Kysely Kuopion
ääniympäristöstä
Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yleistä kyselystä
− Kysely oli auki 28.11.26.12.2017.
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Vastaajien määrät ikäryhmittäin
30

− Kyselyyn tuli vastauksia
yhteensä 82
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− Karttavastauksien lukumäärät:
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− 91 ääniympäristöltään miellyttävää
asuinalueellaan sijaitsevaa
kohdetta
− 62 ääniympäristöltään miellyttävää
puistoalueilla sijaitsevaa kohdetta
− 102 kohdetta, joissa melu on
häiritsevää
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Kyselyyn liittyvä palaute
− Kysely on erittäin hyvä. Toivottavasti se johtaa myös toimenpiteisiin.
− Kysely oli hyvä ja toivoisin, että sen avulla saataisiin muutoksia aikaan.

− Meluntorjuntaan ja melun terveysvaikutuksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota
ympäristölupia myönnettäessä. Pitäisi uskaltaa myös olla myöntämättä lupia. On tunne,
että liito-oravia suojellaan enemmän kuin ihmisiä!
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− Miksi kysely oli vaikea löytää kaupungin sivustolta. Pidentäkää vastausaikaa.

− Todella hienoa että tällainen on tehty!
− Täälä kaikki puhuu melusta. Kyselyn löytää harvat.

Kokemukset Kuopion ääniympäristöstä
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− Lähes kaikki vastaajat (yli 90%) olivat
sitä mieltä, että puistojen äänimaisemia
tulee suojella aktiivisilla toimilla. Lähes
yhtä moni vastaajista oli sitä mieltä,
että kaupungin hyvässä
ääniympäristössä voi kuitenkin kuulua
liikenteen ääniä, kunhan ne eivät ole
liian voimakkaita.
− Vajaa kolmasosa vastaajista oli sitä
mieltä, ettei kodin lähiympäristöstä
kävelyetäisyydeltä löydy alueita, joiden
ääniympäristö on miellyttäviä
− Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä,
että asuinalueen ääniympäristöllä on
heille suuri merkitys.

Arvioi seuraavia väittämiä
N = 82
Asuinalueen ääniympäristöllä on minulle suuri
merkitys
Kaupungin puistojen äänimaisemia tulee
suojella aktiivisilla toimilla
Kotini lähiympäristössä (n. 0,5-1 km
etäisyydellä) on alueita, joiden ääniympäristö
on miellyttävä
Kaupungin hyvässä ääniympäristössä voi kuulua
liikenteen ääniä, kunhan ne eivät ole liian
voimakkaita
Hiljaisuutta kaipaavat menkööt maaseudulle,
liikenteen äänet kuuluvat kaupunkiin
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Kokemukset Kuopion ääniympäristöstä
Lähes kaikki vastaajat
olivat sitä mieltä, että
asuinalueen
ääniympäristöllä on heille
suuri merkitys sekä sitä
mieltä, että mieltä, että
puistojen äänimaisemia
tulee suojella aktiivisilla
toimilla.

Arvioi seuraavia väittämiä, N = 82

Asuinalueen ääniympäristöllä on minulle suuri merkitys

Kaupungin puistojen äänimaisemia tulee suojella aktiivisilla
toimilla
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Neljäsosa vastaajista oli sitä
mieltä, ettei kodin
lähiympäristöstä
kävelyetäisyydeltä löydy
alueita, joiden ääniympäristö
on miellyttäviä

Kotini lähiympäristössä (n. 0,5-1 km etäisyydellä) on alueita,
joiden ääniympäristö on miellyttävä

Kaupungin hyvässä ääniympäristössä voi kuulua liikenteen
ääniä, kunhan ne eivät ole liian voimakkaita

Hiljaisuutta kaipaavat menkööt maaseudulle, liikenteen
äänet kuuluvat kaupunkiin
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Lähes 90 % vastaajista oli
sitä mieltä, että kaupungin
hyvässä ääniympäristössä
voi kuitenkin kuulua
liikenteen ääniä, kunhan ne
eivät ole liian voimakkaita.

