.iden yhteydess,ii toteutettu eri puotitte
Suomea noin 18 kitometrie mebaitoja, noin 24 kitometrie metukaitelta ja noin
J8 kitometrie meluvalteja. Neiden kehittAmishankkeiden yhteydesse suojattiin noin
3 ooo asukasta ohjearvot ytittivSttd melulta. L.istiksi mel.uhaitat vehenivet niissd
kohteissa, joissa liikenne siirtyi vanhatta tiete uudette moottoritiette. Eslmerkiksi
E18-moottoritien avaaminen Muurtan Ja Lohjan veti[e vehensi vanhan tien [.iikennetta.
joten vanhatla ykkostiettii metutitanne parani vajaan 2 ooo asukkaan osatta.

Meluntorjuntaa tehdean jonkin verran mytjs p€rusveyFnpidon hankkeiden
yhteydesse. Vuosina 2oo8-2o12 on perusvaylanpidon yhteydessA rakennettu
metuaitoja yhteense noin 2 kitometria, melukaitelta noin 5 kitometrig Ja metuvau.eja
noin 7 kitometria- Yhteense perusveylenpidon hankkeiden yhteydesse suojattiin noin
goo asukasta ohjearvot ytitteviittii metutta.

on toimintasuunnitetmissa
asetettuja tavoitteita toteutettu kohtuullisessa meerin tutkimus- ja kehitystoiminnan
muodossa. Maantieliikenteen meluntorjunnassa on tehty pilottihankkeita ytijeemamaiden hyodyntemisestS metuva[lirakenteissa. Myds muutamissa temen to.imintasuunnitetman kohteissa meluntorjunta suunnitettaan toteutettavan ytijeememaista
tehtAvitE meluvalleiUa.
Varsinaisten rakenteettisten meluesteiden liseksi

Rautatietiikenteen metuntorjunnassa on tehty tutkimustyote matatan meLukaiteen
pitottihankkeiden yhteydessi seka painottamatta kiskonhionnan metua atentavia
vaikutuksia. Liikenneviraston rahoittamien matatan metukaiteen pitottihankkeiden
tutokset ovat otleet [upaavia. Hyven meluntorjunnattisen vaikutuksen lisdksi matatan
metukaiteen eduiksi voidaan lukea esteen kaadettavuus, joka mahdottistaa
erikoiskuuetuksien ja raiteiden huotlon turvattisen toteuttamisen. Matata este ei
mydskeen merkittavesti muuta radan ymperistdn maisemaa.
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Viime vuosina tehtyjen tutkimusten tutoksien perusteelta kiskonhionta on havaittu

varsin tehokkaaksi metunhaltintakeinoksi. Liikennevlrasto pyrkiikin

Jatkossa

lisiiemean kiskonhionnan keyttoe metuntorjuntakeinona. Kiskonhionta vehentAa
Junan kutkuvastusta seka kiskon Ja pyoren kosketuksesta syntyvee melua.

Metun ha[tintaa on myds edistenyt meluntorjunnan painoarvon kasvu. Kaavoituksessa
seke rakentamisessa [iikennemetu Ja sen torjunta huomioidaan aiempaa useammin.
Myits melutiedon hattinta on kehittynyt Uudenmaan ELY-keskuksen yl.tirpiteman Vattakunnatlisen metuntorjunnan tietojadestetmen keytto'Onoton my6te.

YmpAristoministeriO on 5.4.2012 asettanut vattioneuvoston meluntorjunnan periaate-

pgatoksen ja valtakunnatlisen meluntorjunnan toimintaohjetman toteuttamista
setvittevgn tyitryhmen. Ty6ryhmin toimesta koostetaan vuoden 2013 alkupuotetla
seurantaraportti, Josta ilmenee pe5t6ksesse asetetun tavoitteen tSman hetkinen
toteutuminen. Tyoryhma batii my6s ehdotuksen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toimista.

Lisgksi t6men toimintasuunnitetman kanssa samanaikaisesti tehdaen liikenne- ja

viestintaministerion hatlinnonalan ymparistostrategia seke Llikenneviraston
ymperiston tolmlntalinja, niihin sisittyv'ine metuntorjunnan tavoitteineen.

2.3 ll-vaiheen metuseLvitykset
Vuonna 2012 vatmistuneet toisen vaiheen metusetvitykset tehtiln direktiiviss;
setvitetteveksi meiiritetyiste v5estokeskittymlste, tiikenneveytiste ja lentoasemista.
Temen toimintasuunnitelman liihtotietoina keytettiin seuraavia maanteiden ja
rautateiden metua kesittetevie toisen vaiheen selvityksiA:

.
.
.

Liikenneviraston maantelden metusetvitys(8)
Liikenneviraston rautatelden metusetvitys (9)

Ptiiikaupunkiseudun ymperistometudirektiivln mukainen metuselvitys,
maantiet (10)

PiiSkaupunkiseudun ymparistometudirektiivin mukainen melusetvitys,
rautatiet (11)
Lahden melusetvitys 2012 (12)

YmperistometudireKiivin mukainen ympAristomelusetvitys Turussa (13)
Rautateiden metuseLvitys Turun kaupungin atueetle (U)
Tampereen kaupungin melusetvitys vuonna 2012 (15)
Oulun kaupungin metuselvitys vuonna 2ou (16)
Maanteiden metusetvitys Pohjois-Pohjanmaan Ja Kainuun atueltta (r7)

Uihtiitietona keytettiin my6s ede[e mainittuihin setvityksiin kuutuvien maanteiden ja
rautateiden tutoksista koottua yhteenvetoraporttia, Liikenneviraston maanteiden ja
rautateiden metusetvitys

2or

(18).
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2.4 Muut Liihtdtiedot
Toimintasuunnltelmaa taadlttaessa on tolsen herroksen tolmintasuunnitelmlen
tisiksi keyty t6pi stttoisen Tlehallinnon Ja Ratahattintokeskuksen sek6 nykyisen
Lllkenneviraston taatimla metuntorjuntaohjetrnla Ja -suunnftetmta. Neiste pitkan ajan
strategian laatlmlseen merkittevimmin ovat vaikuttaneet seuraavat:

.
o
.
.

