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Hallintokeskus on pyytänyt ympäristökeskuksen lausuntoa 21.2.2013
mennessä.
Ympäristömelu on Helsingissä huomattava elinympäristön laatua
heikentävä tekijä. Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja on tieliikenne.
Uusimman vuonna 2012 valmistuneen meluselvityksen mukaan noin
40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen
aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää kansallisen ohjearvotason
55 dB. Rautatiemelulle altistuu hieman yli prosentti helsinkiläisistä.
Helsingissä tie- ja katuliikenteen melulle altistuvien määrä on sama
kuin maantiemelulle altistuvien määrä koko Suomessa.
Melutilanteeltaan huonoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat
pääkadut, joiden varsilla asukkaat altistuvat voimakkaalle melulle.
Liikenneviraston toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin valtioneuvoston
vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukainen pitkän ajan
strateginen päämäärä, jolla tähdätään yli 55 dB melulle altistuvien
määrän vähentämiseen 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaisesti
on tarkoitus suojata voimakkaalle melulle altistuvia asukkaita
kohdentamalla meluntorjuntaa sinne, missä huomattava määrä
asukkaita altistuu yli 65 dB päiväajan tai yli 60 dB yöajan melulle. Juuri
lausuntokierrokselle lähtevässä Helsingin kaupungin meluntorjunnan
toimintasuunnitelman tarkistuksessa strateginen tavoitteisto on sama.
Jo rakennetuilla alueilla, joilla melutaso on huomattavan korkea, ainoa
keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on meluesteiden
rakentaminen.
Helsingin toimintasuunnitelmaluonnos sisältää esityksen
katumeluestekohteista ja niiden rahoituksesta seuraavalla
viisivuotiskaudella. Helsingin edustajat ovat osallistuneet myös
Liikenneviraston vastuulla olevien maantiekohteiden priorisointiin.
Monet kohteista ovat olleet mukana jo liikenne- ja viestintäministeriön
teemapaketissa vuosille 2008-2012. Useimmat teemapaketin kohteista
ovat rahoituksen puutteen vuoksi jääneet toteutumatta. Mm. jo vuodelle
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2008 esitetyistä kahdesta kohteesta ainoastaan Munkkivuoren
meluesteet Turunväylän varrella ovat valmistuneet. Hakuninmaan
meluesteet Hämeenlinnanväylän varrella odottavat edelleen toteutusta.
Ympäristökeskus pitää Liikenneviraston toimintasuunnitelman
melueste-esityksiä perusteltuina ja tarpeellisina ja kiirehtii niiden
toteutusta. Kohteiden toteutukselle tulee varata riittävät määrärahat,
jotta viisivuotiskauden toimintaohjelma voidaan suunnitellusti toteuttaa.
Myös pääväylien nopeuksien alentamista ja nopeusvalvonnan
tehostamista tulee kiirehtiä. Nopeuksien alentamisella voidaan
vähentää melua ja melun haittoja laajemmilla alueilla. Liikenneviraston
tekemän arvion mukaan pääkaupunkiseudulla melulle altistuvien
määrää maanteiden varsilla voitaisiin tällä keinolla alentaa 38 %. Melun
laaja-alainen alentaminen on erityisen tärkeää voimakkaasti kasvavalla
ja tiivistyvällä Helsingin seudulla. Täydennysrakentamista tullaan
jatkossa entistä enemmän suuntaamaan hyvien
joukkoliikenneyhteyksien ääreen alueille, jotka käytännössä ovat myös
melualueita.
Raidemelun vähentämiskeinona mainitaan kiskojen hionta, jolla
voidaan alentaa melutasoa 2-6 dB. Myös tämän keinon käyttö
Helsingissä ja muissa tiiviisti radan varteen sijoittuvissa ja tiivistyvissä
väestökeskittymissä tulee ottaa aktiivisesti käyttöön. Nyt ulkomailta
vuokrattavan hiontakaluston lisäksi tulee hankkia omaa kalustoa, jotta
kiskojen tehokas ja jatkuva huolto voidaan tarkoituksenmukaisella
tavalla hoitaa.
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