Kaupungin puistojen äänimaisemaan sopivat äänet

− Puistojen äänimaisemaan
sopivia ääniä on kyselyyn
vastanneiden mielestä
lintujen ja puiden
aiheuttamat äänet sekä
leikkivien lasten äänet.
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− Lisäksi noin puolet vastaajista
oli sitä mieltä, että ihmisten
äänet ravintolaterasseilta ja
autoliikenteen äänet voivat
kuulua puistoon.
− Huonoiten puistoon sopivat
teollisuuslaitosten sekä
lehtipuhaltimien äänet

Puistojen äänimaisemaan sopivat äänet
N = 82
lintujen ja puiden aiheuttamat äänet

leikkivien lasten äänet

ihmisten äänet ravintolaterasseilta

autoliikenteen aiheuttamat äänet

jäätelöauton kutsuääni

lehtipuhaltimen ääni

teollisuuslaitosten äänet
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Hyvän ääniympäristön vaikutukset
(yhteensä 58 vastausta)
Väinölänniemelle
menen kävelemään,
rentoutumaan ja
hakemaan
mielenrauhaa, jota
luonto tarjoaa!
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Hyvä ääniympäristö
tekee asumisesta
miellyttävää.

Hyvää äänimaisema ei
huomaa, huonon
huomaa heti

Hyvä ääniympäristö nähtiin erityisesti
rauhoittavana, rentouttavana ja
levollisuutta lisäävänä asiana. Sen mainittiin
vähentävän myös stressiä ja ärsytystä,
laskevan verenpainetta, lisäävän
turvallisuuden tunnetta, luovan viihtyisyyttä,
auttavan keskittymään.
Hyvä ääniympäristö nähtiin sellaisena, ettei
siellä kuulu ärsyttäviä ääniä.
Ääniympäristön ei kuitenkaan tarvitse olla
hiljainen ollakseen hyvä.

Miellyttävässä ääniympäristössä on
helppo olla ystävällinen ja
miellyttävä myös kanssaihmisille.

Kaupungin äänet vain
muistuttavat eläväisestä
kaupungista.

Esim. luonnonäänet saa kuulon
herkistymään sellaisille äänille, joita ei
usein edes kuule. Vesistöjen äärellä on
erilaisia ääniä, kuin metsäalueilla.
Kaupungin lampia tulisi suojella ja
kunnostaa.

Ääniympäristö on olennainen osa
ympäristöä, ja siitä pitäisi huolehtia kuten
muustakin ympäristöstä. Hyvä
ääniympäristö virkistää, rauhoittaa, auttaa
keskittymään, inspiroi.

Hyvä ääniympäristö ei
välttämättä ole hiljainen

Kokemukset huonosta ääniympäristöstä
− Yli puolet vastaajista (60 %)
kokee reagoivansa meluun
herkästi.
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− Lähes kolme neljäsosaa
vastaajista sanoo ympäristön
melun vaikuttaneen siihen, kuinka
paljon he pitävät ikkunoita auki.
− Puolet vastaajista sanoo
välttävänsä jalan tai pyörällä
liikkuessaan meluisia paikkoja.
− Viidesosa vastaajista ei oleskele
asuntonsa piha-alueella
häiritsevän melun takia.

Arvioi seuraavia väittämiä
N = 82
Asuinympäristön melu on vaikuttanut siihen,
kuinka paljon pidän ikkunoita auki

Reagoin meluun herkästi

Vältän meluisia paikkoja liikkuessani jalan tai
polkupyörällä

Koen olevani jatkuvan melun kohteena

En oleskele asuntoni piha-alueella, koska melu
on häiritsevää
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Asuinalueen melunlähteet
− Suurin melun aiheuttaja Kuopiossa on
ajouneuvoliikenne.
− ¾ vastaajista kokee ajoneuvoliikenteen häiritsevän
ainakin jossain määrin, kolmasosa kokee sen häiritsevän
huomattavasti tai erittäin paljon

− Muita melunlähteitä:
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−
−
−
−

Kunnossapito- ja jakeluliikenne (14 vastausta)
Rakennustyömaat (9 vastausta)
Teollisuuslaitokset (8 vastausta)
Lähiympäristön ravintolat ja baarit (5 vastausta)

− Urheilukentät (2 vastausta)
− Joku muu (21 vastausta): mm. kovaääniset mopot,
liikennevalojen piipitys, moottoritie, louhoksien räjäytykset
ja jyskytys, naapurit

− Kyselyssä nousi esiin moottoritien aiheuttama
melu ja sen häiritsevyys. Tyytymättömyyttä
aiheuttivat moottoritien varrelta tehdyt puuston
kaadot, jotka ovat lisänneet melua.