Liikenneviraston toimlnta- Ja taloussuunnltetrna
Ratahatlintokeskuksen ymperistdstrategia (2oo8-2o13)
Liikenneotosuhteet 2035 (pitkan tehtetmen suunnitetrna) (24)

Liikenneotosuhteet2035,taustaraportH(25)
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3 Tiedottaminen ja vuorovaikutus
Ymparistonsuojetutain 25 b 5:sse saedetaAn toimintasuunnitetmien vuorovalkutuksesta. Toimintasuunnltetmista p)rydetaen lausunto vaikutusatueen kunnilta, etinkeino-, Liikenne- Ja ympiiristOkeskuksitta, Liikennevlrastotta sek6 lentoaseman
pitejatte. Ymperistonsuojetutain 92 $:sse tarkoitetuitte rekistero'idyitte yhdistyksitte
tai seaitioitte sekii henkitoitte, joiden asumiseen, tydntekoon tai muihin otoihin
tolmlntasuunnitetma saattaa vaikuftaa, Yarataan titaisuus tausua mietipiteense
toimintasuunnitelmasta.
Metuntorjunnan toimintasuunnitetmat tutee Jutkaista

ja

niista tutee tiedottaa

Ne toimitetaan merkitteveksi ympgristonsuojetun

tarvittavassa laajuudessa.
tietojerjesteheen seke tiedoksi asianomaisitle kunnitte ja elinkeino-, tiikenne- ja
ymperistOkeskuksitte seke tarpeen mukaan Llikennevirastotte Ja lentoaseman
pitiijAtte.

3.r Tiedotustilaisuudet
Metuntorjunnan toimintasuunnitetman atoittamisesta tiedotettiin kesakuussa 2012
jedestetyssii tiedotustilaisuudessa, Jossa esitettiin kevaetta 2012 vatmistuneita
ymparisttimetudireKiivin mukaisia selvltyksi5.

Toinen tiedotusvetineilte suunnattu titaisuus Jarjestettiin toimintasuunnitetman
tuonnoksen valmistuttua helmikuussa 2013. Titaisuus Jerjestettiin yhteistyosse omia

toimintasuunnitelmiaan laativien peekaupunkiseudun kuntien, Espoon

Ja

Kauniaisten, Helsingin sekg Vantaan kanssa. Titaisuudessa esitettiin Liikenneviraston
Ja kuntien toimintasuunnitetmien lehtdkohdat Ja tutokset.

LoDultisen toimintasuunnitelman vatmistuttua kesakuussa 2013 jutkaistaan
tehdistOtiedote hankkeen peettemisestA.

3.2 Yl.eisdtitaisuudet
Toimintasuunnitetman luonnoksen vatmistuttua esite[aan site hehi- Ja maatiskuussa yteisiitle jarjestettavissa tilaisuuksissa eri puotitta Suomea. Titaisuudet
jerjesteteen yhteistyossa omia metuntorjunnan toimintasuunnitetmia laatineiden
kaupunkien seke alueen ELY-keskuksien edustajien kanssa. Kaikkien yleiso-

titaisuuksien ajat

ja

paikat ttiytyviit niiden varmistuttua internetista osoitteesta

www.tiikennevirasto.fi/metuntorJunta.

Tilaisuuksissa esitetEen toimintasuunnitelman tausta ja tavoitteet sekA
paikkakuntakohtaiset metuntorjuntatolmet. Esittetyn jiitkeen yteisotte on
mahdotlisuus esitttie kysymyksie ja antaa palautetta hankkeesta.
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3.3 Internet
Lllkenneviraston verkkosivuilte perustettiin vuonna 2012 oma sivu tolsen vaiheen
metuselvityksitte Ja metuntorJunnan tormrntasuunnitetmi[e. sivutta toytyviit
Liikenneviraston teettemlen melusetvitysten raportit Ja meluvyohykekartat seke t|nk.it
kaupunklen teettemien metusetvrtysten raportterhin. Metuntorjunnan toimintasuunnltelrnan raport$[uonnos Ja siihen trittyvat kohdekortit lbytyvet sivutta
hetmikuussa 2013. Valmls raportti on sivuitta nlhttivittii kes5tti 2013.
Llikenneviraston ymperistomeludireKiivin mukais€t metusetvitykset
tuntorjunnan toimintasuunnitetma loytyvat osoltteesta:
www.llikennevirasto.f ymetuntorjunta

ja

me_

MetuntorJunnan toimintasuunnltelmaa varten perustettiin my6s btogi, Jossa
tledotettiin hankkeen ajankohtaislsta tapahtumista. Btogin kaufta asukkaat votvat
Jettee pahutetta toimintasuunnitetmasta. Btogrin osoite on
http.//metukuu

j.4

LuukaSd

[e.btogspot.f i.

Lausunnot ja patautteet

Lausunnoista Ja palautteista sekii niiden kestttelysta baditaan eri asiakirja; toimintasuunnitelmaan kirJataan lausuntokesft tetyn tiMstehA.

Lausuntovelsio

31 .1 .20 1 3

lq

4 Pitkiin ajan strategia meluhaittojen
vdhentimiseksi

4.r

Asetetut tavoitteet

Pitken ajan strategian pgemaarane on turvata kansalaisitle tervee[inen, viihtyise

vahemeluinen ympiiristo. Vattioneuvosto

Ja

teki vuonna 2006

metuntorjunnan
periaatepaatoksen (27), jonka tavoitteena on vehentAa piiiveajan ohjearvot ytittevette
yti 55 desibetin mel.utle attistuvien meer5E vuoteen 2o2o mennesse 20 Vo vuoden
2003 titanteeseen verrattuna. Ensisijaisesti suojataan voimakkaatte metutte attistuvia
asukkaita kohdentamatta metuntorjunta titanteisiin, Joissa on huomattava maara yti
65 dB piiivaajan tai yti 60 dB yiiajan melutte attistuvia asukkaita tai muuten
metuherkkee toimintaa.

