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Kartta1

Meluesteiden huomioiminen. 

Rata kulkee liian lähellä 
asutusta. 

Meluesteiden huomioiminen, 
ettei äänet kantautuisi järveä 
pitkin asukkaille. 

Huoli ratalinjauksesta 
asuinrakennusten vierestä ja 
asuntojen arvon laskusta. 
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Kartta2

Huoli rakentamisesta 
aiheutuvista meluhaitoista ja 
muutoksista liikenteeseen.

Meluesteiden huomioiminen. 

Huoli luonnonmukaisen 
maiseman säilymisestä ja radan 
vaikutuksista asuinviihtyvyyteen 
ja asuntojen arvoon.

Meluesteiden huomioiminen. 

Mikäli Hangon ja Hyvinkään 
välistä tietä nostetaan kantautuu 
liikenteen melu laajemmalle 
alueelle.

Huoli meluhaitoista. Toivotaan, 
että melusuojaus tehtäisiin 
meluaidalla meluvallin sijaan ja, 
että aita olisi järven puolella.

Huoli suoalueen kasvillisuuden ja 
eläinten elinalueen säilymisestä.
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Kartta3

Tarve melusuojaukselle
kallioleikkauksessa, ettei
junaradan melu leviä järveä
pitkin rantojen asukkaille.

Melusuojaus; pohjoispuolella
rataa useita vakituisessa
asuinkäytössä olevia
omakotitaloja

Alueella koetaan jo nykyisin moottoritien 
meluhaittaa, ei riittävää meluntorjuntaa 
silloilla. Alueella on paljon vapaa-ajan 
asutusta ja virkistystoimintaa. Huoli melun 
yhteisvaikutuksista,  hankkeen vaikutuksista 
kiinteistöjen arvoon sekä rakennusvaiheen 
vaikutuksista elinoloihin ja viihtyvyyteen. Linjaus kulkee liian läheltä Lohjanjärven

kallisarvoista rantamaisemaa. Vahinkojen
minimoimiseksi radan tulisi kulkea
mahdollisimman lähellä moottoritietä.

Melumallinnukset eivät huomioi
tarpeeksi tunnelien suuaukkoja,
melun heijastumista kalliosta ja
etenemistä vettä pitkin. Korkea
silta lisää meluhaittaa.

Huoli meluhaitoista. Toivotaan,
että melusuojaus tehtäisiin
meluaidalla meluvallin sijaan ja,
että aita olisi järven puolella.

Huoli suoalueen kasvillisuuden ja
eläinten elinalueen säilymisestä.
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Kartta4

Rata tuhoaa laavun ja
mahdollisuuden luonnon
tarkkailuun. Marjastus- ja
sienestyspaikat tuhotaan.

Haittana jo nykyisen moottoritien
meluhaitat. Hanke heikentäisi edelleen
Siitoonjärven vapaa-ajan asukkaiden
elinoloja ja viihtyvyyttä ja alueen
rauhallisuutta.

Radan nostaminen siltakorkeuteen
aiheuttaa huolen melun leviämisestä
laajemmalle alueelle. Melusuojauksen
huomiointi suunnittelussa.

Liian monen
ihmisen koti
menee pilalle.

Huoli meluvaikutuksista.
Arvioinnissa tulee
huomioida moottoritien
yhteismelu, yöaikainen
tavarajunaliikenne ja
melusuojausten
sijoittuminen.



Espoo-Salo-oikoradan karttakyselyn (2.4.-6.5.2019) palautteet: Elinolot ja viihtyvyys

0 1 2 3 4 5 km b

Yleissuunnitelman selitteet
Silta
Tunneli
Asemavaraus

Asema
Rata
Tie

Ekologiset yhteydet
5

2
1

4
3

6
20.5.2019

1:50 000

Karttapalaute
") Elinolot ja viihtyvyys

") ")

")

")

")

")
")

")

")

")

")
")")

")

")

")

")

")")

")

")

")

")
")

")

")")

")

")") ")
")

")

Taustakartat: Maanmittauslaitos. 
Ladattu Kapsin rajapinnoilta 20.5.2019

Kartta5

Urheiluseuran tarpeet
läheisen urheilumajan
vuoksi turvattava.

Ulkoilureitistö  ja sen
käytettävyys laavun
ympäristössä tulee
huomioida suunnittelussa.

Huoli 
meluvaikutuksista. 
Arvioinnissa tulee 
huomioida moottoritien 
yhteismelu, yöaikainen 
tavarajunaliikenne ja 
melusuojausten 

Huoli meluvaikutuksista, 
vaikutukset ihmisten 
viihtyvyyteen, kiinteistöjen 
arvoon

Huoli meluvaikutuksista, 
vaikutukset ihmisten 
viihtyvyyteen, ihmisten 
käyttämien virkistysreittien 
katkeaminen Meluvalli 

toiveena

Ratalinjaus tuhoaa 
ihmisten koteja sekä 
viljelysmaita 
tiluksineen. Radalla on 
vaikutuksia 
elinkeinoihin.

Vaikutukset 
asumisviihtyvyyteen

Rata kulkee liian 
lähellä kotia

Melusuojauksesta 
huolehdittava

Ratalinjaus tuhoaa 
ihmisten koteja sekä 
viljelysmaita 
tiluksineen. Radalla on 
vaikutuksia 
elinkeinoihin.

Melusuojauksesta 
huolehdittava
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Kartta6

Huoli meluvaikutuksista 
läheisille asuintaloille,
Huoli, että rata tuhoaa 
peltoalueen ja aiheuttaa haittaa 
asutukselle

Huoli siitä, miten 
meluntorjunta 
toteutetaan

Vaikutuksia 
asumisviihtyvyyteen

Huoli siitä, miten 
meluntorjunta 
toteutetaan

Rata aiheuttaa merkittävää 
haittaa asumiselle sekä 
alentaa asuntojen arvoa.

Ratalinjaus Lukkarimäen läpi 
tuhoaa koteja ja vaikuttaa 
negatiivisesti 
asuinmukavuuteen ja alueen 
luonteeseen. Alue 
nykyisellään Salon 
viihtyisimpiä asuinalueita.

Melu- ja tärinähaitat, 
maisemahaitat

Kuninkaantie eli suuri rantatie 
kulkee läpi Lukkarinmäen. 
Suuren rantatien osuus 
Lukkarinmäessä on 
valtakunnallisesti merkittävä 
suojelukohde.

Huoli radan vaikutuksista 
lukiolaisiin ja heidän 
opiskelustaan (mm. meluhaitat)