Asuinalueen melunlähteiden häiritsevyys
N = 82

Ajoneuvoliikenne

Lentoliikenne

Ulkoilmatapahtumat

Junaliikenne
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Häiritsee jossain määrin

Häiritsee huomattavasti

Häiritsee erittäin paljon

100 %

Huonon ääniympäristön vaikutukset
(yhteensä 58 vastausta)
Melu tekee
epätoivoiseksi,
koska sitä ei pääse
pakoon eikä sitä voi
kääntää pois päältä.
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Nukun huonosti ja
se taas vaikuttaa
elämiseni laatuun ja
henkiseen
jaksamiseen.

Vastauksissa nousi voimakkaasti esille huonon
ääniympäristön merkitys unenlaatuun. Meluisuus häiritsee
nukahtamista ja herättelee öisin, jolloin uni on katkonaista
ja olo päivällä väsynyt. Melun koettiin vaikuttavan
merkittävästi keskittymiskykyyn, nostavan
verenpainetta ja aiheuttavan stressiä. Meluisassa
ympäristössä rentoutuminen ja rauhoittuminen on vaikeaa.
Liikenne koettiin kyselyssä häiritsevimmäksi melun
lähteeksi. Erityisesti moottoritien aiheuttama melu koettiin
erityisen häiritseväksi.

Melu saa pinnan kireälle. Tulee
kiukkuinen, stressaantunut ja levoton
olo. Tämä voi purkautua äksyilynä
muille ihmisille.

Kesäaikaan pihalla oleskelu ja ruokailu
on ajoitettava vähämeluisimpiin aikoihin
päivässä ja viikossa.

alueiden puhdistus (lumenpoisto)
yöllä klo 22-7 välisenä aikana
herättää ja valvottaa

Kaupungin tekemät puuston kaadot moottoritien
varressa lisäsivät huomattavasti Puijonlaaksoon
kuuluvaa moottoritien ääntä ja tämä mm.
heikentää unen laatua ja aiheuttaa stressiä.

Asuinalueen kohteet, joissa on hyvä ääniympäristö

Kohteiden ääniympäristön sanallista kuvailua:
− Aaltojen loiske, tuuli, lintujen laulu
− Hieno, rauhallinen, melko hiljainen ympäristö, jonkin verran liikenteen ääniä,
toivottavasti ei enempää.
− Järviluonto on rauhoittava, tosin moottoriveneily ja läheinen Kuopion Energia tuo
oman "melunsa" äänimaailmaan toisinaan.
− Keinänlahden venesatamaan eivät kuulu moottoritien äänet eli ihan kiva paikka.
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− Kävely- ja hiihtoreitillä äänitaso ei häiritse mitenkään.

Vierailutiheys asuinalueella
sijaitsevassa miellyttävän
ääniympäristön kohteessa
päivittäin tai lähes
päivittäin
muutaman kerran
viikossa

− Laavu. Luonnonääniä.
− Laineiden liplatus.
− Levollinen
− lintujen laulu ja luonnon äänet ja normaalit elämisen äänet
− Metsän ääniä ja hiljaista.
− Miellyttävä hiljinen rauhoittava
− Puustoa saisi olla tiheämmäss jottei moottoritien melu kantautuisi voimakkaana ko.
alueelle
− Rauhallista, Kesämökkini sijaitsee siellä ja oleilen keväästä
syksyyn.Luonnonrauhassa.

kerran viikossa

muutaman kerran
kuukaudessa
harvemmin

Puistojen kohteet, joissa on hyvä ääniympäristö (50
vastausta)
Kohteiden ääniympäristön sanallista kuvailua:
− Hiljainen lahti
− Hiljaista vesillä ja jääladulla

Vierailutiheys asuinalueella sijaitsevassa
miellyttävän ääniympäristön kohteessa

− Isolla hautausmaalla on melko hiljaista ja rauhallista, liikenteen ääniä tosin kuuluu
jonkin verran.
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− Kantautuu liikenteen ääniä linnut laulaa kovaa.