Metuntorjuntatavoite on haasteeltinen, koska meluatueitla asuvien meara on suuri.
Vuonna 2oo3 koko maan maantle- ja raidetiikenteen metutte attistuvia asukkaita
arvioitiin olevan yhteense noln 4oo ooo. Naiste maantietiikenteen metulte atistuvia
aMoitiin olevan noin 35o ooo ja rautatiikenteen metulte alistuvia noin 48 5oo.
Tavoitteen mukaan noin 80 ooo asukasta tutee suojata metutta vuoteen 2o2o
mennessa.

Nyt taadittujen metusetvitysten perusteetta m€tutitanteen aMoidaan otevan suurin
piirtein sama kuin vuonna 2oo3. Vuonna 2oo3 tehdyn kokonaismaeran arvioinnin tavoin my6s tamSn hetkinen attistuvien asukkaiden kokonaisaMo perustuu osin melulaskentaan Ja osin siite Johdettavaan arvioon. Viimeislmmat, vuonna 2oP tehdyt meluselvitykset ovat laajoja mutta eivat kata kaikkia Suomen maantie- ia rautatievaytia.
Setvltysten ulkopuolette jeevien veytien osalta tieto melun leviamisestii ja asukkaiden
attistumisesta perustuu arvioon.
Vuonna zo12 tehdyn koko Suomen kattavan arvion mukaan maanteiden peivdajan
melutte attistuvia asukkaita on noin 285 ooo Ja rautateiden yoajan metutte altistuvia
noin 11o ooo asukasta.

4.2 Metuntorjuntatoimet ja -tinjaukset
4.2.1

MeluhalttoJen ennaltaehkeisy

tie- tai ratahankkeiden sek6 perusparannushankkeiden toteuttamisessa
Deriaatteena on, ettei metuhaittaa aiheuteta eika metutte attistuvien mier6 kasva.
Metuntorjunta toteutetaan niin, etta uuden viytdn [eheisyydessa asuvien metutitanne
pysyy vAhinteen samana tai jopa paranee aiemmasta.
Uusien

Terkein menetetma meluhaittojen ennattaehkaisyyn on kaavoitus. Kaavojen avulta
voidaan rakentamista ohjata niin, ettei metusta heiriintyvS5 maankeyttoe kuten asumista sijoiteta metuatueelle. ]os toimivan yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi metuatueette on rakennettava, voidaan kaavoilla ohjata rakentamista niin, efta ulkooteskeluatueet

ja

rakennusten sisetibt saadaan riitteven hiljaisiksi. Kaavoituksetla

Lausuntoversio 31

16

.1

.2013

vaikutetaan myos uusien vaylien suaintiin, sitE ennen toteuttamista niiden s{ainti
on
osoitettava kaavassa.

Kaavoituksetta voidaan mytis vaikuttaa prtke[e tehteyksettii teiden ja katujen
tiikennema5riin. Eri toimintojen, erityisesti patvelujen ja asutuksen keskineinen
sijoittetu seke jatankutun, py6r6ityn ja par.vel.utasoLtaan hyvan Joukkotiikenteen
edettytysten toteutuminen, voi vaikuttaa merkittavasti henkitoautotiikenteen meeran
kehitykseen.

Metuhaittoja pystytiiin ehkeisemd;n suunnittelemaLl.a maankeyttde, v5ytiii ja
tiikennetta yhtenii kokonaisuutena n.iin, etta vetteteen metuhaittojen synty ja otetaan
huomioon me[uhaittojen ehkaiseminen.

4.2.2 Olemassa olevlen meluhalttojen lleventamlnen
Olemassa otevia meluhaittoja pystyteen lieventdmean rakentamal.l.a metuesteita
veytien ja metulte herken maankeytOn vetiin. Rakennusten sis5metua voidaan alentaa
rakenteiden ja ilmanvaihdon eeenieristystA parantamalla.

Liikenteen aiheuttamaa liihtdmetua voidaan atentaa kiiyttamitta vehemetuisia
peettysteite, Joiden avul.ta melutaso atenee keskimeerin 2-3 dB. Veh5metuiset
pe5ttysteet ovat tavanomaisia piiattysteitii kattiimpia, eivetkA ote yhtii kestiiviii.
Tettaiset peattysteet sovettuvat kohteisiin, joissa li.ikenne on a[[e !2 ooo ajoneuvoa
vuorokaudessa ja nopeusrajoitus korkeintaan 60 km/h. (28)

Kiskojen hionnatta pystyteiin vaikuttamaan junal.iikenteen aiheuttamaan meluun. Sen
vaikutus riippuu kiskojen kunnosta ennen hiontaa. Tavattisesti hionnan vaikutus on 26 dB. Hionta on uusittava 4-6 vuoden vetein, jotta athaisempi mel.utaso pysytaen
seityftamaan. Hionta-atueiden yttepitoa seka laajentamista rajoittaa hiontakatuston

puuttuminen. TatE hetketla hiontaa tehdean ukomailta vuokrattavatta katustotta

vuosittain noin 3oo kiskokilometritte. Jotta hlontaa pystytteisiin tekemaan
metuntorjunnan kannalta riittevan hajasti, tutisi Suomeen hankkia hiontakal.ustoa.
Nopeuden atentamisetla on liikenneturvattisuutta parantavan ja peastdja vehenteven
vaikutuksensa lisAksi myos metua atentava vaikutus. Maantienopeuksissa autojen

nopeuden ateneminen 20 km/h pienente5 Hhtometutasoja no.in 2-4 desibetie.
Nopeuden atentamista kannattaa harkita eriMsesti taajama-atueitta. Paakaupunkiseudutta tehdyn setvityksen mukaan maanteiden nopeuden atentaminen suurimmil.l.a

nopeuksi[a 20 km/h

ja

nopeustasoitta 60-Z0 km/h 10 km/h vehenteisi metulte

attistuvien meiree 38 7o, eti noin 30 ooo asukkaan verran. (29)

Renkaiden ominaisuuksi[[a voidaan vaikuttaa melutasoon. Nastarenkaat ovat
meluisampia kuin kitkarenkaat, joten kitkarenkaiden osuuden kasvattaminen
vaikuttaa my6s metutasoon. Miketi nastojen keytbsta luovutaan, kestevat hiljaiset
peettysteet hitjaisina nykyiste kauemmin. Liseksi kaikki peettysteet otisivat mytis
talvelta ja keveeue siteempie ja hitjaisempia. Nastoista tuopuminen mahdotlistaa
hitjaisten peettysteiden keyttiimisen myos vitkkaitb vAyti[a.

