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Käsitteet, lyhenteet ja symbolit 

Käsitteet 

desibeli (dB) Tason ja tasoeron mittayksikkö, jossa tehosuureiden 

suhteesta on otettu 10-kantainen logaritmi ja tämä on 

kerrottu luvulla 10. 

ekvivalentti äänitaso Katso keskiäänitaso. 

enimmäistaso Mittausjakson aikana korkein mitattu melutaso. 

EU-meluselvitys EU:n ympäristömeludirektiivin velvoittama meluselvitys. 

foni Äänekkyystason yksikkö, joka vastaa yhtä äänekkään  

1 kHz:n siniääneksen äänenpainetasoa desibeleinä. 

hot spot -analyysi Paikkatietomenetelmä, jolla tunnistetaan alueet, joilla 

melulle altistuvia on paljon painottaen voimakkaalle melulle 

altistuvia. 

indikaattori Katso laskentasuure. 

katu Kuntien hallinnoima tie. 

keskiäänitaso Äänenpainetason tehollisarvo tarkasteltavalla aikavälillä. 

kevyt ajoneuvo Ajoneuvo, jonka massa on pienempi kuin 3500 kg. 

laskentasuure Melun voimakkuuden ajallista voimakkuutta kuvaava 

mittayksikkö, jonka yksikkönä on desibeli (dB). 

lähtömelutaso Melun laskentamallissa määritetty melulähteen aiheuttama 

melutaso 10 metrin etäisyydellä suorasta, tasaisesta ja 

äärettömän pitkästä melulähteestä. 

maantie Liikenneviraston hallinnoima valtion tie. 

melu Häiritsevää ja mahdollisesti terveydelle haitallista ääntä. 

melualue  Alue, jolle määritetyt melutasot ylittävät melun ohjearvot.  

melueste Rakenne, jolla vaimennetaan melun leviämistä. Tällaisia 

ovat melukaide, meluseinä ja meluvalli. 

melukartta Graafinen esitys alueen melutasoista. 

melumalli Kolmiulotteinen melun laskentamalli, joka sisältää tiedot 

melulähteiden melupäästöstä sekä melun leviämisen 

kannalta oleellisista maaston muodoista ja akustisista 

ominaisuuksista.  

melutason ohjearvot Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annetut melutason 

ohje-arvot meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön 

viihtyisyyden turvaamiseksi. Ohjearvoja sovelletaan 

maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä 

ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa.  

meluvyöhyke Alue, joka on luokiteltu melutason perusteella määrävälein. 

paikkatieto Paikkaan koordinaattien perusteella yhdistettyä tietoa. 

paikkatietojärjestelmä Paikkatietojärjestelmällä (GIS) kerätään, ylläpidetään, 

tallennetaan, käsitellään ja jaetaan paikkatietoa. 

paikkatietomenetelmä Paikkatietomenetelmillä analysoidaan kohteiden ja ilmiöiden 

syy- ja seuraussuhteita. Analyysien tulokset voidaan esittää 

usein myös kartalla. 
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päivä-ilta-yö-melutaso Pitkän ajan keskiäänitaso, jonka tarkasteluaika on yksi vuosi. 

Ilta +5 dB ja yö +10 dB painotus. Myös vuorokausimelutaso. 

putkimalli Vaihtoehtoinen nimi teoreettiset melualueet -menetelmälle. 

raskas ajoneuvo Ajoneuvo, jonka massa on suurempi kuin 3500 kg. 

teoreettiset melualueet Yksinkertaistetulla melumallilla määritetyt melualueet. 

tierekisteri Liikenneviraston ylläpitämä paikkatietoaineisto, joka sisältää 

tietoa Suomen maanteistä ja niiden liikenteestä. 

YKR-aluejaot Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän toiminnalliset 

aluejaot. Paikkatietoaineisto, jonka muodostusperusteina 

ovat muun muassa rakennustehokkuus, rakennusten 

käyttötarkoitus ja väestömäärä.  

YKR-taajama-alue Vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettu alue. 

äänenpainetaso Äänenpaineen logaritminen mitta. 

äänialtistustaso Tarkasteltavan aikavälin keskiäänitaso normalisoituna 

yhteen sekuntiin. 

äänitehotaso Äänilähteen säteilemä äänienergia aikayksikköä kohti. 
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Lyhenteet 

CNOSSOS-EU EU:n jäsenvaltioiden yhteinen melun laskentamalli  

(Common Noise Assessment Methods in Europe) 

DALY menetetyt hyvän elämänlaadun elinvuodet  

(Disability Adjusted Life Years) 

ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

END ympäristömeludirektiivi (Environmental Noise Directive) 

EU Euroopan unioni 

GIS paikkatietojärjestelmä (Geographic Information System) 

GPG Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the 

Production of Associated Data on Noise Exposure 

JRC Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus  

(Joint Research Center) 

KAVL vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 

KVL vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 

L laki (lyhennettä käytetty lähdeviitteissä) 

LIVI Liikennevirasto 

RHR rakennus- ja huoneistorekisteri 

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

SYKE Suomen Ympäristökeskus 

WHO Maailman terveysjärjestö (World Health Organization) 

VNA valtioneuvoston asetus (lyhennettä käytetty lähdeviitteissä) 

VNp valtioneuvoston päätös (lyhennettä käytetty lähdeviitteissä) 

VNpp valtioneuvoston periaatepäätös  

(lyhennettä käytetty lähdeviitteissä) 

YKR yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä 

YM Ympäristöministeriö 

 

  



9 

 

 

Symbolit 

a [m] normaalin suuntainen vaakasuora etäisyys melulähteestä 

laskentapisteeseen (laskentaetäisyys heijastustasoa pitkin) 

c0 [m/s] äänen nopeus ilmassa (noin 340 m/s) 

f [Hz] äänen taajuus (värähtelyjen määrä sekunnissa) 

hb [m] laskentapisteen korkeus heijastustasosta 

hm [m] tienpinnan korkeus heijastustasosta (pengerkorkeus) 

LA [dB] A-taajuuspainotettu äänitaso 

LAE [dB] äänialtistustaso 

LAE, 10m [dB] tieliikennemelun laskentamallin äänialtistustaso 

LAeq, klo 7–22 [dB] päiväajan A-taajuuspainotettu keskiäänitaso 

LAeq, klo 22–7 [dB] yöajan A-taajuuspainotettu keskiäänitaso 

LAeq, T [dB] A-taajuuspainotettu keskiäänitaso ajanjaksolla T 

LAeq, T, 10m [dB] tieliikennemelun laskentamallin lähtömelutaso 

LAF, max [dB] A-taajuuspainotettu enimmäistaso fast-aikavakiolla 

LAI, max [dB] A-taajuuspainotettu enimmäistaso impulssi-aikavalkiolla 

Lday (Lpäivä) [dB] ympäristömeludirektiivissä määritelty päiväajan 

keskiäänitaso (klo 7–19) vuoden ajanjaksolta 

Lden [dB] päivä-ilta-yömelutaso (ilta +5 dB ja yö +10 dB painotus) 

Leq, T [dB] keskiäänitaso ajanjaksolla T 

Levening (Lilta) [dB] ympäristömeludirektiivissä määritelty iltaajan keskiäänitaso 

(klo 19–22) vuoden ajanjaksolta 

Lmax [dB] enimmäistaso 

Lnight (Lyö) [dB] ympäristömeludirektiivissä määritelty yöajan keskiäänitaso 

(klo 22–7) vuoden ajanjaksolta 

Lp [dB] äänenpainetaso (vertailuarvo p0 = 20 μPa) 

LW [dB] äänitehotaso  (vertailuarvo W0 = 1 pW) 

n  otoksen koko eli havaintoarvojen lukumäärä 

M  aritmeettinen keskiarvo 

p [Pa] äänenpaine 

S [m
2
] äänitehotason määrittämiseen käytettävän kuvitteellisen 

mittauspinnan pinta-ala 

sn  keskihajonta 

v [m/s] ajoneuvon todellinen nopeus 

W [W] ääniteho 

α  pinnan absorptiokerroin  

∆LAV [dB] etäisyysvaimennus tieliikennemelun laskentamallissa 

ΔLMS [dB] maa- ja estevaimennus tieliikennemelun laskentamallissa 

ΔLo [dB] tieliikennemelun laskentamallin muut vaimennustekijät 

(kuten pituuskaltevuuskorjaus ja tiepäällystekorjaus) 

ΔLtaajama [dB] taajama-alueen lisävaimennus teoreettiset melualueet  

-menetelmässä  

ρ0 [kg/m
3
] ilman tiheys (noin 1,29 kg/m

3
) 

 



10 

 

 

1 Johdanto 

1.1 Työn tausta ja tarve 

Suomessa oli vuonna 2003 arviolta 840 000 ympäristömelulle altistuvaa ihmistä. Vuon-

na 2011 melulle altistuvien määräksi on arvioitu noin miljoona ihmistä. Meluntorjunnan 

valtakunnalliset linjaukset ja toimintaohjelma (Jalkanen et al. 2004) ja Valtioneuvoston 

periaatepäätös meluntorjunnasta (VNpp 31.5.2006) asettivat tavoitteen vähentää ympä-

ristömelulle altistuvien ihmisten määrää vähintään 20 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 

2020 mennessä. Asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tehtyjen meluntorjuntatoimen-

piteiden tehokkuutta ei ole kuitenkaan kyetty seuraamaan tarkasti, sillä melulle altistu-

vien määrän arviointiin liittyy epätarkkuutta. (Saarinen et al. 2013, s. 29-30.) Melulle 

altistuvien ihmisten määrän arviointi on suurin yksittäinen meluselvitysten epävarmuus-

tekijä (Eurasto 2009). Epätarkkuus aiheutuu kahdesta syystä: melutasojen laskennasta ja 

melulle altistumisen määritelmästä. 

Melulle altistuvan henkilön määrittämiseksi on yhdistettävä henkilön asuinpaikan si-

jaintitieto ja asuinpaikassa vallitseva melutaso. Melutason ylittäessä tietyn ohjearvon 

henkilö määritellään melulle altistuvaksi. Henkilön asuinpaikan sijaintitieto ja melutaso 

asuinpaikassa voidaan kuitenkin määrittää ja yhdistää usealla eri menetelmällä ja tark-

kuustasolla, jolloin arviot melulle altistuvien ihmisten määrästä voivat vaihdella merkit-

tävästi menetelmästä riippuen. Lisäksi virhettä aiheuttaa uusien asuinalueiden meluti-

lanteen arviointi. Uudessa rakentamisessa meluvaikutukset on usein huomioitu esimer-

kiksi ulkoseinän ääneneristyksellä, sijoittamalla oleskelualueet rakennusmassojen suo-

jaan sekä parvekkeiden lasituksella ja sijoittelulla. Arviointimenetelmät eivät kuiten-

kaan tuo esiin toteutuneiden meluntorjuntatoimien vaikutuksia, jolloin todellisuudessa 

melulta suojatut ihmiset lasketaan melulle altistuviksi ja melulle altistuvien ihmisten 

määrä kasvaa. 

Toinen merkittävä virhe syntyy melulaskennassa käytetyistä laskentamenetelmistä ja 

laskentaparametreista. Epätarkkuutta aiheuttaa erityisesti arvioinnissa käytetty pohjois-

maisesta tieliikennemelun laskentamallista yksinkertaistettu teoreettiset melualueet  

-laskentamenetelmä, joka ei huomioi maaston muotojen ja esteiden vaikutusta melun 

leviämiseen. Menetelmää on käytetty melulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa 

niiltä osin kuin tarkempia kolmiulotteiseen maastomalliin perustuvia meluselvityksiä ei 

ole ollut käytettävissä. (Saarinen et al. 2013.) Aiempaa paremmat paikkatietoaineistot ja 

-menetelmät sekä aiempaa nopeammat tietokoneet antavat nykyisin mahdollisuuden 

tarkastella melulle altistumista tarkemmin kuin aiemmin, kun meluntorjunnan ohjear-

voista päätettiin. 