päivittäin tai lähes
päivittäin

− kaukaista liikenne ääntä mutta muuten hiljaista.

muutaman kerran
viikossa

− Kohteessa kuuluu liikenteen ääniä, ja joskus energialaitokselta kohinaa, mutta
pääosin se on viihtyisä "metsikkö" jossa varsinkin kesäisin laulaa paljon lintuja.

kerran viikossa

− luonnon äänet

muutaman kerran
kuukaudessa

− Luonnonläheinen ja ihana
− Luonnonrauha lähellä kaupunkia
− Maljalahden puistossa on huomioitu eri ikäluokat ja se on kaunis. Puistoalue on
hyvin hoidettu ja tarpeeksi isoalainen.
− Rauhallinen pikku tie ulkoiluun kaukana asutuksesta. Toivottavasti tänne ei
rakenneta lähiötä.
− Sankaripuistossa on melko rauhallista, joskin liikenteen äänet kuuluvat.
− Ulkoilureitin hiljaisuus rentouttaa.

harvemmin

Kohteet, joissa melu on häiritsevää (64 vastausta)
− Merkittävimmät melun aiheuttajat kyseisessä paikassa
Melun aiheuttajat meluisiksi merkityissä
kohteissa

Meluisiksi merkittyjen kohteiden sijainti
asuinalueellani

Tieliikenne
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muualla

Muu
Junaliikenne

puistossa tai muulla virkistysalueella

Rakennustyömaa

työpaikkani lähistöllä
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Muu: teollisuus, Savo Sellu, ravintolat, mopot, ulkoilmatapahtumat,
yhtäaikaiset äänimaailmat kesäkaudella

95 prosentissa merkityistä paikoista, melua pitäisi vastaajien mielestä rajoittaa
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Miten melua voitaisiin vähentää kyseisessä paikassa?

− Melua toivottiin vähennettävän merkityissä meluisissa
kohteissa
− ajoneuvoliikenteen rajoituksin (ajonopeuksien laskeminen, ajokiellot)
− ääntä vaimentavalla kasvillisuudella
− meluvalleilla/-aidoilla
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− Erityisesti moottoritien varteen toivottiin meluvalleja.

Muita tulleita kommentteja
Autoteiden kohina kuuluu rauhaisiin
metsäsaarekkeisiin saakka, joten
harvassa paikassa voi nauttia vain
luonnon äänistä. Hiljaisia alueita
löytyy lähinnä syvistä ja laajoista
metsäalueista, esim. Neulamäen
Vuorilammen maastosta tai
Jynkänvuorelta.

Huuhan lenkki on erittäin meluisa. Etelä-Kuopion
alueen metsät ovat hiljaisia (Pirtti, Savolanniemi,
Jynkänvuori). Pilppa-Tervaruukki on hiljaista aluetta.
Hiljaisia alueita tulee vaalia ja pitää huoli, ettei
rakentamista tehdä hiljaisten alueiden kustannuksella

Veden äärellä rentoutuu.
Suovu-Palosella,
Vanuvuorella ja vesillä sekä
saarissa on ihanaa. Talvella
jäillä liikkuessa.

15

Kuopiossa on mukavia
hiljaisia alueita kuten Puijo,
Väinölänniemi ja läntinen
kaupungin osa.

Kyllä hiljaisiakin alueita löytyy. Mutta
erityinen huomio on kohdistettava
alueisiin jossa ihmiset ASUVAT.

Kuopiossa on äärimmäisen vaikea löytää paikkaa,
minne liikenteen meteli ei kuuluisi häiritsevästi.
Varsinkin asuinalueiden ja virkistysalueiden
kaavoituksessa pitäisi panostaa siihen, että
liikenteen melua olisi mahdollisimman vähän.

Kyselyssä mainittuja paikkoja
− Moottoritie 5:n melu Päivärannassa Pikkuvalkeisen rannalla ja takana olevassa asutusalueella aiheuttaa epämukavuutta ja stressiä.
− Tasavallankadun varrella asuessa hiljaisuudesta ei enää muista juuri mitään
− Kettulanlahdessa Savon Sellu herättää keskellä yötä puuhakkurin ääni ja ujellus joka on voimistunut vuosien saatossa.