Autojen tekniikan keh'ittyminen vehente5 metua taajamanopeuksitta.

Teme

todennak6isesti kompensoi [iikennemAiirien [isaentymisen aiheuttamaa metutason
kasvua taajamissa. Moottorimeluun taajamissa voidaan myds vaikuttaa valvomalla
ajoneuvoitte meeritettyjen meturajojen noudattamista. (3o)
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Nykyista hiuaisemmitta vetureitla pystytiian vaikuttamaan Junien melutasoon. Entista
hiUaisemman Junakaluston hankintaa ohjataan Eu-siiedoksittii (ns' Metu-YTE)'

4.3 Rahoitus tulevaisuudessa
TAssE toimintasuunnitelmassa esitettyjen meluntorJuntatoimien toteuttamiseen
tarvittava rahoitus on haasteettlsta toytae - tetui hetketLii erittista rahoitusta ei ote
tiedossa. On todennekoista, ette peeosa metuntorjuntaan saatavasta rahoituksesta

jerjest)rykin veytien kehlttemishankkeiden

ja

perusvaytAnpidon kautta.
on kasitetty useassa

Ymperistoongetmlen lieventemiseen tarvittavaa rahoitusta
Liikenneviraston toimintaa ohjaavassa suunnitelmassa.

Liikenneviraston pitken aikavatin suunnitelmassa (24) on ehdotettu test6 hattituskaudesta atkaen keyttoonotettavaksl ns. pienet investointiohjelmat perusveyEnoidossa. Pitkatle aikavalitE pienisse parantamistolmissa tavoitellaan noin t6o
miljoonan euron vuotuista rahoitustasoa. Tett6 hattituskaudelta vuotuiseksi rahoitukseksi on tavoitteena osoittaa 85-95 miljoonaa euroa. TEst6 etinymperistdn
parantamiseen (pohjavedet, metu Ja terina) plenisse parantamistoimissa tavoitetlaan
3o miljoonan euron rahoitusta Jakautuen vuositle 2013-2016.

Liikenneviraston toimintaa ohjaavassa viraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa
perusveyEnpito on kauden 2013-2016 toimintojen Ja rahoituksen keskeinen kohde.
P5eosa perusveylenpidon rahoituksesta suunnataan nykyisten veylien kunnossaoitoon tai kunnon varmistamiseen tarvittaviin korvausinvestointeihin seka tiikenteen

ohjaukseen Ja hattintaan. Toimintakauden ympiristdasioiden keskeisimmaksi
painopisteeksl on asetettu llikente€n paastojen vehent8minen. Liseksi keskeiseksi
painopisteeksi on nostettu ymperistoasioihinkin sidoksissa oteva liikenteen
turvattisuuden parantaminen. Metuntorjuntaa ja metutte attistuvien asukkalden
titanteen parantamista ei ote erikseen nostettu esiinPerusvaytenpidossa otetuksena on, efte toimintakaudetta voidaan toteuttaa metuntorjuntatoimia otemassa otevan viyttistbn kohdatta siten, etta metutte attistuvien
maara vahenee vuosittain vehintean 1oo asukkaal[a. Perusvdytinpidon kautta rahoitettavaksi jae kuitenkin mybs otemassa otevien metuesteiden ja muiden meluntorjuntaratkaisujen yttdpito, korlaus Ja tarvittaessa parantaminen. Ensimmeiset metuesteet
toteutettiin 197o{uvun atussa. Asutuksen ja liikenteen kasvaessa metuntodunnan
tarve voi kasvaa myds sie[tA, missa meueste on aiemmin tehty.
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5 Metuntorjuntakohteet
5.r Kiiytetyt mii6ritetmit ja menetetmEt
S.1.1 Meluntunnustuvut
YmpEristomeludirektiivin mukaisissa melusetvityksisse
Ja m€l.untorjunnan toimintasuunnitetmissa tutokset tutee esittee Euroopan yhteisdn yhtersitta metun tunnus[uvui[[a laskettuna 4 metrin korkeudetta parva-itta-yometutasoa ruvaavana vuorokausimelutasona La* sek€ ycimetutasona Lvo. Suomessa ymparistdmetua seennetEen
valtioneuvoston peetitksesse (993/92) annetuitb peiva-ja yiiajan keskieenitasoJa Lrq
koskevitta ohjearvoitta (2o), joiden taskentakorkeus on 2 metri5.

Direktiivin mukaisten tunnuslukujen laskentatapa ja niiden yhteydess6 keytetteve
laskentakorkeus poikkeavat Suomessa muutoin kayteMste, Joten taskentatuloksia ei
voida suoraan verrata kansallisilta tunnustuvuitta tehtyjen metusetvitysten tutoksiin.
Peive-itta-yometutaso la* antaa vuorokaudenajat huomioivien painotusten seke
taskentakorkeuden vuoksi keskimi6rin 3-4 dB suurempia arvoJa kuin kansattisesti
keytetty 2 metrin korkeudelta arvioitu peiveajan keskieenitaso Lecq 17-r2y. Direktiivin
mukaisilte melun tunnustuvuitte ei ote myoskiiin s5edetty ohjearvoja. Tunnuslukujen
maeriteunet ja niiden erot on kuvatu tarkemmin L.iikenneviraston maanteiden
metusetvityksesse (6).

TAsse metuntorjunnan toimintasuunnitetmassa meluntorjunta on mitoitettu
keytt5metut kansattisesti kaytettyje keskiaanitasoja L^cq Ja niiden yhteydesse
sovettettavia ohjearvoja. Tiimdn Jiitkeen metutasot Ja asukasmearet bskettiin myos
direktiivin edettyttemia metun tunnustukuja La- ja Lyo.