1.2 Työn tavoite 

Tässä diplomityössä tutkitaan Suomessa ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän 

arvioinnin tarkkuutta. Työn tavoitteena on löytää keinoja tarkkuuden parantamiseksi. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi työssä arvioidaan henkilöiden asuinpaikan ja niissä vallit-

sevan melutason yhdistämiseen käytettävien laskentamenetelmien ja -parametrien vai-

kutusta melulle altistuvien ihmisten määrään. Lisäksi tarkastellaan, miten voidaan ottaa 

huomioon rakentamisessa toteutetut meluntorjuntatoimenpiteet melulle altistuvien mää-

rän arvioinnissa. Lisäksi työssä tarkennetaan yksinkertaistettua teoreettiset melualueet  

-menetelmää. 
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1.3 Työn sisältö ja rajaus 

Luvussa 2 käsitellään ympäristömelun teoriaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä 

Suomessa asetettuja meluntorjunnan tavoitteita. Luvussa 3 on kuvattu paikkatietomuo-

toiset tutkimusaineistot- ja menetelmät. Luvussa 4 on esitelty kirjallisuuskatsaus Suo-

messa tehdyn ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnin tuloksien tark-

kuudesta. Luvuissa 5, 6 ja 7 on työn empiirinen osuus. Luvussa 5 arvioidaan melulle 

altistuvan henkilön määrittämiseen käytettävien laskentamenetelmien ja -parametrien 

vaikutusta arvioituun melulle altistuvien ihmisten määrään. Luvussa 6 tarkastellaan ja 

arvioidaan uudessa rakentamisessa toteutuneiden meluntorjuntatoimenpiteiden vaiku-

tusta liikennemelulle altistuvien ihmisten määrään. Luvussa 7 pohditaan pohjoismaises-

ta tieliikennemelun laskentamallista yksinkertaistetun teoreettiset melualueet  

-laskentamenetelmän tarkentamismahdollisuuksia. Luvussa 8 esitetään työn perusteella 

tehtävät johtopäätökset ja suositukset. 

Tämä diplomityö on rajattu koskemaan vain EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoitta-

maa ympäristömelua ja ympäristömelulle altistumista. Työn kirjallisuuskatsauksessa 

käsitellään kaikkia direktiivin tarkoittamia ympäristömelulähteitä, kun taas työn empii-

risessä tutkimuksessa käsitellään vain maantie- ja katuliikenteen melua. Tässä työssä 

arvioidaan pääasiassa melulle altistumisen arviointiin käytettyjen mittareiden tarkkuutta 

ja niiden soveltuvuutta melutilanteen ja melulle altistuvien määrän seurantaan. Työn 

ulkopuolelle rajataan näiden mittareiden soveltuvuuden arviointi eri meluvaikutusten, 

kuten terveysvaikutusten ja viihtyisyyden, arviointiin. 
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2 Ympäristömelun teoriaa 
Tässä luvussa käydään läpi ympäristömelun käsitteitä ja teoriaa. Luvussa tarkastellaan 

sitä, mitä melu on ja kuinka se vaikuttaa ihmiseen, miten käsite ympäristömelu eroaa 

melusta, miten ympäristömelulle altistuminen määritellään, miten melun voimakkuutta 

ja häiritsevyyttä kuvataan sekä kuinka melu etenee ilmassa. Lisäksi esitellään tieliiken-

nemelun laskentamallin perusteet sekä käydään läpi lyhyesti melua koskevaa lainsää-

däntöä ja kuinka sitä sovelletaan käytäntöön. 

2.1 Melu 

Melu 

Melu (englanniksi noise) on ei-toivottua tai haitallista ääntä. Ääni luokitellaan meluksi, 

jos se on häiritsevää tai haitallisen voimakasta. Äänen luokitteleminen meluksi ei ole 

yksiselitteistä, sillä ääniympäristö koetaan subjektiivisesti: toisille hyödyllinen tai miel-

lyttävä ääni on toisille häiritsevä. Melun häiritsevyys on pääasiassa ihmismielen tuotos, 

ja melun ominaisuudet selittävät siitä vain osan. Melun kokemiseen häiritsevänä vaikut-

tavat seuraavat tekijät: 

 fysikaaliset ominaisuudet (voimakkuus, taajuusjakauma, aikavaihtelut…) 

 äänen laatu (impulssimaisuus, tonaalisuus…) 

 tilannetekijät (keskittymistarve, mieliala, väsymys…) 

 äänen psykologiset ominaisuudet (informaatiosisältö, asenteet…) 

 haitta omalle toiminnalle (unihäiriöt, taustamelun aiheuttama puheenpeitto…) 

 ihmisen yksilölliset ominaisuudet (meluherkkyys, kuulonalenema…).  

(RIL 2007, s. 10.) 

Ympäristömelu 

Tässä työssä melulla tarkoitetaan ympäristömelua. Ympäristömelu on melua rajatumpi 

käsite. Tässä työssä ympäristömelulla tarkoitetaan liikenteen, teollisuuden, ampumara-

tojen, moottoriurheiluratojen, tuulivoiman ja muiden laitteiden aiheuttamaa melua. Ym-

päristömelulle altistutaan tyypillisesti asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla, 

hoito- ja oppilaitoksien ja muiden meluherkkien rakennusten ja alueiden lähellä. Ympä-

ristömeluksi ei luokitella kotona tai naapureista kuuluvaa melua eikä työpaikkamelua. 

Luonnosta kuuluvia ääniä, kuten tuulen ja vesiputouksen huminaa, ei myöskään luoki-

tella ympäristömeluksi. (END-direktiivi 25.6.2002/49.) 

Ympäristömelulähteet 

Tieliikennemelun voimakkuuteen vaikuttavat ajoneuvon nopeus, kiihtyvyys ja ajoneu-

von ominaisuudet. Tieliikenteen melu muodostuu pääasiassa tien pinnan ja ajoneuvon 

renkaiden kosketuksesta sekä moottorista. Suurilla yli 150 km/h ajonopeuksilla melua 

muodostuu myös ilmanvastuksen aiheuttamasta turbulenssista (Kokkonen 2008). Ajo-

neuvon moottori on voimakkain melun osalähde alhaisilla nopeuksilla, kun taas suurilla 

nopeuksilla rengasmelu on voimakkaampaa. Ajonopeus, jolla rengasmelu alkaa olla 

voimakkaampaa kuin moottorimelu, riippuu ajoneuvon tyypistä, mallista, massasta ja 

renkaasta. Rengasmelun syntymekanismit ovat monimutkaisia. Ne voidaan ryhmitellä 

rakenteelliseen ja aerodynaamiseen meluun. (Sandberg ja Ejsmont 2002.)  

Raideliikenteen melu muodostuu pääasiassa kiskojen ja junan pyörien kohtaamisessa 

aiheutuvasta värähtelystä, joka välittyy meluna ilmaan kiskojen, pyörien ja junan raken-

teiden kautta. Raideliikennemelun erikoistapauksina mainittakoon kiskojen epäjatku-
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vuuskohdista, vaihteista, siltojen ylityksestä, kaarreajosta, kiihdytyksestä ja jarrutukses-

ta muodostuva melu. Muita melulähteitä ovat junan moottori ja muut oheislaitteet. Il-

manvastuksesta aiheutuva aeorodynaaminen melu on merkittävää vasta suurilla yli 200 

km/h nopeuksilla. Melun voimakkuuteen vaikuttavat muun muassa junan nopeus, pi-

tuus, kaluston tyyppi ja kunto sekä kiskon kunto. (Peltonen et al. 2005, Ympäristöminis-

teriö 2002, Ympäristöministeriö 2006a.) 

Muita melulähteitä ovat muun muassa lento- ja vesiliikenne, ampumaradat, moottoriur-

heiluradat, tuulivoima ja teollisuus. Tyypillisiä teollisuusmelulähteitä ovat moottorit, 

generaattorit, kiven murskaamot, savupiiput ja LVIS-laitteet. Jokaisen melulähdetyypin 

melulla on omat erityispiirteet, kuten melun voimakkuus, taajuusjakauma, aikavaihtelut 

ja impulssimaisuus. Melun erityispiirteet vaikuttavat melun arvoinnissa käytettyjen me-

netelmien ja laskentasuureiden valintaan. 

Ympäristömelulle altistuminen 

Melulle altistuminen tarkoittaa käytännössä oleskelua meluisassa ympäristössä. Melulle 

altistuvan henkilön määrittelemiseksi on tiedettävä melutaso siinä ympäristössä, jossa 

henkilö oleskelee. Ympäristömelulle altistumisen määrittelyn lähtökohtana on, että me-

lulle altistuminen on pysyvää, jolloin tarkoitetaan käytännössä henkilön asuinpaikassa 

tapahtuvaa melulle altistumista. Näin ollen liikkumista ja muussa päivittäisessä elinym-

päristössä, kuten hoito- ja oppilaitoksissa, tapahtuvaa melulle altistumista ei arvioida. 

Arvioitaessa koko väestön melulle altistumista, melulle altistuva henkilö määritellään 

yhdistämällä henkilön asuinpaikan sijaintitieto ja asuinpaikkaan kohdistuva melutaso. 

Asuinpaikan melutason ylittäessä määrätyn ohjearvon, henkilö määritellään melulle 

altistuvaksi. Asuinpaikan perusteella tehtävä yksinkertaistus henkilön oleskeluympäris-

töstä ja sen melutasosta on tarpeellinen, sillä se missä ja kuinka paljon melulle altistu-

taan, vaihtelee ja olisi mahdotonta arvioida koko väestön päivittäisiä liikkeitä sekä me-

lutasoa näissä paikoissa. 

Suomessa liikenteen ja teollisuuden aiheuttamalle melulle altistuvan henkilön määritte-

lyn ohje-arvoksi käyttöön on vakiintunut valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettu 

melun päiväajan keskiäänitason 55 dB ohjearvo (VNp 29.10.1992/993). Ampumarato-

jen melulle altistuvan henkilön määrittely perustuu valtioneuvoston päätöksessä 

53/1997 annettuihin ampumaratojen melun ohjearvoihin (VNp 16.1.1997/53). Melun 

ohjearvoista kerrotaan tarkemmin luvussa 2.5 ja melulle altistuvan henkilön määrittämi-

sestä luvussa 4.1. 

2.2 Äänen ja melun voimakkuus 

Äänenpaine ja äänenpainetaso  

Ääni on ilmassa aaltoliikkeenä etenevää, staattisen ilmanpaineen suhteen tapahtuvaa, 

ilmanpaineen vaihtelua, jonka ihminen havaitsee kuuloaistin avulla. Ilmakehän staatti-

nen ilmanpaine on noin 100 kPa (paineen yksikkö Pascal), ja ihmisen havaitsemat ää-

nenpaineen vaihtelut ovat välillä 20 µPa – 63 Pa. Äänenpaineet 20 µPa ja 63 Pa vastaa-

vat kuulokynnystä ja kipurajaa 1 kHz:n taajuudella. Rajojen välinen alue määrittelee 

kuulon dynamiikan eli voimakkuusvaihtelualueen. Taajuus on äänipaineen värähdysjak-

sojen määrä sekunnissa ja sen yksikkö on Hertsi (Hz). Kuvassa 1 on havainnollistettu 

äänenpaineen vaihtelua ilmakehän staattisen ilmanpaineen suhteen. (Lahti 1995, Karja-

lainen 2009.) 
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Kuva 1 Äänenpaineen ja staattisen ilmanpaineen suhde (Lahti 1995). 