− Leväsentien liikennemäärä 2016 on merkittävä (16380 ajon.) liikennemelun lähde. Lisäksi tutkimusalueen vilkkaimman
maantieosuuden (vt 5:n Rauhalahdentie-Savilahdentie väli) vuorokautinen liikenne (noin 36000 ajoneuvoa)
− Iso-Kaarella alkupäässä jatkuva meteli ulkona, häiritsevä. Rampin kohdalta tulee meteli.
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− Haminalahden melusta on valitettu ilman merkittäviä parannuksia kauan. Lisää melua tuottavia toimintoja on vain annettu tulla
alueelle lisää, mikä on lisännyt myös Karttulan tien liikennemelua.
− Jo tapahtunut liikenteen hallitsematon kasvu ilman asianmukaista liikennemelun torjuntaa on heikentänyt asumisviihtyisyyttä ja
kiinteistöjen arvoa Särkiniemen kerrostaloalueella.
− Jynkän alueelle kuuluu moottoritieliikenteen häiritsevä melu.
− Kaupungin halki kulkeva moottoritie aiheuttaa paljon rengasmelua ja muuta melua koko kaupungin alueella.
− Meluisia alueita keskusta, Kuopionlahti ja Haapaniemi sekä Toivalan teollisuusalue!

− Liikennemelun takia toivon toimenpiteitä Päivärannan kohdalla. Meluaita, nopeusrajoitus tms.
− Toivon, että 30v odotuksen jälkeen Päiväranta saisi meluseinän /-vallin.
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−

Asun itse keskustassa, joten on oletettavaa että liikenteen ja elämisen ääniä kuuluu
inhimillisissä määrin. Henk.koht. inhoan rakennustyömaaääniä, koska ne ovat koko
ajan läsnä, eikä esim. autoliikenteen äänet häiritse koska ne ovat ohimeneviä.

−

Kuopiossa on mukavia hiljaisia alueita kuten Puijo, Väinölänniemi ja läntinen
kaupungin osa. Meluisia alueita keskusta, Kuopionlahti ja Haapaniemi sekä Toivalan
teollisuusalue! Liikenteen ohjaus tiettyjä reittejä nostaa melutasoa tietyillä alueilla.

−

Autoteiden kohina kuuluu rauhaisiin metsäsaarekkeisiin saakka, joten harvassa
paikassa voi nauttia vain luonnon äänistä. Hiljaisia alueita löytyy lähinnä syvistä ja
laajoista metsäalueista, esim. Neulamäen Vuorilammen maastosta tai
Jynkänvuorelta.

−

Kuopiossa on äärimmäisen vaikea löytää paikkaa, minne liikenteen meteli ei kuuluisi
häiritsevästi. Varsinkin asuinalueiden ja virkistysalueiden kaavoituksessa pitäisi
panostaa siihen, että liikenteen melua olisi mahdollisimman vähän.

−

−

Ei onnistu karttamerkintä kännykällä. Iso-Kaarella alkupäässä jatkuva meteli ulkona,
häiritsevä. Rampin kohdalta tulee meteli.

Kyllä hiljaisiakin alueita löytyy. Mutta erityinen huomio on kohdistettava alueisiin jossa
ihmiset ASUVAT.

−

−

Haminalahden melusta on valitettu ilman merkittäviä parannuksia kauan. Lisää melua
tuottavia toimintoja on vain annettu tulla alueelle lisää, mikä on lisännyt myös
Karttulan tien liikennemelua. Turhauttavaa.

Liikennemelun takia toivon toimenpiteitä Päivärannan kohdalla. Meluaita,
nopeusrajoitus tms.

−

Liikennevalojen äänet ovat häiritseviä, kuuluvat asuntoihin sisälle, voisiko niille tehdä
jotain? Vaihtaa äänet tai pitää välit poi päältä hiljaisina aikoina?

−

Läpiajoliikenne aiheuttaa paljon ärsyttävällä taajuudella tulevaan melua; esimerkki
Pölläkänlahdenkatu, kuuluu yllättävän kauas (1-2 km, koska katu "ylhäällä")

−

Meluisia alueita ei tule mieleen muuten kuin kesäisin vänäri ja satama tapahtumien
aikaan. Mutta sekään ei häiritse. Ilman näitä tapahtumia olisi kuopio kovin tylsä
kaupunki.