5.12

Melulaskennat

Metutaskennat tehtiin vuoden 2of loppuun mennesse. Maastomal.l.eina kaytettiin
toisen vaiheen metuselvitysten (8-U) yhteydessii taadittuja maastomatteja. Torjuntasuunnitelmaan vatittujen kohteiden osatta maastomatteja tarkistettiin ja taMttaessa
taydennettiin. Maastomattin taydennykset koskivat peaosin .itmakuviin perustuvan

tarkastelun yhteydesse puuttuviksi havaittujen rakennusten

ja

mel.uesteiden

tisSSmistd mattiin seke rakennuksien kayttotarkoituks.ien peivittemiste.

ja

tieraideliikennemetun
taskentamatlia 1996 (21, 22). Metutaskennat tehtiin Datakustik CadnaA 4.3-ohjetmatta
(23). Kliytetyt laskenta-asetukset otivat samat kuin Liikenneviraston maanteiden
metuselvityksessii 2012 (8) tukuun ottamatta edettisista laskennoista pidennefty6
laskentasedette Ja tihennettye [askentaruudukkoa. Torjunnan suunnittelussa keytetty
laskentas5de vaihteti vatittii 15oo-2ooo metrid, laskentaruudukon koko oti 5 x 5
metria. Tiemetutehteen [ehette rajatuitla atueitta on paikoin taskentasedette
tyhennetty siten, ettei si[tA ottut taskentatarkkuuteen vaikutusta.
Melumatlinnuksessa keytettiin yhteispohJoismaista

Metul.te attistuvien herkkien kohteiden (asuinrakennukset sekli hotto- ja oppitaitokset)
mearien taskenta tehtiin paikkatieto-ohjetmatta ESRI ATcGIS 10 (26).
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Torjuntasuunnitel.rnan melutaskennoissa ka$etyt lilkennemeerat Ja -nopeudet ovat

vuoden 2012 setvityksien mukaisia. Asukaslaskennat on tehty vuoden 2012
setvityksien tavoin vuoden 2011 Veestorekisterikeskuksen rakennus- Ja huoneistorekisteri

ai

neistotta (RHR).

Torjuntakohteissa metutte attistuvien ja metutta suoiattujen asukkaiden arviointi
tehtiin Datakustik CadnaA -metutaskentaohjeLrnatla perustuen Jutkisivujen metutasojen laskentoihin. Asukkaat maarettiin kuutuvaksi siihen meluwohykkeeseen,

johon jutklsiwtte laskettu suurln arvo kuutui. Llseksi taskettiin metuntorjunnan
toteuttamisen Jatkeen hydtyvien asukkaiden maera. Hyittyvia ovat llman torjuntaa
ohjearvot ytittavette metutte attistuvat asukkaat, joiden metutitanne esitetyn
torjunnan vaikutuksesta paranee vehinteen 3 dB.

Paikkatietoanalyysit sekg m€lutte altistuvien herkkien kohteiden (asu'inrakennukset
sekA hoito- ja oppitaitokset) mearien taskenta tehtiin paikkatieto'ohjetmatta ESRI
ATCGIS 10 (26).

5.2 Torjuntakohteiden va[intaprosessi
Metuntorjuntakohteiden va['innassa keytettiin kotmivaiheista prosessia. Lehtokohtana
otivat maanteiden Ja rautateiden metusetvitykset 2ou Ja nliss5 tunnistetut metulle
attistuvat asukkaat.

Potentiaallsten metuntorjuntakohteiden toy$miseen setvityksisse bsketuitta
meturyohykkeitti keytettiin konsultln Uite hanketta varten kehittemea niin kutsuttua
hot spot -analyysimenetetmaa. Anatlrysi tunnistaa kohteet, Joissa on runsaasti metulte
attistuvia asukkalta, painottaen eriq/isestl volmakkaita melutasoja metuvydhykkeitte
ennatta meerettyjen kertoimien avu[[a. Painotus tehtiin siten, etti yti 65 d3 metuvydhykkeeltii asuvitle annettiin 1o-kertainen painoarvo, 6c65 dB metuvytthykkeitt:i
asuvitle 3-kertainen painoarvo ja 55-6o dB metuvyohykkeelta asuvitte yksinkertainen

painoarvo. Liseksi ana9ysisse huomioitiin hiuaisten Jutkisivujen vaikutus melu[e
altistuvien asukkaiden maeriin. Vatintaprosessin aikana karsittiin kohteet, Joihin meluntorjuntaa on Jonkin muun hankkeen, esimerkiksi tien/radan parantamishankkeen,
kautta JerjestymessA.

Kohteiden vatintaprosessi, Joka tehtlin kommentointikienosten ja tyopajojen avutta
on kuvattu alta otevassa kaaviossa.
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Kwol-

MeLuntoiuntokohteldenvolintoproesslnkuvous.

Loputtisiksi kohteiksi vatlttlin 45 kohdetta maanteiden ja 15 kohdetta rautatetden
varretta. Kohdealueiden maastomattia tarkennettiin tarvlttavitta osln. Torjunnan
suunnittetun yhteydesse karsittiin kaksi rdutatiekohdetta: maastomaltin
ta*entamisen seurauksena yhden kohteen asukkaiden ja plha-atueiden suojaus
todeftiin rlittiivaksi, Jottoln torjunnan suunnittetu oti tarpeetonta ja toinen kohde
karsiutui koska meluntorjuntaa kohteeseen ei olisi saatu JErkevesti toteuteftua.

5.3

Lopu tl.iset me[untorju ntakohteet

TorJuntasuunnitelrnaan vatituista kohteista 27 kappatetta oti ede(tisissa maanteiden
Ja rautateiden toimintasuunnitelmlssa 2oo8 esiin nostettuja toduntakohtelta. Naiste

23 kohdetta oli my6s metuntorjunnan teemapaketin priorisoituja metuntorJuntakohteita.

