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HELSINGIN KAUPUNKIYMPÄRISTON TOIMIALALLE 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman 2018 - 2022 luonnoksesta  (HEL 2018-000445) 
 
 
Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018-2022 luonnoksen tavoitteet meluhaittojen 
vähentämiseksi ja toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ovat Helkan mielestä erittäin 
hyväksyttäviä ja kannatettavia. Toimintasuunnitelman esittämät meluntorjunnan toimenpiteiden 3 
teemakokonaisuutta, 14 toimenpidekorttia ja 53 konkreettista toimenpidettä vastuutahoineen ja 
aikatauluineen ovat selkeästi ja ymmärrettävästi kuvattuja. Kalustoon ja työtapoihin liittyvät 
meluntorjuntatoimet ovat hyvä lisä kokonaisuudessa.  
 
Helka toivoo, että kaupunki suhtautuu meluntorjuntaan sen edellyttämällä vakavuudella. 
Luonnoksessa todetaan ”Ympäristömelun on arvioitu olevan pienhiukkasten jälkeen toiseksi 
merkittävin terveyshaittaa väestötasolla aiheuttava ympäristötekijä Suomessa.” Kaupungin tulee 
varata riittävä määrä resursseja toimenpiteiden läpiviemiseen. Tämä on tärkeää, koska luonnoksen 
mukaan ”Todellisessa vanhojen asuinalueiden altistujamäärässä ei ole kuitenkaan tapahtunut 
merkittäviä tavoiteltuja vähennyksiä.” ja ”Tältä osin meluntorjunnalle asetettuja keskipitkän 
aikavälin tavoitteita ei tulla saavuttamaan vuoteen 2020 ilman meluntorjunnan merkittävää 
tehostamista.” Joka tapauksessa luonnoksen esittämät toimenpiteet vaikuttanevat Helsingin 
kaupunginosien elinympäristöjen laatuun ja viihtyisyyteen myönteisesti. 
 
Jonkin verran huolta herättää luonnoksen maininta: ”Maankäytön pyrkimys yhdyskuntarakenteen 
tiivistämiseen ja asuinalueiden kaavoittamiseen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle on 
meluntorjunnan kannalta vaativaa.” Jos nykyinen tiivistämiskehitys luo jatkossa asuinalueita, joilla 
meluntorjunta on lähtökohtaisesti ongelmallista, Helka katsoo, että ns. hiljaisten alueiden 
säilyttäminen ja virkistysalueiden alhaisen melutason turvaaminen ovat korostuneen tärkeitä 
tavoitteita tulevaisuudessa. Lisäksi uuden yleiskaavan mukaisissa kaupunkibulevardiratkaisuissa 
tulee huomioida erityisesti meluun varautumisen tuomat lisäkustannukset (rakentamisen 
kustannustasoja arvioitaessa). 
 
Luonnoksessa todetaan, että erityisesti suurten väylien ja pääkatujen läheisyydessä olevat vanhat 
asuinalueet pysyvät edelleen haasteina meluntorjunnan kannalta ja suunnitelluista meluesteistä on 
toteutunut määrärahojen puitteissa vain osa. Helka haluaakin muistuttaa, että kaupungin tulisi 
ehdottomasti priorisoida sellaisia meluesteiden rakentamisprojekteja, jotka ovat vuodesta toiseen 
erilaisista syistä lykkääntyneet. Usein näitä tilanteita on syntynyt sellaisilla alueilla, joille kaavaillut 
suuret liikennehankkeet ovat jatkuvasti viivästyneet. Tällaisten alueiden asukkaat ovat saaneet 
joissakin tapauksissa odotella meluesteitä kohtuuttoman pitkään. 
 
Vuonna 2017 järjestetty asukaskysely oli erittäin kannatettava ja Helka toivoo kyselyjä 
toteutettavan säännöllisesti jatkossakin. Tähän liittyen (vuosille 2018-2019 kaavailtu) luonnoksen 
toimenpide 2.1 ”Toteutetaan hiljaisten alueiden määrittelytyö asukaskyselyn ja karttatarkastelun 
avulla. Tuloksista viestitään kaupunkilaisille” on tärkeä ja kiinnostava. Pidämme myös 
erinomaisena, että em. asukaskyselyssä esiin nousseita teemoja ja keinoja: maankäytön ja 
liikenteen suunnittelu, hiljaisten ja virkistysalueiden käytön edistäminen sekä joukkoliikenteen 
kehittäminen - on korostettu meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisällössä ja toimenpiteissä.  
 
 



 
Helka toivoo, että meluasioihin liittyen asukkaiden osallistumismenettelyjä edelleen jatkossa 
vahvistetaan. Esimerkiksi hyödyntämällä paikkatietosovelluksia, kuten kerrokartalla.fi -palvelua. 
Meluntorjunnan ajankohtaisasioista tiedottava sähköpostilista on ollut tarpeellinen uusi 
viestintäkanava.  
 
Kaupunkilaisten mukaan ottaminen taustatiedon kokoamiseksi on Helkan näkökulmasta kaikkiaan 
varsin kannatettava ja toivon mukaan vahvistuva suuntaus. Helka itse on tehnyt yhteistyötä 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan liittyvässä viestinnässä kaupungin ympäristöpalvelujen 
kanssa ja tekee mielellään jatkossakin. Olisi myös suotavaa, että jatkossa meluntorjunta-aiheisiin 
yhteistyöryhmiin saataisiin mukaan myös kaupunginosayhdistysten edustusta. 
 
Lopuksi haluamme tuoda esiin, että Helka ja kaupunginosayhdistykset tuottavat jatkossakin 
mielellään paikallista tietoa ja näkemystä alueiltaan kaupungin suunnitteluprosessien käyttöön. 
Ehdotamme kaupungin uusittavan osallisuusmallin yhteyteen mietittäväksi jotakin melu- ja 
liikenneteemaan laajemminkin liittyvää jatkuvaa tiedonkeruun ja/tai osallistumisen menettelyä. 
Tällainen voisi olla esim. säännöllinen asukasfoorumi (tai meluteema mahdollisten alueellisten 
foorumien yhteydessä) – tai paikallisen ajantasaisen liikenne-/melutiedon keruu sähköisen 
nettialustan tai sosiaalisen median kautta. Helka on mielellään mukana tällaisten menettelyjen 
ideoinnissa ja niistä viestimisessä. 
 
 
Helsingissä, 16. maaliskuuta, 2018 
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