Äänen voimakkuuden eli äänenpaineen vaihtelun suuruuden kuvaamisen käytetään lo-

garitmista desibeliasteikkoa, sillä äänenpaineen vaihtelut ovat suhteellisesti suuria, ja 

koska muutokset desibeliasteikolla vastaavat hyvin kuuloaistin havaitsemia muutoksia 

äänen voimakkuudessa. Äänenpaineen logaritminen mitta eli äänenpainetaso Lp määri-

tellään seuraavasti: 

            (
  

  
 ) , (1) 

jossa p on mitattava äänenpaine ja p0 on desibeliasteikon valittu nollakohta eli hei-

koimmin kuultavissa olevan äänen äänenpaine, 20 µPa, 1 kHz:n taajuudella. Kuvassa 1 

äänenpaine on voimakkaimmillaan noin 100 mPa, joka on noin miljoonasosa ilmakehän 

staattisesta ilmanpaineesta ja vastaa 74 dB äänenpainetasoa. Kuvassa 2 on esitetty tyy-

pillisiä äänenpaineita ja äänenpainetasoja. (Lahti 1995, Karjalainen 2009.) 

 
Kuva 2 Tyypillisiä äänenpaineita ja äänenpainetasoja (Karjalainen 2009). 
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Ihminen ei aisti eri taajuisia ääniä yhtä voimakkaina vaikka niiden fysikaalinen äänen-

painetaso Lp olisi sama. Kuvassa 3 esitetty vakioäänekkyyskäyrästö kuvaa siniääneksen 

äänenpainetasoja, jotka aiheuttavat yhtä voimakkaan kuuloaistimuksen kuin vertailuääni 

1 kHz:n taajuudella. Kuvaajan käyrät ovat äänekkyystasoja (yksikkö foni), jotka vastaa-

vat yhtä äänekkään 1 kHz:n siniääneksen äänenpainetasoa desibeleinä. Ihmisen kuulo-

kynnystä ja kuulon kipurajaa vastaavat äänekkyystasot ovat 3 fonia ja 130 fonia. 

 
Kuva 3 Vakioäänekkyyskäyrästö (Karjalainen 2009). 

A-taajuuspainotettu äänenpainetaso 

Äänenpainetaso Lp kuvaa fysikaalista äänenpaineen voimakkuutta, mutta ei vastaa hyvin 

ihmisen aistimaa äänen voimakkuutta, koska kuuloaistin herkkyys ei ole vakio kuulon 

taajuusalueella 20 Hz – 20 kHz. Melun voimakkuutta mitattaessa tarvitaan paremmin 

häiritsevyyttä ja haitallisuutta vastaava mittayksikkö. Tällainen saadaan suodattamalla 

mitattua äänenpainetasoa kuulon herkkyyttä (Kuva 3) jäljittelevällä taajuuspainotuksella 

(Kuva 4). Melua mitattaessa yleiseen käyttöön on vakiintunut A-taajuuspainotus.  

A-taajuuspainotus vaimentaa matalia sekä korkeita ääniä ja korostaa keskiääniä, sillä 

kuuloaisti on herkimmillään noin 4 kHz taajuudella ja heikoimmillaan kuuloalueen ra-

joilla 20 Hz ja 20 kHz. 

 
Kuva 4 Taajuuspainotussuotimien A, B, C ja D taajuusvasteet (Karjalainen 2009, s.90, kuva 5.19). 
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A-taajuuspainotettua äänenpainetasoa LA kutsutaan A-äänitasoksi. Se ilmaisee äänen 

voimakkuuden yhdellä lukuarvolla, joka ottaa huomioon äänenpainetason painotetusti 

kaikilla taajuuksilla. A-äänitaso LA lasketaan oktaavikaistoittain (taajuussuhde 2:1) tai 

terssikaistoittain (1/3 oktaavin välein) mitatuista äänenpainetasoista lisäämällä niihin 

kyseistä taajuutta vastaava A-taajuuspainotus ja laskemalla niistä logaritminen summa 

seuraavasti: 

            ∑                ⁄ 
    , (2) 

jossa Lp, n on oktaavi- tai terssikaistoittain mitattu äänenpainetaso ja ΔAn on oktaavi- tai 

terssikaistoittain tehtävä A-taajuuspainotus (Kuva 4). (Karjalainen 2009, s. 88, Hongisto 

2013, s.16.) 

Keskiäänitaso 

Ihmisen subjektiivinen kokemus melun häiritsevyydestä riippuu muun muassa äänen 

ajallisesta vaihtelusta. Pitkäkestoinen tasainen ääni koetaan häiritsevämpänä kuin lyhyt-

kestoinen tasainen ääni, ja toisaalta impulssimainen ääni koetaan häiritsevämpänä kuin 

pitkäkestoinen tasainen ääni. Näin ollen melun häiritsevyyden arvioinnissa on otettava 

huomioon sekä pitkäaikainen äänenpainetaso että hetkellisesti suuret äänenpainetasot. 

Pitkäaikaista äänenpainetasoa mitataan keskiäänitasolla Leq, T. Keskiäänitaso on vaihte-

levan äänenpainetason tehollisarvo tarkasteltavalla aikavälillä. Keskiäänitaso Leq, T on 

määritelty seuraavasti: 

               (
 

 
∫

     

  
 

 

 
  ) , (3) 

jossa p on äänenpaine ajan funktiona ja T on ajanjakson pituus, jolle keskiäänitaso las-

ketaan. (Hongisto 2013.) Jos esimerkiksi mitattu äänenpainetaso on 8 tunnin ajan 85 dB 

ja 16 tunnin ajan 55 dB, niin 24 tunnin keskiäänitaso on 80,2 dB. Sama keskiäänitaso 

saadaan myös jos mitattu äänenpainetaso on 24 tunnin ajan 80,2 dB. 

A-taajuuspainotettu keskiäänitaso 

Ihmisen kuuloaistin havaitseman melun voimakkuutta ja melun ajallista vaihtelua kuva-

taan A-taajuuspainotetulla keskiäänitasolla LAeq, T. Se voidaan laskea kaavan 4 mukai-

sesti summaamalla logaritmisesti yhteen A-taajuuspainotetut keskiäänitasot ja painot-

tamalla keskiäänitasoja niiden ajallisen keston mukaan. 

               
 

 
(     

         ⁄        
         ⁄          

         ⁄  )  (4) 

jossa LAeq, T1, LAeq, T2,… ja LAeq, Tn ovat eri ajanjaksoille määritetyt A-taajuuspainotetut 

keskiäänitasot ja T1, T2,…ja TN ovat vastaavasti näiden ajalliset kestot ja T on tarkaste-

luajanjakson kokonaiskesto T1 + T2 +…+ Tn. A-taajuuspainotetusta keskiäänitasosta 

käytetään myös käsitteitä ekvivalentti äänitaso, ekvivalenttitaso, keskiäänitaso, äänitaso 

ja melutaso. Melutasoista yleisesti puhuttaessa voidaan olettaa, että se sisältää  

A-taajuuspainotuksen. Tässä työssä A-taajuuspainotetusta keskiäänitasosta käytetään 

jatkossa käsitettä keskiäänitaso. Keskiäänitaso määritellään usein erikseen päivä- ja yö-

ajalle. Suomessa käyttöön vakiintuneita melun laskentasuureita ovat päivä- ja yöajan 

keskiäänitasot LAeq, klo 7–22 ja LAeq, klo 22–7, joissa päivä on klo 7–22 välinen aika (15 h) ja 

yö on klo 22–7 välinen aika (9 h). 
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Päivä-ilta-yömelutaso 

Päivä- ja yöajan keskiäänitasojen lisäksi melun mittaamiseen käytetään laskentasuuretta 

päivä-ilta-yömelutaso Lden (day-evening-night), joka on koko vuorokauden melutaso, 

jossa ilta-ajan keskiäänitasoa on painotettu +5 dB ja yöajan keskiäänitasoa on painotettu 

+10 dB. Painotuksella huomiodaan melun aiheuttaman kiusallisuuden vaihtelu eri vuo-

rokauden aikoina. Päivä-ilta-yömelutaso Lden voidaan laskea päivä-, ilta- ja yöajan kes-

kiäänitasoista seuraavasti: 

            

 

  
(      

      

        
         

        
        

  )  
(5) 

jossa Lpäivä, Lilta ja Lyö ovat tässä järjestyksessä klo 7–19, 19–22 ja 22–7 välisille ajoille 

määritetyt A-painotetut keskiäänitasot. Päivä-ilta-yömelutaso Lden käytetään Suomessa 

lentomelualueiden määrittelyssä ja ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvi-

tyksissä. Lden on määritelty ympäristömeludirektiivissä. Lden on pitkän ajan keskiäänita-

so, joka määritellään vuoden ajalta. (END-direktiivi 25.6.2002/49) 

Enimmäisäänitaso 

Hetkellisesti suuria äänenpainetasoja mitataan enimmäisäänitasoilla LAF, max ja LAI, max. 

Enimmäistaso on ajallisesti vaihtelevan melun suurin mittausajanjaksona mitattu hetkel-

linen äänitaso. Sen määrittämisessä käytetään F- eli fast-aikapainotusta ja I- eli impuls-

si-aikapainotusta. F-aikapainotuksella keskiäänitaso lasketaan 250 millisekunnin jak-

soissa ja I-aikapainotuksella 35 millisekunnin jaksoissa. Enimmäisäänitasoa LAF, max 

käytetään muun muassa moottoriurheilumelun arviointiin. Enimmäisäänitasoa LAI, max 

käytetään ampumamelun arviointiin. (RIL 2007, Korhonen 2008, Ympäristöministeriö 

2012a.) 

Ääniteho ja äänitehotaso 

Ääniteho W ja äänitehotaso LW kuvaavat äänilähteen säteilemän äänienergian voimak-

kuutta aikayksikköä kohti. Äänitehon määrittämiseksi äänilähteen ympärille määritel-

lään hypoteettinen suljettu pinta S. Äänitehon tehollinen arvo määritellään seuraavasti: 

 ̅   
 

 
∫

       

    

 

 
   , (6) 

jossa T on tarkasteluaika, p on äänenpaine ajan t ja paikan x funktiona, c0 on äänen no-

peus ilmassa (noin 340 m/s), ρ0 on ilman tiheys (noin 1,29 kg/m
3
) ja S [m

2
] on suljetun 

pinnan ala. Äänitehotaso LW määritellään seuraavasti: 

            (
 ̅

  
)   (7) 

jossa  ̅ on melulähteen äänitehon tehollisarvo ja W0 on vertailuarvo 10 pW. (Hongisto 

2013.) 

2.3 Melun leviäminen 

Melun leviämisestä puhuttaessa käytetään käsitteitä melupäästö ja melutaso. Melupääs-

tö on melulähteen voimakkuus, jota mitataan muun muassa äänitehotasona LW. Meluta-

solla tarkoitetaan melun voimakkuutta siinä paikassa tai pisteessä, jossa melun haittoja 

mitataan. (Lahti 1995.)  
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Leviämisvaimennus 

Ulkona etenevän melun äänenpainetaso tarkastelupisteessä (melutaso) voidaan laskea 

etäisyyden funktiona melulähteen äänitehotason (melupäästön) perusteella, kun äänen 

etenemistie oletetaan heijastuksettomaksi. Melulähteen koko ja muoto vaikuttavat me-

lun geometriseen leviämiseen. Tyypillisiä ääniaaltojen vaimenemisen geometrisia muo-

toja ovat muun muassa palloaalto, lieriöaalto ja tasoaalto. Pistemäisen melulähteen ää-

nienergia jakautuu pallomaiselle pinnalle, ja viivamaisen melulähteen ääniteho jakautuu 

lieriömäiselle pinnalle, joiden pinta-ala kasvaa etäisyyden kasvaessa suhteessa meluläh-

teeseen (Kuva 5). (RIL 2007.) 