Nyt tehdyn toimintasuunnitetrnan selvitysatue oli huomattavasti vuoden 2oo8
toimintasuunnitetrnien atueita taajempi, Jonka vuoksi uusia metutle atistuvia kohteita

tunnistettiin runsaasti. Osa neista kohteista oriorisoitiin vuoden 2oo8 toimlntasuunnitetmissa tunnistettuja torJuntakohteita kiireetlisimmiksi.
Kohteiden torjunnan suunnittetutilanne vaihtelee, osasta kohteista

on

tehty

tiesuunnitelmatasoisia torjuntasuunnitelmia kun taas joidenkin kohteiden torjunnan
suunnittetua on tehty ensimmeiste kertaa temen ty6n suunnitetmisx.
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ja

attistuviSeuraavissa luvuissa torjuntakohteet on priorlsoitu metun voimakkuuden
osatmaanteiden
Liseksi
kiireeltisyysjarjestykseen.
en asukkaiden m6eren mukaisesti

ta priorisointia on tehty ElY-keskuksittain. Esitetty Jarjestys el vettemette tarkoita
toteuttamisjerjestyste, sitt6 kohteiden toteuttaminen on loputtisesti kiinn'i rahoituk-

jerjegtyessa tuttaan priorisointiLissen Jerjestymisesta. Erittishankkeiden rahoituksen
tan jerjestysta todennak6isesti seuraamaan. vaytien kehittemishankkeiden Ja perus-

prioveyHnpidon yhteydesse ratkalstavat metuongetmat eivet seuraa mi[eAn tavoin
risoi ntijarjestyste.

5.3.1 Maantld
Tauluk*o

1.

Moonteiden meluntorjuntokohteiden

kiiree[iwsl'riestys

ELY-

keskuksittoin.
Kohdetunnus

Tle

Kohteen nlml

Kunta

Suvitahtl

Vaasa

Etetg-Pohlanmaan ELY-keskus
EPOl

\3

Klakkols-Suomen ELY-keskus
KASl

Mt 4o8

Tyystemieml-Karinieml

Lappeenranta

rtAS2

vt

Hovinsaari

Kotka

Vaalakosken moottorltie

Jyvaskytd

Hotstl

Jyvaskyu

15

Keskl-Suomen ELY-keskus
KE51

vt4

KES2

\

4,

mt6t

Lapln ElY-kerkui

LAPl

Kt ?8

Kllruna

Rovanlemi

LAP2

vt 29

Pudas

Tornlo

LAP3

vt4

Vitmlta

Keml

AtaLlotkahinen

Tampere

PIR2

vt9
vts

SAAksjlrvi

Lempgete

PIRS

Vt 12

Ruske€pAa

Nokla

PIR4

vt

LentoLa

Kangasala

Plrl(anmaan ELY-keC(us

PIRl

12

Pohlols-PohJanmaan ELY-keskus
POPl

Vt 20

Vatikyta

Outu

POP2

Vt 20

teau

Oulu

Kuopio

Potdols-Savon ELY-keskus
POSl

w5

Rahusenkangas

PO52

vt

Kai

13

hu-Sitvasti

Mikketi

Uudenmaan ELY-keskus

UUDl

vt3

Hakunlnmaa

HeLsinki

UUD2

Vt1

VelkkoLa

Kirkkonumml

UUD3

vt3

Kalvokseta

Vantaa

UUD4

Kt 51

Frli

UUD5

Mt 1o1

VartlokyE

Hetsinh

UUD6

vt3

PohJois-Haaga

Hetsinki

UUDT

Mt 12o

HAmeenlE[5

Vantaa

sl n

nlitty

Espoo

Lausuntoversio 31.1.2A13

22

UUDS

vt4

Metsota-Jokivarsi

Vantaa

UUDg

Mt 1456

Kinnarl-Pettota

lervenpie

UUDIo

Kt 51

Ndykkid

Espoo

UUD11

PihtajamAki

Hel.slnh

UUDT2

rol
vt4

viikki

Hel,sinh

UUD13

\ft1

Tuo marita-Sep6nkyH

Espoo

UUD4

Sottti

tahtl

Va ntaa nlaa

UUD16

vt24
\ft3
vt4

PSlvAkumpu

Vantaa

UUD17

Mt 1ol

Sepenmgki

Hel.sinki

UUO18

Mt

UUDl5

kso

Vantaa

Kt 50

Kunlnkaala-Kuusikko

Vantaa

UUD19

Kt

Tammisto-Slttamekl

Vantaa

UUD2o

\ft4

Hakunila

Vantaa

UUD2l

Kt

TorpparinmAki

Helsinkl

UUD22

W1

Nuijata

Espoo

UUD23

Mt

13i2

Ktaukkata

NurmijAryl

UUD24

Mt

$2

Metsota

Vantaa

UUD25

Mt 12o

Vapaala

Vantaa

Turku, Ralslo

45

45

Varslnals-Suomen ELY-keskus

VARl

vt8

HerkgmekLHuhko

VAR2

Vt2

KeppArA

Porl

VAR3

Vt 10

Louklnalnen

Lleto

VAR4

Mt 12401

Patomets€

SaLo

5,3.2

Rautatlet

Toulukko

2.

Routoteiden meLuntorjuntokohteiden kiireellisrysjdrjestys.

Kohdetunnus

Kohteen nlml

Kunta

R1

R)rynlkka

LempeeH

R2

Hakatannleml

Hgmeentinna

Rj

Loutti

Jervenp5g

R4

ToiJal.a

Akaa

R5

Kurke[a

Kerava

R6

Harakkata

LempAAtii

R7

Parota

Hattula

R8

Kyrdtil

Jirvenpdii

R9

Petsamo

RlihlmAkl

B10

VliaLa

Akaa

811

Viertol.a

HyvinkaA

R12

Savlo

Kerava

R13

Jamppa

Jervenpeg

Kohteisiin suunnitettu meluntorjunta on esitetty liitteen

1

kohdekorteissa.