−

Mikä kumma suunnanmuutos sai aikaan puuston kaadot moottoritien laidoilta. 1990
luvun kahdenpuolen Kuopiossa ymmärrettiin melusta vielä jotain. Silloin motarin
reunaan istutettiin meluaidaksi puita. Olisi jätetty edes pienet taimet kasvamaa.

−

Huuhan lenkki on erittäin meluisa. Etelä-Kuopion alueen metsät ovat hiljaisia (Pirtti,
Savolanniemi, Jynkänvuori). Pilppa-Tervaruukki on hiljaista aluetta. Hiljaisia alueita
tulee vaalia ja pitää huoli, ettei rakentamista tehdä hiljaisten al kustannu

−

Isojen väylien varret, kuten Haapaniementie - Tasavallankatu meluisia ja vilkkaasti
liikennöityjä, samoin Saaristokatu.

−

Jo tapahtunut liikenteen hallitsematon kasvu ilman asianmukaista liikennemelun
torjuntaa on heikentänyt asumisviihtyisyyttä ja kiinteistöjen arvoa Särkiniemen
kerrostaloalueella. Leväsentien saneerauksen yhteydessä kadun varrelle istutettu ja
kasvan

21
−

Jynkän alueelle kuuluu moottoritieliikenteen häiritsevä melu.

−

−

Kallaveden rannat suht´koht´hiljaisia. Omaan kotiini (kerrostalon ylimpään
kerrokseen) kuuluu jatkuva taustamelu (tohina), vaikka ikkunat ovat suljettuna. Asun
Uudella-Haapaniemellä.

Moottoritie halkoo Kuopion halki asutuksien läpi. On tärkeää asumisviihtyisyyden
kannalta, että melua rajoitetaan vain ja pelkästään tien osalle, eikä siitä tarvitse kärsiä
kotona tai mökillä. Kaupunkilaisten hyvinvointi tulisi laittaa etusijalle.

−

Moottoritie halkoo Kuopiota ja se on suurin epämieluisan melun lähde. Asumis- ja
elämisviihtyvyys paranisi huomattavasti jos moottoritien ääniä saataisiin
vaimennettua. Meluntorjunta pitää tehdä eristämällä moottoritie muusta maailmasta,
...jatkuu-->

−

Moottoritie ja rautatie pitää eristää muusta ympäristöstä. Se on tehokkain tapa torjua
liikenteen melua. Asuinalueiden meluaidat tuovat vain paikallista helpotusta.

−

Moottoritie kulkee asutusalueen läpi ja sen aiheuttama melu pitäisi meluvalleilla ja
muurilla poistaa kaupungin kohdalta. Kun puustoa karsittiin, niin melu lisääntyi.

−

Moottoritien lähistöllä autojen ajonopeus vaikuttaa rengasmeluun suuresti. Lyhyiden
kiihdytyskaistojenkin vuoksi olisi hyvä, jos ajonopeus olisi päivärannasta Petosen
rampille 80 km/h. Ja meluaidat koko tien matkalla.

−

Kaupungin halki kulkeva moottoritie aiheuttaa paljon rengasmelua ja muuta melua
koko kaupungin alueella. Hyvä, että EU määrää pian meluvallit pakollisiksi. Milloin ne
rakennetaan Kuopion moottoritien varsille? Savilahden uusi aluekin kärsii melusta!

−

Kaupungin metsäosastolla lienee liikaa resursseja kun rahaa käytetään luonnollisten
meluesteiden harsimiseen eli puiden kaatoon moottoritien varresta. Voisitteko käyttää
metsäosaston palkkarahat vaikka vanhusten hoitoon tai lastensuojeluresursseihin.

−

−

Kaupunki rakensi Tasavallankadun ohittavan rekkatien syväsatamaan. Jostain syystä
osa rekoista ei käytä sitä. Olisi hyvä selvittää miksi. Lisäksi rekkaliikennettä voisi
velvoittaa rekkatien käyttöön. Rekkaliikenteen melu on merkittävä verrattuna HA.
Kaupunkia halkoo sekä moottoritie että rautatie, molemmat tuottavat melua koko
kaupungin pituudelta. Miksi yleensä kaupungin läpi halkovalla moottoritiellä täytyy
saada ajaa satasta, alemmat nopeudet tuottaisivat vähemmän melua?