 
Kuva 5 Pistemäisen melulähteen aiheuttama palloaalto ja lieriömäisen melulähteen aiheuttama 

lieriöaalto. 

Pistemäisiä melulähteitä ovat muun muassa teollisuus- ja ampumamelulähteet. Tie- ja 

raideliikennemelulähteitä käsitellään melulaskennassa lieriömäisesti vaimentuvina vii-

valähteinä. Yksittäiset ajoneuvot ovat liikkuvia pistelähteitä, mutta keskiäänitasolla 

määritettynä yksittäinenkin ajoneuvo muodostaa lieriömäisen melulähteen. Pistelähtees-

tä etenevän melun äänenpainetaso laskee noin 6 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa ja 

viivalähteestä etenevän melun äänenpainetaso laskee noin 3 dB etäisyyden kaksinker-

taistuessa. Todellisuudessa tie- ja raideliikennemelun vaimentuminen on suurempaa 

kuin 3 dB, kun otetetaan huomioon seuraavassa kappaleessa esitellyn maavaimennuk-

sen vaikutus. (RIL 2007.) 

Maavaimennus 

Ulkona etenevästä melusta osa absorboituu maanpintaan ja osa heijastuu siitä takaisin. 

Maanpinnasta heijastunut ääni joko vahvistaa tai vaimentaa suoraa ääntä vaihe-erosta 

riippuen. Maanpinnan heijastuksesta aiheutuva maavaimennus on taajuusriippuvainen, 

koska suoran ja heijastuneen äänen vaihe-ero on riippuvainen etäisyydestä ja korkeudes-

ta. (Kokkonen 2008.) 

Estevaimennus ja äänen diffraktio 

Estevaimennuksella tarkoitetaan jonkin maasta tietylle korkeudelle ulottuvan esteen 

aiheuttamaa lisävaimennusta suoraan ääneen. Akustiselta kannalta tällaisia esteitä ovat 

sellaiset elementit, jonka yli ääni voi taipua eli diffraktioitua (Kuva 6). Estevaimennus 

on sitä suurempi mitä korkeampi este on, ja mitä lähempänä estettä melulähde tai melu-

tason laskentapiste ovat. Estevaimennus on taajuusriippuvainen; matalat taajuudet tai-
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puvat paremmin esteiden yli ja korkeat taajuudet taipuvat heikommin. Tie- ja raidelii-

kenteen meluntorjunnassa käytettyjä meluestetyyppejä ovat melukaide, meluseinä ja 

meluvalli. Meluesteen rakenteellisella ääneneristyksellä ei ole liikennemelun torjunnas-

sa käytännön vaikutusta estevaimennukseen, mikäli este on riittävän raskasrakenteinen 

ja tiivis. (Hongisto 2013.) 

 
Kuva 6 Äänen diffraktio meluesteen reunasta (Karjalainen 2009). 

Sääolot 

Ilmakehän sääolot vaikuttavat voimakkaasti melun leviämiseen. Merkittävimpiä ilmiöi-

tä ovat muun muassa tuuli ja lämpötilagradientti. Lämpötilaerot eri korkeuksilla aiheut-

tavat äänen taipumista. Normaalitilanteessa lämpötila laskee ylöspäin mentäessä, jolloin 

ääni taittuu ylöspäin (negatiivinen lämpötilagradientti). Inversiotilanteessa lämpötila 

kasvaa ylöspäin mentässä, jolloin ääni taittuu alaspäin siirtyessään viileämmästä alem-

masta ilmakerroksesta ylempään lämpimämpään ilmakerrokseen (Kuva 7). (Karjalainen 

2009.) Ilmakehä vaikuttaa melun leviämiseen myös siten, että osa melusta absorpoituu 

ilmakehän vaikutuksesta. Ilmakehän absorptioon vaikuttavat lämpötila ja ilmankosteus, 

ja se on voimakkaampaa korkeilla taajuuksilla. (Rossing et al. 2002). 

 
Kuva 7 Äänen taipuminen ilmakehässä eri lämpötilaprofiileilla: a) ja b) normaalitilanteessa lämpö-

tila laskee ylöspäin mentäessä; c) ja d) inversiotilanteessa lämpötila nousee ylöspäin mentässä, jol-

loin ääniaallot kaareutuvat alaspäin (Karjalainen 2009).  

2.4 Pohjoismainen tieliikennemelun laskentamalli 

Melutason laskemiseksi tarvitaan laskentamallit ja laskentamenetelmät. Laskentamalli-

en avulla kuvataan melulähteisiin ja melun leviämiseen vaikuttavien tekijöiden vaiku-

tuksia. Laskentamenetelmillä analysoidaan laskentamallien avulla muodostettuja todel-

lisen ympäristön tilanteita ja melutasoja. Tässä luvussa kuvataan pohjoismaiseen tielii-

kennemelun laskentamalliin liittyvät perusteet ja yhtälöt niiltä osin, kun ne huomioidaan 

tämän työn luvussa 7 tarkasteltavassa paikkatieto-ohjelmalla toteutettavassa teoreettiset 

melualueet -menetelmässä. 
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Pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla (Road Traffic Noise – Nordic  

Prediction Method) voidaan arvioida ja ennustaa tieliikenteen aiheuttama melutaso mää-

rätyssä laskentapisteessä. Se on tämän hetkinen virallinen laskentamalli tieliikenneme-

lun arviointiin Suomessa. Melutason laskenta perustuu liikennetietojen perusteella mää-

ritettävään melupäästöön sekä tunnettujen maastonmuotojen ja ympäristön akustisten 

ominaisuuksien perusteella laskettavaan melun leviämiseen melulähteen ja laskentapis-

teen välillä. (Jonasson ja Nielsen 1996.) 

 
Kuva 8 Tien jako osiin melun leviämiseen vaikuttavien tekijöiden sijainnin mukaan. 

Eri tieosien aiheuttamien melutasojen yhdistäminen 

Melulaskenta suoritetaan erikseen usealle tieosalle, koska melulähteen ja melun le-

viämiseen vaikuttavat tekijät vaihtelevat sijainnin mukaan (Kuva 8). Laskentapisteen 

melutaso lasketaan erikseen jokaiselle tarkasteltavalle tieosalle seuraavasti: 

                                        (8) 

jossa n on tieosan indeksi, LAeq, T, 10m on lähtömelutaso, ∆LAV on etäisyysvaimennus, 

ΔLMS on maa- ja estevaimennus ja ΔLo on muut vaimennustekijät. (Jonasson ja Nielsen 

1996.) Laskentapisteen keskiäänitaso LAeq, T lasketaan eri tieosien aiheuttamista melu-

tasoista LAeq, T, n seuraavasti: 

                ∑              ⁄  

 

   

 (9) 

Lähtömelutaso 

Lähtömelutaso LAeq, T, 10m on melulähteen aiheuttama melutaso 10 metrin etäisyydellä 

suorasta, tasaisesta ja äärettömän pitkästä tiestä. Lähtömelutaso määritetään ajoneuvojen 

liikennemäärän ja todellisen nopeuden perusteella. Lähtömelutason laskenta suoritetaan 

erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Ensimmäiseksi määritetään äänialtistustaso 

LAE, 10m ajoneuvon todellisen nopeuden perusteella. Äänialtistustaso vastaa yhden ajo-

neuvon aiheuttamaa keskiäänitasoa normalisoituna yhteen sekuntiin. Äänialtistustason 

LAE, 10m määritys perustuu pohjoismaissa, joista pääosin Tanskassa, tehtyihin melumit-

tauksiin. (Jonasson ja Nielsen 1996.) 
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Kuva 9 Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen äänialtistustasot LAE, 10m, kevyt ja LAE, 10m, raskas ajoneuvon 

todellisen nopeuden funktiona. 

Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen äänialtistustaso LAE, 10m (Kuva 9) määritetään ajo-

neuvon todellisen nopeuden v funktiona seuraavasti: 

               {
              (

 

  
)               ⁄

                       ⁄  
, 

(10) 

 

                {
              (

 

  
)                  ⁄

                       ⁄  
. 

(11) 

Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen lähtömelutaso LAeq, T, 10m määritetään äänialtistusta-

son LAE, 10m, liikennemäärän N ja tarkasteltavan ajanjakson pituuden T [s] perusteella 

seuraavasti: 

                                        (
        

 
), (12) 

 

                                          (
         

 
). 

(13) 

Lopuksi lähtömelutasot lasketaan yhteen seuraavasti: 

                    (  
                    ⁄                         ⁄ ). (14) 

(Jonasson ja Nielsen 1996.) 

Etäisyysvaimennus 

Etäisyysvaimennus ∆LAV vastaa luvussa 2.3 esitetyn viivamelulähteen melun leviämis-

tä. Etäisyysvaimennus on määritelty siten, että se on 10 metrin etäisyydellä 0 dB ja 
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muuttuu etäisyyden kaksinkertaistuessa 3 dB. Etäisyysvaimennuksen ∆LAV lasketaan 

seuraavasti: 

               (
√               

  
), (15) 

jossa a on normaalin suuntainen vaakasuora etäisyys melulähteestä laskentapisteeseen 

(laskentaetäisyys heijastustasoa pitkin), hm on laskentapisteen korkeus heijastustasosta 

ja hb on tienpinnan korkeus heijastustasosta (Kuva 10). Heijastustasolla tarkoitetaan 

sellaista pintaa, josta ääni heijastuu laskentapisteeseen. Laskentamallin mukaisesti me-

lulähde on 0,5 metrin korkeudella tienpinnasta. (Jonasson ja Nielsen 1996.) 

 

 
Kuva 10 Korkeudet hm ja hb, laskentaetäisyys a ja heijastustaso, melulähde ja melutason laskenta-

piste. 

Maa- ja estevaimennus 

Maa- ja estevaimennus ∆LMS tarkoittaa luvussa 2.3 esitettyjen maa- ja estevaimennuk-

sen osuutta melun leviämisestä. Maa- ja estevaimennus käsittää akustisesti pehmeän 

maanpinnan yläpuolella ja esteiden yli tapahtuvan melun leviämisen. Akustisesti kovien 

pintojen maavaimennus on nolla. Maa- ja estevaimennuksen määrittäminen on huomat-

tavasti monimutkaisempaa kuin etäisyysvaimennuksen. Maa- ja estevaimennus määri-

tellään erikseen kahdessa erilaisessa tilanteessa:  

 tilanne 1: ei esteitä ja penkereen suhteellinen korkeus heijastustasosta on välillä 

0–1,5 metriä, 

 tilanne 2: kun on esteitä tai penkereen suhteellinen korkeus heijastustasosta on 

suurempi kuin 1,5 metriä tai tie on leikkauksessa.  

Tässä luvussa on esitetty maa- ja estevaimennuksen mallintamisesta vain tämän työn 

luvussa 7 esitetyn teoreettiset melualueet -menetelmän kannalta oleellinen osa. Eli ti-

lanne, jossa ei ole esteitä ja tie on äärettömän pitkä ja suora sekä tien pengerkorkeus 

heijastustasosta on alle 1,5 metriä. Maa- ja estevaimennus ∆LMS lasketaan tällöin seu-

raavasti: 

      

{
 
 

 
                          

        (
  

        )                                 

                                 

  (16) 

jossa σ on: 
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         (      )

    
. (17) 

(Ympäristöministeriö 2006b, Jonasson ja Nielsen 1996.) 