Lausuntoversio 3'l

.1

.20 13

23

5.4 Mel.untorjuntatoimet ja vaikutusten
arviointi
5.4.1

MeLuntorrunnansuunnittelu

Kohteisiin tehtiin yteissuunnitelmatasoinen metuntorjuntasuunnitetma, joka
joidenkln estetyyppien tai estekorkeuksien osatta saattaa jatkosuunnittelussa
muuttua merkittavAstikin. Liseksi on huomioitava, ette torjunnan mitoitus on tehty
vuoden 2011 [ilkennemearlen mukaan. ]atkosuunnittetussa tutee esteiden mitoituksen metuntorjunnattinen riittavyys tarkastaa my6s liikenteen ennustetut muutokset
huomioon ottaen.
Kohteissa pyrittiin hyodyntiimean niihin aiemmin tehtyje metuntorjuntasuunniteLtnia.
Hyodynnetyt suunnitetmat on mainittu kohdekorteissa. Kohteissa, Joissa ei ottut

aiempia metuntorjuntasuunnitetmia, suunnitettiin metuntorjunta atta esitettyja
estetyyppeje ja -korkeuksia kaytteen. Maanteiden metuesteiden korkeus on itmoitettu

tien

tasausviivasta (tsv)

ja

rautateitte vastaavasti korkeusviivasta (kv). Taste

ooikkeuksena ovat muutamat kohteet, esimerkiksi teikkaukset, joissa esteen korkeus
on itmoitettu maan pinnasta.
Maantiet:
metukaide, korkeus tsv + 1,o - 1,6 metri6. Erikoistapauksissa (sitlat) kaiteen
korkeus enintaen tsv + 2.o metria
meluseine, korkeus tsv + 2,o -6,0 metrla
metuva(ti, korkeus 3-8 metrie tien tasausviivasta

-

Rautatiet:

-

matata melueste (kaide), korkeus kv + 1,1 metrie
meluseina, ko*eus kv + 2,o - 4,o metrig

Rautateiden metuntorjunnassa ei titan puutteen vuoksi torjuntana ottut mahdottista
kayttee metuvattia. Edettii mainittujen meluesteiden tisaksi muutamassa kohteessa
torjuntatoimiksi esitettiin hitjaista peattystette ja nopeuden atentamista. Rautateitte
torjuntakeinona esitettiin tisaksi toteutettavaksi kiskonhiontaa. Koska toimenpidetta
ei kohdennettu temen suunnitetman yhteydess5 vain tiettyyn atueeseen, ei toimenpiteen vaikutusta torjuntakohteissa erikseen selvitetty.
Kohteisiin suunniteltu meluntorjunta on esitetty liitteen

1

kohdekorteissa.

5.4.2 Valkutusten aMolnti - attlstuvat llman estefta ja estelttii
Setvitysten mukaan direktiivin tarkoittamlen maanteiden yti 55 dB metutte paiveajan
ekvivatenttimetutasoitta (L*qrz-::l) attistuu noin 3 prosenttla Suomen veest6st6,
yhteense 176 33o asukasta. Yoaikaan maanteiden yli 50 dB metutte (LA"q(r2-z)) attistuu
136 48o asukasta. Rautateiden yti 55 dB metulb peiveajan ekvivatenttimelutasoilta
(Lr"qtz-") attistuu noin yksi prosentti suomataisista, yhteensa 56 38o asukasta. YotH
rautateiden yli 50 dB metulte (La.q1zu-2) altistuu 1o1 o1o asukasta.
Setvitysten mukaan direktiivin tarkoittamien maanteiden yti 55 dB metutte peiva-ittayomelutasotta (La-) attistuu noin 6 prosenttia Suomen vaestosta, yhteensa 326 21o
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asukasta. Yda'ikaan maantelden yti 50 dB metutte (Lyo) attistuu 174
95o asukasta.
Rautateiden yti 55 dB metutte paiva-ltta-yometutasotta (Lae.) attistuu al.l.e kotme
prosenttia suomalaisista, yhteense 149 97o asukasta. yottii rautateiden yh
50 dB
metutte (lyo) attistuu 11o 75o asukasta.
Toimintasuunnitetrnassa esitetytta metuntorjunnal.la saadaan ohjearvot ytittiivatte
peivitajan melulta (Lra7-z:) suojattua yhteensa 1g g7o asukasta. vastaavasti ydajaua
ytl 50 desibetin melulta (!eeq::.2) suojattujen maere on yhteensa 20 2o3 asukasta.
HydbMe asukkaita, Joiden metutitanne paranee esitetyn metuntorjunnan avutta viihinteen 3 desibeti5, mutta ei atita kansattista ohjearvoa, on yhteense 2g 37g. Hydtyvi_
en asukkaiden m56re on kummankin viytamuodon osatta r.askettu merkiftevimmen
ajanjakson lpaiva/fo) mukaan. Maanteiden osalta meluntorjunnasta hyotyjet on.it_
moitettu piiivAajatta Ja rautateiden osatta yoajatta. Torjunnan avuua suojattujen Ja
siita hyotyvien asukkaiden maaret on esitefty alta otevassa tau[ukossa 3.
Toulukko

3.

VgyHmuoto

Suojottujen jo hydtFien osukkaiden mciiirdttorjunnn toteuttomisen

i6keen.
Kansalllsten ohJ€arvo-

Hyoq/jiit

Jen mukaan

-5d8

>55dB

>5o dB Y6

Plivd lero-

lleq Piilvi (tie)

>55 dB ad.n

/ y0 (rata)

Maantlet

71967

77426

16J28

1o760

12896

Rautatiet

69oJ

8m

1205O

,.Cyr22

9398

Yhteense

1887o

2O2O3

28378

21482

2294

Suunnitettutta metuntorJunnalta saadaan suojattua ohjearvot ytittevette mebtta ytF
teens5 20 hoito- tai oppitaitosta. Lls5ksi 36 hoito- tai oppitaitoksetta titanne parane€
me*ittav6sti, vaikka atle ohjearvojen rakennuksen kohdatta ei peeste.