−

Keskustassa on liikenteen melua, mutta siksipä en siellä asukaan.

−

Moottoritien meteli kantautuu liikaa mm isolle-kaarelle ja lammen ympäristöön

−

Kolmisoppi-Neulamäen ls-alue oli ennen melko hiljainen. Nyt motarin-ja radanvarren
järjettömät avohakkuut mahdollistavat kovan automerkin lähes koko alueelle.
Harmillista että meluasioita ei huomioida.

−

Mopoilijat puijonsarvenkoulun alueella yöaikaan

−

Neulaniemessä on mukava liikkua. Saarijärven alueella kaipaisin lammen
kunnostusta ja mahdollisuutta kiertää molemmat lammet rantoja pitkin ympäri.

−

Omaan asuntooni ( As.oy Kuopion Saariharju ) kuuluu moottoritien melu niin, että
parveketta ei voi käyttää oleskeluun. Myös tuuletuksen aikana melu on häiritsevää.

−

Valtatie 5:n meluvallia Päivärannan kohdalle on odotettu 30 vuotta. Missä viipyy!
Ihmiset sairastuvat ja joutuvat muuttamaan pois.

−

Veden äärellä rentoutuu. Suovu-Palosella, Vanuvuorella ja vesillä sekä saarissa on
ihanaa. Talvella jäillä liikkuessa.

−

Yliopiston alueella liikenteen melu on huomattava. 'Baari' kadulla ravintoloiden
edustalla c soittettava musiikki ärsyttää toisinaan/on turhan kovalla.

−
−

Kuopion keskusta ei ole erityisemmin meluisa. Toriparkki osaltan hillitsee automelua.

−

Moottoritien melu Päivärannass. Melu voitaisi hoitaa hiljaisemmaksi samanlaisilla
betonikaiteilla, jotka ovat Kallan silloilla. Rengasäänet, suurin melulähde,
ohjautuisivat ylös eikä Valkeisenlammen pintaa pitkin asuntoihin.

−
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Kun purkivat vanhan Abc:n alkoi kuulumaan hiljaiseen aikaan ikkunan ollessa esim.
kesällä auki junaliikenteen melu

Onneksi Kuopiossa on vielä hiljaisia alueita, joissa ei kuulu liikennemelua ollenkaan
(Vuorilampi, Neulaniemi). Näillä alueilla muutaman tunnin oleskelun jälkeen huomaa
miten liikennemelu on vaikuttanut hyvinvointiin, mutta muutama alue pilaa kaiken.

−

Pennut rällää autoilla yöllä mölymäellä ja liikenne on aika kova. Voisi poliisit lisätä
valvontaa yöllä. Urheilukenttältä kuuluu mölinää kun treenataan kovaa. En ymmärrä
miksi pitää huutaa kuin apinat.

−

Petosella oleva Cantiina ravintola aiheuttaa jatkuvaa meluhaittaa iltaisin ja öisin.

−

Puijo olisi hyvä säilyttää metsäisenä ja keskustassa alentaa nopeuksia.

−

Puistot, metsät, vesi/jääalueet ovat upeita. Hoidetaan ja säilytetään niitä paljon!

−

Puuston harvennus moottotitien läheisyydestä meni överiksi. Ääni kantaa kauemmas
varsinkin näin talvella.

−

Satamakatu ja Tulliportinkadun risteyksessä olevassa talossa on makuhuoneen
ikkunat kaduille. Asukasvaihtuvuus on todella suuri yöllä kovaa musiikkia soittavien
autojen takia. Yö ajokieltoa Tulliportinkadun alapäässä ei noudateta, eikä valvota.

−

Toivon, että 30v odotuksen jälkeen Päiväranta saisi meluseinän /-vallin.

−

Tutkimuksissa on todettu melun aiheuttamien vaivojen moninaisuus. Minkä takia
kaupunkimme ei hoida tältä osin asukkaiden tyytyväisyyttä kuntaansa. Keinoja on
eivätkä ne ole kalliita. Kellolahdentien raskaan liikenteen melu ja pöly aiheuttavat
ympäris