Muut korjaukset 

Muita vaimennuskorjauksia sovelletaan tilanteissa, jotka poikkeavat lähtömelutason, 

etäisyysvaimennuksen sekä maa- ja estevaimennuksen laskennassa oletetuista tilanteis-

ta. Tällaisia korjauksia ovat muun muassa näkökulmaa vastaava korjaus, korjaus pak-

suille esteille, tien pituuskaltevuutta vastaava korjaus, korjaus lyhyille etäisyyksille, 

korjaus pystysuorista pinnoista tapahtuville heijastuksille ja tiepäällystekorjaus. Lisäksi 

ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvityksissä käytettävässä väliaikaisessa 

tieliikennemelun laskentamallissa esitetään sääkorjaus. Luvussa 7 esitetyssä paikkatie-

to-ohjelmalla toteutettavassa teoreettiset melualueet -menetelmässä, edellä mainittuja 

korjauksia ei sovelleta, joten näitä ei käsitellä tässä tarkemmin. Melulaskentaohjelmalla 

toteuttettaessa teoreettiset melualueet -menetelmää melulaskentaohjelma voi ottaa myös 

nämä korjaukset tarvittaessa huomioon. (Ympäristöministeriö 2006b, Jonasson ja Niel-

sen 1996.) 

2.5 Melua koskeva lainsäädäntö ja sen soveltaminen 

Meluntorjuntaa koskeva lainsäädäntö on kiinteä osa ympäristön pilaantumisen torjuntaa 

(Ympäristöministeriö 2013b). Tässä luvussa käydään läpi tämän työn kannalta oleelli-

nen osa meluntorjuntaa koskevasta lainsäädännöstä. Lisäksi luvussa kerrotaan kuinka 

lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä. 

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus 

Suomen lainsäädännössä meluntorjuntaa koskevat tärkeimmät säännökset ja periaatteet 

on esitetty ympäristönsuojelulaissa 86/2000 ja ympäristönsuojeluasetuksessa 169/2000 

(Saarinen et al. 2013). Ympäristönsuojelulain melua koskevat asiat sisältyivät aikai-

semmin voimassa olleeseen meluntorjuntalakiin 382/1987, joka kumottiin lailla ympä-

ristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (L 4.2.2000/113). 

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi 

muun muassa melun haittavaikutuksia sekä turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö. 

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa toiminnanharjoittajia olemaan selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista ja torjumaan ympäristön pilaantumista (5 §:n 1 ja 2 momentti), 

kuntia huolehtimaan ympäristön tilan seurannasta (25 §) ja ympäristön pilaantumista 

aiheuttavan toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristölupaa (28 §). (L 4.2.2000/86). 

Edellä esitetyt ympäristövaikutukset, ympäristön tilan seuranta ja ympäristön pilaantu-

minen tarkoittavat myös melua ja melutilanteen seurantaa. 

Ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään ympäristönsuojelulaissa (28 §) esitetyt ympä-

ristöluvanvaraiset toiminnot, kuten muun muassa ulkona sijaitseva ampumarata tai 

moottoriurheilurata. Lisäksi asetuksessa säädetään muun muassa lupaviranomaisen toi-

mivallasta, lupahakemuksen sisällöstä (kuten tiedot melupäästöjän laadusta ja melu-

tasosta), ympäristöluvan käsittelystä ja lupapäätöksestä, ilmoitusmenettelystä sekä val-

vonnasta ja seurannasta. (VNA 18.2.2000/169.) 
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Melutason ohjearvot  

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi valtioneuvosto 

on antanut ympäristömelun melutason ohjearvoja koskevat päätökset 993/1992 ja 

53/1997. Valtioneuvoston päätökset melutason ohjearvoista on annettu meluntorjunta-

lain 382/1987 nojalla. Ympäristönsuojelulain kumottua meluntorjuntalain, melutason 

ohjearvot jäivät kuitenkin voimaan. (VNp 29.10.1992/993, VNp 16.1.1997/53.)  

Melutason ohjearvot on tarkoitettu sovellettavaksi maankäytön, liikenteen ja rakentami-

sen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Eli käytännössä ohjearvoja 

sovelletaan muun muassa asemakaavojen ja ympäristölupien valmistelussa. Taulukossa 

1 esitetyt valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason ohjearvot on tarkoitettu sovel-

lettavaksi liikenne- ja teollisuusmelun aiheuttaman melun osalta. Ohjearvot on määritel-

ty päivä- ja yöajan keskiäänitasona ja ne on annettu erikseen erilaisille sisätiloille ja 

ulkoalueille. Asumiseen käytettävien ulkoalueiden melun päiväajan 55 dB ohjearvo on 

vakiintunut melulle altistuvien ihmisten arviointiin. Ohjearvon ylittyessä henkilön 

asuinpaikassa tämä katsotaan melulle altistuvaksi. Melutason ohjearvoissa uusien asu-

miseen käytettävien ulkoalueiden yöajan 45 dB ohjearvo on 5 dB pienempi kuin ole-

massa olevien asumiseen käytettävien alueiden yöajan 50 dB ohjearvo. Tällä pyritään 

takaamaan uuden rakentamisen aiempaa parempi laatu, ja mahdollisuus nukkua kesäisin 

ikkuna auki. Liikenteen päivä- ja yöajan jakaumasta johtuen melun yöajan ohjearvo on 

usein määräävämpi tekijä meluntorjunnan mitoittamisessa uuden rakentamisen koh-

teisesa. (VNp 29.10.1992/993.) 

Taulukko 1 Melun ohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasona (VNp 29.10.1992/993). 

Ohjearvot ulkona LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistys-

alueet taajamissa ja taajamien välittömässä 

läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia 

palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkis-

tysalueet taajamissa ja hoitolaitoksia pal-

velevat alueet 

55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkis-

tysalueet taajamien ulkopuolella ja luon-

nonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB – 

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB – 

Valtioneuvoston päätöksen 53/1997 melutason ohjearvoja (Taulukko 2) sovelletaan 

ampumaratojen aiheuttaman melun osalta. Ohjearvot on määritelty enimmäistasona 

LAI, max, ja ne on annettu erikseen erilaisille maankäytöille (VNp 16.1.1997/53). Ampu-

mamelun ohjearvoja ei ole annettu erikseen yöajalle, mutta lähtökohtaisesti ammuntaa 

saa harjoittaa klo 7–22 välisenä aikana (Ympäristöministeriö 2012a). 
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Taulukko 2 Ampumaratojen melun ohjearvot enimmäistasona LAI, max (VNp 16.1.1997/53). 

Maankäyttö LAI, max 

Asumiseen käytettävät alueet 65 dB 

Oppilaitoksia palvelevat alueet 65 dB 

Virkistysalueet taajamissa tai taajamien välittömässä läheisyydessä 60 dB 

Hoitolaitoksia palvelevat alueet 60 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 60 dB 

Luonnonsuojelualueet 60 dB 

 

Melun ohjearvot perustuvat tutkimuksiin melun kiusallisuudesta. Laskentasuureita ja 

ohjearvoja päätettäessä tavoitteena on ollut käyttää sellaisia tunnuslukuja, jotka voisivat 

mahdollisimman hyvin ehkäistä melun haittavaikutusten syntymistä. Melun ohjearvojen 

määrittelyssä on otettu huomioon melua aiheuttavan toiminnan luonne ja toiminnan 

aiheuttamien melutasojen toteutumisen mahdollisuus käytännössä sekä tarve mahdolli-

simman häiriöttömään ympäristöön. (Valli haastattelu 25.3.2014.) 

Moottoriurheiluratojen lupamenettelyssä on usein sovellettu melun keskiäänitason päi-

väajan 55 dB ohjearvoa, vaikka valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on mainittu erik-

seen, että se ei koske moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua. Tämän lisäksi mootto-

riurheiluratojen aiheuttamaan meluun on sovellettu Ruotsissa käytettyä enimmäistason 

LAF, max 60 dB ohjearvoa (Korhonen 2008). Melun ohjearvojen täydentäminen mootto-

riurheiluratojen osalta on katsottu tarpeelliseksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä 

meluntorjunnasta (VNpp 31.5.2006), mutta toistaiseksi moottoriurheiluratojen melun 

ohjearvoja ei ole otettu vielä käyttöön. 

Tuulivoiman aiheuttama melu on luonteeltaan hyvin erilaista, joten siihen ei sovelleta 

suoraan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason ohjearvoja. Tuulivoiman aihe-

uttaman melun ohjearvoina on käytetty Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaassa 

esitettyjä suunnitteluohjearvoja. Oppaassa esitetyt tuulivoiman ulkomelun keskiäänita-

son suunnitteluohjearvot ovat asumiseen käytettävillä alueilla päiväaikana 45 dB ja yö-

aikana 40 dB (Ympäristöministeriö 2012b). Tuulivoiman aiheuttaman melun ohjear-

voista valmistellaan valtioneuvoston asetus kevään 2014 aikana (Ympäristöministeriö 

2013a). 

Ympäristömeludirektiivi 

Euroopan parlamentti on katsonut, että ympäristömelu on yksi Euroopan suurimmista 

ympäristöongelmista. Euroopan unionin (EU) toiminnan yhtenä tavoitteena on tervey-

den ja ympäristön suojelun korkea taso. Melulta suojaaminen on osana tätä tavoitetta. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston ympäristömeludirektiivin 2002/49/EY tavoitteena 

on välttää, ehkäistä ja vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia sekä 

kehittää melua koskevia toimenpiteitä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ta-

voitteiden toteutumiseksi ympäristömeludirektiivissä määritellään EU:n jäsenvaltioille 

yhteiset laskentasuureet, arviointimenetelmät ja perusteet melukartoitukseen. Direktiivi 

velvoittaa EU:n jäsenvaltiota, ja näin ollen myös Suomea, laatimaan taajamia, tie- ja 

raideliikenteen pääväyliä sekä suuria lentokenttiä koskevat strategiset meluselvitykset 

sekä toimintasuunnitelmat, joita on tarkasteltava ja tarvittaessa uusittava vähintään vii-

den vuoden välein. Meluselvityksissä on esitettävä muun muassa meluvyöhykekartat 

sekä arvio melualueella asuvien ihmisten määrästä. Meluselvityksien tulokset on rapor-
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toitava EU:lle ja lisäksi niiden on oltava helposti saatavilla kansalaisille selkeässä ja 

ymmärrettävässä muodossa. (END-direktiivi 25.6.2002/49.) 

Ympäristömeludirektiivin velvoittamien strategisten meluselvitysten ja toimintasuunni-

telmien täytäntöönpanemisesta Suomessa säädetään ympäristönsuojelulaissa 86/2000 

(25a § ja 25b §) sekä valtioneuvoston asetuksessa Euroopan yhteisön edellyttämistä 

meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 801/2004. (L 4.2.2000/86, 

VNA 19.8.2004/801.) 

Valtakunnalliset linjaukset ja valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta 

Meluntorjunnan valtakunnalliset linjaukset ja toimintaohjelma (Jalkanen et al. 2004) 

sekä valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta (VNpp 31.5.2006) asettivat val-

takunnalliset tavoitteet ympäristömelutilanteen parantamisesta sekä ympäristömelulle 

altistuvien ihmisten määrän vähentämisestä. Tavoitteeksi asetettiin muun muassa vähen-

tää melulle altistuvien ihmisten määrää vuoteen 2020 mennessä seuraavasti: 

 Päiväajan yli 55 dB melualueella asuvien määrää vähenee 20 prosenttia vuoden 

2003 tilanteeseen verrattuna. 

 Sisämelutaso ei ylitä ohjearvoja. 

 Oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden melutaso ei ylitä ohjearvoja, tai jos oh-

jearvot eivät ole jo rakennettujen alueiden piha-alueilla saavutettavissa ei melu-

taso ylittäisi 60 dB päivämelutasoa tai 55 dB yömelutasoa. 

 Meluntorjuntatoimet kohdennetaan alueille, joilla melutaso ylittää 65 dB ja alu-

eille, joilla melulle altistuvia on paljon. 

Esitettyjen tavoitteiden (mukaan lukien melulle altistuvien määrän vähentämisen) to-

teuttamiseksi esitettiin 10 tärkeintä toimenpidettä sekä 23 muuta toimenpidettä. Seuraa-

vassa on esitetty lyhyesti ne tärkeimmät toimenpiteet, joissa toimenpiteen seurannan 

mittarina on mainittu melulle altistuvien ihmisten määrä: 

 Maankäytön suunnittelussa huomioidaan, ettei uusia asuinalueita sijoiteta melu-

alueille. 

 Meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma kunnissa, joissa on merkittävää ym-

päristömelulle altistumista. 

 Yleisten teiden meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma. 

 Rautateiden meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma. 

 Hiljaisten tiepäällysteiden ja renkaiden käytön edistäminen. 

 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sisällytetään tiedot ympäristömelulähteis-

tä.  

(Jalkanen et al. 2004, VNpp 31.5.2006.) 

Muu lainsäädäntö 

Meluntorjuntaa sivuavia säännöksiä sisältyy paljon myös muuhun lainsäädäntöön, joista 

mainittakoon muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, laki ym-

päristövahinkojen korvaamisesta, terveydensuojelulaki, laki ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelystä, maastoliikennelaki, maantielaki, ajoneuvolaki sekä laki eräistä naapu-

ruussuhteista (Ympäristöministeriö 2013b). Meluun suoranaisesti liittymättömiä, mutta 

erityisesti melumallinnuksen lähtötietoina käytettävien paikkatietoaineistojen saatavuu-

den kannalta tärkeitä lainsäädäntöjä ovat Inspire-direktiivi (Infrastructure for Spatial 

Information in Europe) ja laki paikkatietoinfrastruktuurista. Näiden tavoitteena on paik-
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katietoaineistojen saatavuuden ja käytön parantuminen (INSPIRE-direktiivi 

14.3.2007/2, L 12.6.2009/421).  

Asemakaavamääräykset 

Melun huomioiminen uuden maankäytön suunnittelussa tarkoittaa käytännössä melun-

torjuntaa koskevien asemakaavamääräysten antamista. Tällaisia meluntorjuntaa koske-

via asemakaavamääräyksiä on kolmenlaisia: melulähdettä koskevat, melun leviämistä 

rajoittavat sekä suojattavaa aluetta tai kohdetta koskevat määräykset. Melulähde voi-

daan määrätä muun muassa eristettäväksi tai sen toimintaa rajoitetaan. Melun leviämi-

sen rajoittamiseksi voidaan määrätä meluesteen toteuttamisesta. Melulta suojattavalle 

rakennukselle voidaan määrätä äänitasoerovaatimuksia, oleskelualueet voidaan määrätä 

sijoitettavaksi rakennusmassojen suojaan. Myös parvekkeiden lasituksesta ja sijoittelus-

ta voidaan antaa määräyksiä. (Haapanala et al. 2003, s.188-197.) 
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3 Paikkatietoaineistot ja -menetelmät 
Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrää voidaan arvioida paikkatietomenetelmil-

lä. Paikkatieto on paikkaan yhdistettyä tietoa, joka muodostuu sijaintitiedosta ja ominai-

suustiedosta. Ominaisuustieto voi olla esimerkiksi rakennuksen asukasmäärä tai tien 

nopeusrajoitus. Sijaintitieto määritellään pisteinä, viivoina tai alueina, joiden sijainti 

määritellään koordinaateilla. Paikkatietojärjestelmä (GIS, Geoprahic Information Sys-

tem) on kokonaisuus, jolla tarkoitetaan paikkatietoaineiston keräämistä, ylläpitämistä, 

tallentamista, käsittelyä ja jakamista. Kokonaisuus muodostuu paikkatietoaineistosta, 

tietojärjestelmistä, paikkatietopalveluista sekä henkilöiden osaamisesta. Paikkatietoa 

käsitellään paikkatieto-ohjelmiston avulla erilaisilla paikkatietomenetelmillä. Paikkatie-

tomenetelmillä analysoidaan kohteiden ja ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Paikkatie-

dot ja paikkatietoanalyysien tulokset on usein mahdollista esittää myös kartalla. Tässä 

luvussa esitellään työssä käytetyt paikkatietoaineistot ja paikkatietomenetelmät. 

3.1 Paikkatietoaineistot 

3.1.1 Tierekisteri 

Tierekisteri on koko Suomen kattava Liikenneviraston ylläpitämä paikkatietomuotoinen 

aineisto, joka sisältää tietoja Liikenneviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden 

liikenteestä. Melumallinnuksessa oleellisia tierekisterin tietoja ovat kevyiden ja raskai-

den ajoneuvojen vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) sekä nopeusrajoi-

tukset. Lisäksi tiedon hallinnan kannalta hyödyllisiä tietoja ovat tien nimi ja osa sekä 

hallinnollisten alueiden nimet. Tierekisteri sisältää myös tietoja melurakenteiden sijain-

nista ja korkeudesta, mutta tiedot ovat osoittautuneet melumallintamisen kannalta puut-

teellisiksi. Tierekisterin tietosisällön tarkka kuvaus on saatavilla Liikenneviraston ver-

kosivuilla (Liikennevirasto 2014). Kuvassa 11 on esitetty kartalla tierekisterin tiet ete-

läisen Suomen alueelta. 

 
Kuva 11 Tierekisterin tiet eteläisen Suomen alueelta. 

Tierekisterin vaakageometrian eli X- ja Y-koordinaattien sijaintitarkkuus on 5–10 met-

riä. Se on tarkkuudeltaan riittävä luvussa 7 tarkasteltavan teoreettiset melualueet  

-menetelmän toteuttamiseen. Tarkempia maastomallipohjaisia meluselvityksiä tehtäessä 

tierekisteriä käytettäessä vaakageometriaa täytyy korjata manuaalisesti todellisten tielin-

jojen mukaisiksi. Tierekisteri ei sisällä pystygeometriaa eli Z-koordinaattia, joten se on 

sovitettava tarvittaessa melulaskentaohjelman maastomallissa käytettävään korkeuspis-

te- tai käyräaineistoon sopivaksi. Tässä työssä käytettiin vuoden 2011 tierekisteriä, jota 
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on käytetty myös Liikenneviraston maanteiden meluselvityksessä 2012 (Määttä et al. 

2012b). 

3.1.2 Rakennus- ja huoneistorekisteri 

Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) on osa Väestörekisterikeskuksen ylläpitämää 

väestötietojärjestelmää, joka sisältää tietoja henkilöistä, rakennuksista, asunnoista ja 

kiinteistöistä. Rakennus- ja huoneistorekisteri on paikkatietoaineisto, joka sisältää tiedot 

yli kolmesta miljoonasta rakennuksesta ja lähes kolmesta miljoonasta asunnosta. RHR-

aineisto sisältää tiedon myös henkilön asuinpaikasta. Henkilöiden asuinpaikka on liitet-

ty rakennusten keskipisteiden koordinaatteihin. (Väestörekisterikeskus 2014.) Kuvassa 

12 on havainnollistettu RHR-aineistoa ja sen tietosisältöä. Tässä työssä käytettiin vuo-

den 2012 RHR-aineistoa. Melulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa hyödynnet-

tiin seuraavia RHR-aineiston ominaisuustietoja: asukasmäärä, rakennusvuosi, raken-

nuksen käyttötarkoitus ja kunnan nimi. 

  
Kuva 12 Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) sijaintipisteet ja Maanmittauslaitoksen maasto-

tietokannan rakennukset Otaniemen alueelta. © MML 2014. 

RHR-aineistossa rakennusten käyttötarkoitukset on luokiteltu Tilastokeskuksen ylläpi-

tämän rakennusluokituksen perusteella. Rakennusluokkia ovat muun muassa asuinra-

kennukset, liikerakennukset, hoitoalan rakennukset ja opetusrakennukset. (Tilastokes-

kus 2014.) Rakennusluokitus on hyödyllinen tunnistettaessa melulle herkkiä kohteita, 

kuten erilaisia asuinrakennuksia ja kouluja. Tässä työssä rakennusluokitusta hyödynnet-

tiin erittelemään pien-, rivi- ja kerrostaloissa melulle altistuviksi tunnistetut ihmiset toi-

sistaan.  

3.1.3 Maanmittauslaitoksen avoimet paikkatietoaineistot 

Maanmittauslaitoksella on avoimessa jaossa useita paikkatietoaineistoja, joita ovat 

muun muassa maastotietokanta ja laserkeilausaineistoon perustuvat erilaiset maanpin-

nan korkeusmallit. Maastotietokanta on koko Suomen kattava paikkatietomuotoinen 

aineisto, joka sisältää muun muassa liikenneväyläverkoston, rakennukset ja rakenteet, 

hallintorajat, nimistön, vedet ja korkeussuhteet. Tässä työssä käytettiin maastotietokan-

Katu Väkiluku

Jämeräntaival 1600

Otakaari 183

Otaranta 264

Servin Maijan tie 833

Servinkuja 416

Kaikki yhteensä 3296
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nan rakennuksia. Rakennusten sijaintitarkkuus on noin 5 metriä. Rakennukset on luoki-

teltu rakennusluokittain edellä esitellyn RHR-aineiston tapaan. (Maanmittauslaitos 

2014.) Kuvassa 13 on havainnollistettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ra-

kennuksia, korkeuskäyriä ja liikenneverkkoa sekä laserkeilausaineistoon perustuvaa 

korkeusmallia. 

 
Kuva 13 Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennukset, liikenneverkko ja korkeussuhteet 

sekä laserkeilausaineiston korkeusvaihteluja visualisoiva vinovalovarjostekuva Kontiolahdelta 

Selkien kylältä. © MML 2014. 

Laserkeilausaineisto sisältää kolmiulotteista tietoa maanpinnalla sijaitsevista kohteista 

sekä tarkkaa tietoa maanpinnan muodoista ja korkeuseroista. Laserkeilausaineistoja on 

saatavilla jo noin 235 000 neliökilometrin alueelta ja koko Suomen alueelta laserkei-

lausaineistoja on saatavilla vuoteen 2019 mennessä. Laserkeilausaineiston tuottaminen 

perustuu lentokoneessa olevan keilaimen lähettämiin laserpulsseihin, jotka heijastuvat 

maanpinnasta takaisin lentokoneessa olevaan vastaanottimeen. Aineistosta muodoste-

taan muun muassa maanpinnan korkeutta kuvaava malli korkeusmalli 2 m, jonka ruutu-

koko on 2 metriä ja korkeustiedon tarkkuus 0,3 metriä. (Maanmittauslaitos 2014.) La-

serkeilausaineistoja voidaan hyödyntää melumallien maastomallin muodostamisessa. 

3.1.4 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aluejaot 

 
Kuva 14 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) taajama-alueet eteläisen Suomen alu-

eelta. © YKR/SYKE. 