5.4.3

MetuntorJunnan kustannusvalkutukset

Torjunnan kustannuksia arvioitaessa maanteiden

ja

rautateiden metuesteitle on

kaytetty seuraavia yksikkOhintoja:

-

metukaide 5oo €/m2

metuaita 600 e,h,
meluvatli 12,5 e/m5.

Hitjaisen peettysteen yksikk6hintana torjuntakustannuksien laskennassa on keytefty
90 ooo€/ kitometri normaalitevyiste 1+1 kaistaista tiete. Hil.jaisen pee[ysteen yksikk6hinta on vertailtavuuden vuoksi [askettu 20 vuoden etinkaarikustannusten mukaan
(28). Nopeuden atentamlselte ei ote meeritetty torjuntakustannuksien laskennassa
hintaa.
Toimintasuunnitetmassa esitettyjen meluntorjuntakohteiden toteuftamisen kustannusarvio on noin Uo miuoonaa euroa. Yksittaisten kohteiden kustannusaMo on esitetty [iitteen t hankekodeissa.
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1

Hankekortit
ToimintasuunniteLman metuntorjuntakohtelsta on [aadittu niihin suunnltettua torjuntaa esittetevat hankekortit. Metuntorjuntakohteina on 45 maantiekohdetta ja 13 rautatiekohdetta. Kohteet on tueteltu raportin luvussa 5.3 tautukoissa 1Ja 2.
Hankekortit ovat kaksisivuisla. Ensimmeisetta sivutla on tiedot kohteesta seka suunniteLLusta torjunnasta ja toisetta sivulta on melwydhykekartta. Kohteen sljainti on esitetty ensimm5isettii slvutta seke yblskartalta ette tieosoitteina ratakitometreine.
Kortissa on tyhyesti kuvattu meLuntorjunnan nykytita seki mahdottiset atuetta koske-

/

vat tie- tai ratahankkeet.

SuunnitetLutl.e metuntorjunnatte on laskettu alustavat toteutuskustannukset seka
mainittu kohteen meLuntorjuntaan tlittyvat erityishuomiot. Kohteissa on tisaksi taskettu ohjearvot ytittAve[e metutte altistuvien asukkalden m65rd nykytitanteessa ja
suunnitettutl.a metuntorjunnalta. Kohteittain on itmoitettu my6s metuntorjunnasta
hyotyvien asukkaiden maare. Hyittyviksi asukkaiksi tasketaan ne, joiden metutilanne
paranee esitetyn metuntorjunnan avutta vahinteen 3 desibetie, nutta metutaso ei atita
kansattista ohjearvoa.

SuunnitettuJen meluestelden siJalnti, tyyppi Ja ko*eus on esitetty metuvyohykekartatta. Metuwdhykekartatta on esitetty melutitanne meluntorjunnan toteuttamisen Jatkeen. Maantiekohteissa meluyt0hykkeet kuvaavat piiivaajan metutasoja ja rautatiekohteissa yoajan melutasoja. Maanteitle peivaajan metutasot ovat me6rgiivetJa rautateilla vastaavastl megre5vie ovat yoalan melutasot.
Hankekortit toytyvet Llikenneviraston intemet-slvutta:
www.lii kennevi ra sto.f i/metuntorj u nta
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Metun ja metuntorjunnan kiisitteitii ja

ohjearvoja
on heiritsevee tai haitattista eante.

dB

Desibeti on eanen ja my6s metun mitta. Desibetiasteikko on togaritminen, miki parhaiten kuvaa site, miten eeni vaikuttaa ihmiseen. Tetl6in aenen voimakkuuden kaksinkerta'istuminen kuvastuu asteikossa
3 dB tiseyksenS.

A

Aani muodostuu [ukuista taajuuksista. A-painotus on mittauksessa Ja
tasketmissa tapa painottaa naiden eri taajuuksien vltistd suhdetta
siten, ette se parhaiten vastaa ihmisten kuutokykya.

Lrq

A:ini ja varsinkin metu vaihtelee ajan mybtii paUon. Tietyn ajanjakson
:iiinen keskimgereistg voimakkuutta vastaavaa eenitasoa, ekvivalenttitasoa, kuvaa luku L.q.

Lxu

Tletyn ajankohdan tal ajanjakson enimmdisAanitasoa kuvaa [uku L!nx.
Tgte ei kayteta ympedstometun kuvaamiseen Suomessa.

L ecqoT-::

Suomessa keytetaiin peiv5n, kto 07-22 valisen, Ja y6n, kto 22-07 vetf
sen ajan melutasoa melun mittana. Suomessa voimassa otevissa me-

L r"qpfitr

lutason ohjearvoissa tamS tuku vastaa tie- Ja ratanretun ns. pohjoismaisissa matteissa lggo-luvutla meadtettye metutason taskenta- Ja

L r"q::-o7

mlttaustapaa. Siina on mm. tiihtokohtana ette taso mitataan

L r.qyo

maanpinnan ylepuotelta otevatta vastaanottajalla Ja efte seaolot vastaavat kevean obla, kuiva ja yti o asteen itma ja maasto, keyyt myotetuuti me[utehteeste vastaanottajaan.

Loer
LyO

2

m

ovat EUn ymperistdmetudireKiivin mukaisissa setvityksisse kaytettevie yhteisie melutason mittoja. Ne on meeritetty hieman toisin kuin
Suomessa keytosse olevat: vastaanottajan korkeus maanpinnatta on
4 m ja seeobt kuvataan koko vuoden aikana va[itsevlen otojen, tai
niite mukaitevan mattiasketman perusteetta. Lyo on ydn arvo, Jotla on
Suomessa sama klo 22-07 kesto kuin kansa[lisessa mittarissa. Loen
on sen sijaan peive-, itta- Ja yometutasoa yhdisteve painotettu mittari, jossa ittan kesto on kto 19F22 Ja ittan metutasoon lisetaan 5 dB seke yon tasoon 10 dB ennen yhteen laskua. Loer -laskenta antaa siksi
yteensa noin 2-3 dB korkeampia lukuja kuin L*qpri"a. Lentometua kuvataan myos Suomessa Loer,r-mita[ta.

Llil.

r/t
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