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on koko Suomen kattava paikkatieto-

muotoinen aineisto, joka kuvaa yhdyskuntarakenteen toiminnallisia aluejakoja. Alueja-

kojen muodostusperusteina ovat muun muassa rakennustehokkuus, rakennusten käyttö-

tarkoitus ja väestömäärä. YKR-aluejaot on muodostettu 250 x 250 metrin ruuduista 

paikkatietomenetelmillä. YKR-aluejakoja ovat taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun 
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harvaan asutut alueet. Taajamalla tarkoitetaan yhtenäistä ja tiiviisti rakennettua aluetta, 

jossa on vähintään 200 asukasta.  Kylät ovat yli 39 asukkaan kyliä ja pienkylät 20–39 

asukkaan kyliä. Maaseudun harvaan asutukseen kuuluvat ne alueet, joilla on vähintään 

yksi asukas kilometrin säteellä. (Suomen ympäristökeskus 2013.) Kuvassa 14 on esitet-

ty kartalla YKR-taajama-alueet eteläisen Suomen alueelta. Tässä työssä käytettiin vuo-

den 2010 YKR-taajama-alueita luvussa 7 tarkatellussa teoreettiset melualueet  

-menetelmässä. YKR-alueiden avulla pyrittiin mallintamaan taajamissa tapahtuvaa me-

lun vaimenemista. 

3.1.5 Meluselvitykset, melumallit ja tarkasteltavat kohteet 

Työn lähtöaineistona käytettiin maastomallipohjaisten meluselvitysten melumalleja ja 

näiden perusteella tehtyjä melulle altistuvien ihmisten määrän arviointeja. Tarkasteluis-

sa käytettiin vuosina 2012–2013 valmistuneiden EU:n ympäristömeludirektiivin vel-

voittamien meluselvitysten sekä Kajaanin meluselvityksen 2014 maastomallipohjaisia 

melumalleja ja laskentatuloksia. Kuvassa 15 vasemmalla on esitetty Suomen kartalla 

tiet ja rautatiet, joista ympäristömeludirektiivin mukaiset tie- ja raideliikenteen melusel-

vitykset on tehty. 

 
Kuva 15 Ympäristömeludirektiivin mukaisissa tie- ja raideliikenteen meluselvityksissä mukana 

olleet liikenneväylät: tiet punaisella ja rautatiet sinisellä (vasemmalla). Tässä työssä tarkateltavat 

alueet oikealla.  

Tässä työssä tarkasteltavat kohteet valikoitiin siten, että tutkimuksessa olisi mahdolli-

simman kattava otos ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arvioinneista koko 

Suomessa yhdyskuntarakenne huomioiden. Kuvassa 15 oikealla on esitetty Suomen 

kartalla tässä työssä tarkastellut alueet. Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen 

2012 aineistoa käytettiin valtatien 1, valtatien 3 sekä Kiimingin osalta. Valtatiellä 1 tar-

koitetaan Turunväylää välillä Helsinki–Turku ja valtatiellä 3 tarkoitetaan Hämeenlin-

nanväylää välillä Helsinki–Tampere–Ikaalinen. Kiimingillä tarkoitetaan valtatietä 20 

Jäälin kohdalla. Ympäristömeludirektiivin velvoittaman meluselvityksen tehneistä kau-

pungeista tarkastelussa olivat mukana Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa. Lisäksi 
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tarkastelussa oli mukana Kajaanin meluselvitys 2014, jossa tarkasteltiin Kajaanin kau-

pungin keskustaajaman aluetta. Taulukossa 3 on lueteltu lähtöaineistona käytetyt me-

luselvitykset ja niiden alkuperä. Taulukossa 4 on esitetty näissä meluselvityksissä arvi-

oidut melulle altistuvien ihmisten määrät. Arviot perustuvat rakennusten asukasmäärään 

ja rakennusten julkisivulle 2 metrin korkeudelle määritettyyn päiväajan keskiäänitasoon 

LAeq, klo 7–22. Meluselvityksiä ja niiden melumalleja käytettiin tämän työn empiirisen tut-

kimuksen luvuissa 5, 6 ja 7 tehtyjen tarkastelujen lähtöaineistona. Lisäksi työssä muo-

dostettiin yksinkertaistettu melumalli Kaakkois-Suomen alueelta luvussa 7. 

Taulukko 3 Työn lähtöaineistona käytetyt melumallit ja niiden alkuperä. 

Kohde Melulähteet Aineiston alkuperä 

Espoo, Kauniainen,  

Helsinki ja Vantaa 

maantiet ja kadut Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin 

mukainen meluselvitys  

(Määttä et al. 2012a) 

Kajaani  

(keskustaajama-alue) 

maantiet ja kadut Kajaanin meluselvitys 2014  

(Kokkonen et al. 2014) 

Kiiminki, valtatie 20 

(Jäälin kohdalla) 

maantiet Maanteiden meluselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun alueilla vuonna 2012 (Niskanen et al. 

2012) 

valtatie 1  

(Helsinki–Turku) 

ja valtatie 3  

(Helsinki–Tampere–Ikaalinen) 

maantiet Liikenneviraston maanteiden meluselvitys, EU:n 

ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukai-

nen meluselvitys (Määttä et al. 2012b) 

Kaakkois-Suomen ELY maantiet MML maastotietokanta, Liikennevirasto tiere-

kisteri 2011, VRK RHR 2012, SYKE YKR 

2010 

Taulukko 4 Melulle altistuvat ihmiset tarkasteltavissa kohteissa julkisivumelutasoon perustuen 

(suurin LAeq, klo 7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudella). 

Kohde 55 - 60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB yli 70 dB Yhteensä yli 

55 dB 

Espoo ja Kauniainen 38342 21221 3918 115 63596 

Helsinki 95568 76260 42055 9621 223504 

Vantaa 33250 16728 1877 312 52167 

Kajaani 

(keskustaajama) 

4534 2175 495 0 7204 

Kiiminki, valtatie 20 

(Jäälin kohdalla) 

259 107 31 0 397 

valtatie 1 

(Helsinki–Turku) 

3961 1361 439 32 5793 

valtatie 3 (Helsinki–

Tampere–Ikaalinen) 

7729 2591 798 30 11148 

3.2 Paikkatietomenetelmät 

3.2.1 Maastomallipohjainen melulaskenta 

Melulaskentaohjelma ja melumalli 

Melulaskentaohjelma on paikkatieto-ohjelma, jossa on laskentamenetelmät melutason 

laskemiseen erilaisilla melun laskentamalleilla, kuten luvussa 2.4 esitetyllä pohjoismai-

sella tieliikennemelun laskentamallilla. Melulaskentaohjelmaan muodostetaan kolmi-

ulotteinen melumalli tarkasteltavasta ympäristöstä ja melulähteistä. Melumalliin tuo-

daan tarkasteltavien melulähteiden sijainti- ja melupäästötiedot sekä äänen leviämisen 

kannalta merkittävät maaston muodot (maastomalli) ja pintojen akustiset ominaisuudet. 

Melulähteinä voidaan mallintaa liikenteen melulähteet (tiet, rautatiet ja lentoreitit) sekä 
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erilaisia pistemäisiä, viivamaisia tai aluemaisia melulähteitä kuten voimalaitoksen savu-

piippu tai ilmanvaihtokone. Mallinnettavia maaston muotoja ovat muun muassa maan-

pinnan korkeusasema, rakennukset sekä meluesteet. Akustisia ominaisuuksia ovat muun 

muassa akustisesti kovat alueet (pinnan absorptiokerroin α on 0), kuten vesistöt ja pai-

koitusalueet, sekä rakennuksien ja meluesteiden pintojen absorptio-ominaisuudet. Esi-

merkiksi rakennuksesta heijastunut ääni vaimenee noin 1 dB, jos rakennuksen seinän 

absortiokerroin α on 0,21. Tällöin seinästä heijastunut ääni vahvistaa seinän edessä ole-

vaa melutasoa 2–3 dB. 

 
Kuva 16 Kaksiulotteinen havainnekuva pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen 

meluselvityksen (2012) melumallista Espoon Otaniemen kohdalla. 

Kuvissa 16 ja 17 on havainnollistettu kaksi- ja kolmiulotteisena pääkaupunkiseudun 

ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen (2012) melumallia Espoon Ota-

niemen kohdalla. Kuvassa 16 ovat tiemelulähteet (ruskea viiva), korkeusaineisto (vihreä 

viiva), rakennukset (harmaa alue), meluesteet (sininen viiva) ja akustisesti kovat alueet 

(vaaleansininen raidallinen alue). 

 
Kuva 17 Kolmiulotteinen havainnekuva pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen 

meluselvityksen (2012) melumallista Espoon Otaniemen kohdalla. 
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Melumallin lähtöaineisto ja muodostaminen 

Tärkeimpiä melumalliin syötettäviä lähtötietoja ovat melulähteiden melupäästöön ja 

sijaintiin liittyvät tiedot. Tieliikenteen melupäästön määrittämisessä tarvittavia lähtötie-

toja ovat muun muassa liikennemäärä, ajoneuvojen todellinen nopeus, raskaanliikenteen 

osuus sekä liikenteen päivä- ja yöajan osuus (Jonasson ja Nielsen 1996). Raideliiken-

teen melupäästön määrittämisessä tarvittavia lähtötietoja ovat muun muassa junan tyyp-

pi, nopeus ja pituus sekä kiskon kuntoon liittyvät tiedot (Ympäristöministeriö 2002). 

Lentoliikenteen melun mallintamisessa tarvittavia lähtötietoja ovat muun muassa len-

toonlähtö- ja laskeutumisprofiilit sekä lentokoneiden tehoasetukset (Leskelä et al. 

2012). Melulähteiden melupäästötiedot voidaan määrittää myös esimerkiksi melumit-

tauksin, jolloin melupäästötiedot viedään melumalliin taajuuskaistoittain äänitehotasoi-

na LW. Melupäästötietojen lisäksi melumallin on vastattava geometrialtaan ja akustisilta 

ominaisuuksiltaan riittävällä tarkkuudella todellisuutta. 

 
Kuva 18 Melumallin muodostamisen ja melulaskennan työvaiheet (Määttä et al. 2009). 

Melumalliin tuodaan lähtötietoja useista eri paikkatietoaineistoista. Aineistoa voidaan 

tuoda esimerkiksi Liikenneviraston tierekisteristä sekä Maanmittauslaitoksen maastotie-

tokannasta ja laserkeilausaineistosta. Lisäksi useilla kaupungeilla ja kunnilla on omaa 

CAD-suunnitteluohjelmilla (Computer-aided Design) tuotettua paikkatietomuotoista 

suunnitelma-aineistoa, kuten liikenneverkkotiedot, tielinjaukset ja tien geometria. Me-

lumallia muodostaessa on lähes aina tarpeellista tehdä täydennyksiä manuaalisesti, ku-

ten meluesteiden vektorointia ja akustisesti kovien alueiden määrittämistä. Tukena voi-

daan käyttää esimerkiksi suunnitelmapiirroksia tai ajantasaisia kartta-aineistoja ja ilma-
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kuvia. (Määttä et al. 2009.) Kuvassa 18 on havainnollistettu melumallin muodostamisen 

ja melulaskennan työvaiheita. 

Melutason laskenta ruudukkoon ja määrättyihin laskentapisteisiin 

Melutason laskenta voidaan suorittaa, kun todellista ympäristöä riittävällä tarkkuudella 

vastaava melumalli on muodostettu. Melulaskentaohjelman melutason laskentamene-

telmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: ruudukkolaskentaan ja määrättyihin tarkastelu-

pisteisiin tehtävään laskentaan.  

Melutason laskenta on tehty perinteisesti ruudukkoon, johon laskentapisteet on jaettu 

tasaisesti vaaka- ja pystysuunnassa, esimerkiksi 10 metrin välein. Laskentapisteen suh-

teellinen korkeus maanpinnasta on vakio, esimerkiksi 2 metriä. Ruudukon melutasoista 

muodostetaan meluvyöhykkeet interpoloimalla melutaso myös niihin pisteisiin, jotka 

ovat ruutujen keskipisteiden välisellä alueella. Meluvyöhykkeet luokitellaan usein 5 dB 

välein. Kuvassa 19 on havainnollistettu ruudukkolaskentaan perustuvaa melulaskentaa. 

 
Kuva 19 Melutason ruudukkolaskenta: vasemmalla ruudukkoon lasketut melutasot ja oikealla 

interpoloidut meluvyöhykkeet. 

Melutason laskenta määrättyihin laskentapisteisiin voidaan jakaa edelleen kahteen ryh-

mään: receiver-laskenta (vastaanottopiste) ja julkisivulaskenta. Receiver-laskennassa 

melutaso määritetään laskentapisteeseen, jonka sijainti on määritetty vaaka- ja pysty-

suunnassa haluttuun sijaintiin. Julkisivulaskennassa melutaso määritetään rakennuksen 

ulkoseinälle tasaisin välein määriteltyihin laskentapisteisiin. Julkisivulaskentapisteet on 

jaettu tasaisesti vaaka- ja pystysuunnassa tietylle etäisyydelle rakennuksen julkisivusta. 

Laskentapisteiden sijainti voidaan määrittää esimerkiksi vaakasuunnassa 1–10 metrin 

välein ja pystysuunnassa 3 metrin välein alkaen 2 metrin korkeudelta maanpinnasta. 

Julkisivun heijastusvaikutus kasvattaa melutasoa julkisivun läheisyydessä teoriassa noin 

2–3 dB. Sen vaikutus voidaan huomioda tarvittaessa myös melulaskennassa. Kuvassa 

20 on havainnollistettu melutason laskentaa rakennusten julkisivuille määriteltyihin 

laskentapisteisiin. 
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Kuva 20  Melutason laskenta määrättyihin laskentapisteisiin receiver- ja julkisivulaskennalla. 

3.2.2 Paikkatietoaineiston analyysi Excel pivot-taulukossa 

Melulaskentaohjelmassa tai paikkatieto-ohjelmassa asukastietoon yhdistetyt melutasot 

voidaan esittää taulukkomuodossa. Melulle altistuvien ihmisten määrä voidaan laskea 

näistä taulukoista Excel-taulukkolaskentaohjelman pivot-taulukko työkalulla, joka mah-

dollistaa suurien tietomäärien monipuolisen analysoinnin. Tässä työssä kyseisten taulu-

koiden ominaisuustietosoluja oli miljoonia, sillä yksittäisen tarkasteltavan kohteen tau-

lukon sarakkaiden lukumäärä oli luokkaa 10–20 ja rivien lukumäärä luokkaa 10 000–

100 000, tarkasteltavan kohteen rakennusten tai RHR-pisteiden lukumäärän mukaisesti.  

Melulaskentaohjelmassa tai paikkatieto-ohjelmassa muodostetun taulukon jokainen rivi 

vastaa yksittäistä rakennusta ja sarakkeet vastaavat kyseisen rakennuksen eri ominai-

suustietoja, kuten asukasmäärää, melutasoa, rakennusluokitusta tai rakennusvuotta. Tau-

lukoihin voidaan laskea myös lisää ominaisuustietoja taulukkolaskentaohjelmassa, ku-

ten esimerkiksi eri indikaattoreilla laskettujen melutasojen erotus. Taulukossa 5 on ha-

vainnollistettu melulle altistuvien ihmisten määrän laskemiseen ja analysointiin käytet-

tyä Excel-taulukkoa ja rakennusten ominaisuustietoja. 

Taulukko 5 Analyysitaulukon rakenne: melulle altistuvien ihmisten määrän laskemiseen käytettä-

vät rakennusten ja RHR-pisteiden ominaisuustiedot. 
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Yhden asunnon talot Espoo keskustaajama 1953 2 76,1 78,5 2,4 

Kahden asunnon talot Helsinki keskustaajama 1952 2 73,4 76,1 2,7 

Asuinkerrostalot Vantaa keskustaajama 1956 19 68,7 73,6 4,9 
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4 Ympäristömelulle altistuvien määrän arviointi 
Tässä luvussa on kirjallisuuskatsaus ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arvi-

oinnista. Luvussa pohditaan myös melulle altistuvien ihmisten määrittämisessä ja mää-

rän arvioinnissa havaittuja ongelmia ja ristiriitoja. Osaa havaituista ongelmista käsitel-

lään tämän työn empiirisen tutkimuksen luvuissa 5–7. 

4.1 Melulle altistuvan henkilön määrittäminen 

Melulle altistuvan henkilön määritelmä 

Melulle altistuva henkilö määritellään yhdistämällä henkilön asuinpaikan sijaintitieto ja 

asuinpaikkaan kohdistuva melutaso. Asuinpaikan melutason ylittäessä määrätyn ohjear-

von, henkilö määritellään melulle altistuvaksi. Suomessa melulle altistuvien ihmisten 

määrää on arvioitu kansallisesti pääasiassa ulkomelun päiväajan keskiäänitason 

LAeq, klo 7–22 55 dB ohjearvon perusteella. Lentomelulle altistuvia on arvioitu päivä-ilta-

yömelutason Lden 55 dB mukaan. Ampumamelulle altistuvien arviointiin on sovellettu 

ampumamelun ohjearvoa LAI, max 65 dB. EU:n ympäristömeludirektiivi velvoittaa arvi-

oimaan melulle altistuvien ihmisten määrää päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB ja 

yömelutason Lyö yli 50 dB meluvyöhykkeiden perusteella. 

Melutason ja asukastiedon yhdistäminen 

Melulle altistuva henkilö määritellään tämän asuinpaikassa vallitsevan melutason perus-

teella. Näin ollen melulle altistuvien ihmisten määrän arvioimiseksi on yhdistettävä tie-

dot rakennusten asukasmäärästä ja melutasosta. Yhdistäminen voidaan tehdä spatiaali-

silla paikkatietomenetelmillä, jotka voidaan ryhmitellä kahteen eri työvaiheeseen: 

1. rakennusten asukasmäärän arviointi ja asukkaiden yhdistäminen rakennuksiin 

2. melulaskentatulosten yhdistäminen rakennuksiin (Eurasto 2009). 

Rakennusten asukasmäärän arviointi perustuu Suomessa muun muassa rakennus- ja 

huoneistorekisterin (RHR) asukastietoihin. Jos RHR-aineistoa ei ole käytettävissä, ra-

kennusten asukasmäärä voidaan arvioida myös esimerkiksi rakennuksen pinta-alaan tai 

yhden asunnon asukasmäärän keskiarvoon perustuvilla yleistyksillä. RHR-aineiston 

asukastiedon yhdistäminen rakennusten geometriatietoon tulisi tehdä ensisijaisesti ra-

kennustunnuksen avulla, mutta yhdistäminen voidaan tehdä myös spatiaalisilla paikka-

tietomenetelmillä (Määttä et al. 2009). Asukastiedon yhdistäminen voidaan tehdä esi-

merkiksi kantakartta-aineiston rakennuksiin tai Maanmittauslaitoksen maastotietokan-

nan rakennuksiin. 

Melutason ja asukastiedon yhdistäminen rakennuksiin voidaan tehdä kahdella eri mene-

telmällä: 

 julkisivulaskentaan perustuva menetelmä 

 ruudukkolaskentaan perustuva menetelmä.  

Kuvassa 21 on havainnollistettu näitä kahta eri menetelmää. Julkisivulaskentaan perus-

tuvassa menetelmässä melutaso ja rakennuksen asukastieto yhdistetään rakennuksen 

julkisivulle määritettyjen melutasojen perusteella. Julkisivulaskentaan perustuvaa mene-

telmää on käytetty kaikissa tämän työn lähtöaineistona käytetyissä meluselvityksissä. 

Ruudukkolaskentaan perustuvassa menetelmässä melutaso ja asukastieto yhdistetään 

määritettyjen meluvyöhykkeiden perusteella. Melutaso yhdistetään rakennuksen tai 

RHR-pisteen sijaintitietoon paikkatieto-ohjelmalla tehtävällä spatiaalisella analyysillä. 
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Tämä toteutetaan käytännössä valitsemalla meluvyöhykkeen sisäpuolella olevat tai me-

luvyöhykettä leikkaavat asuinrakennukset tai RHR-pisteet.  

 
Kuva 21 Melutason yhdistäminen rakennukseen julkisivulaskentaan ja ruudukkolaskentaan perus-

tuvalla menetelmällä. 

Melulle altistuvan henkilön määrittely ympäristömeludirektiivissä on epämääräistä ja 

osittain monitulkintaista. Niinpä ympäristömeludirektiivin tulkinnan tueksi on 

kirjoitettu opas: Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production 

of Associated Data on Noise Exposure. Tässä työssä kyseisestä oppaasta käytetään jat-

kosta lyhennettä GPG (Good Practice Guide). Ympäristömeludirektiivin ja GPG:n oh-

jeiden mukaan melulle altistuvien ihmisten määrän arvionnissa sovelletaan seuraavia 

periaatteita melutason ja asukastiedon yhdistämisessä: 

 melutason määritys: asuinrakennuksen ulkoseinään kohdistuva suurin melutaso 

4 ± 0,2 metrin korkeudella 

 asukastiedon yhdistäminen melutasoon: koko rakennuksen asukasmäärä yhdiste-

tään edellä määriteltyyn suurimpaan julkisivumelutasoon.  

(END-direktiivi 25.6.2002/49, liite VI, WG-AEN 2007.) 

Suomessa tehdyissä kansallisissa tie- ja raideliikenteen melutarkasteluissa on käytetty 

sekä ruudukkolaskentaan että julkisivulaskentaan perustuvia menetelmiä. Melutason 

laskentakorkeutena on Suomessa yleisesti käytetty 2 metriä. 

GPG:ssä on myös ohjeet kuinka melulaskennat tulisi suorittaa käytännössä. Ohjeen mu-

kaan tulisi käyttää seuraavia menetelmiä ensisijaisuusjärjestyksessä: 

1. julkisivulaskentaan perustuva melutason määritys (julkisivusta heijastuvaa ääntä 

ei huomioida) 

2. ruudukkolaskentaan perustuva melutason määritys siten, että julkisivuheijastuk-

sen vaikutusta korjataan ruudukkoon tehtävällä –3 dB vähennyksellä.  

(WG-AEN 2007.) 

Edellä esitellyn melulle altistuvan henkilön määritelmän lisäksi ympäristömeludirektii-

vissä mainitaan, että erityinen ääneneristys ja hiljainen ulkoseinä tulisi huomioida me-

lulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa, jos se on mahdollista ja tarkoituksenmu-
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kaista. Hiljaisella ulkoseinällä tarkoitetaan asuinrakennuksen sellaista ulkoseinää, jonka 

kohdalla melutaso on vähintään 20 dB alempi kuin sen ulkoseinän, jossa on suurin me-

lutaso. Hiljaiseksi ulkoseinäksi ei kuitenkaan luokitella enää sellaista hiljaisinta ulko-

seinää, jossa päivä-ilta-yömelutaso Lden ylittää 55 dB. Tällaisen hiljaisen julkisivun 

omaavissa rakennuksissa melulle altistuvien ihmisten määrä on huomioitu myös Suo-

messa tehdyissä ympäristömeludirektiivin velvoittamissa vuoden 2012 meluselvityksis-

sä eli niin sanotuissa EU-meluselvityksissä (Kuva 22). Erityisellä ääneneristyksellä tar-

koitetaan ympäristömelun tehokasta eristystä. Tällaisia erityisen ääneneristyksen raken-

nuksia ei ole määritetty Suomessa tehdyissä EU-meluselvityksissä. (WG-AEN 2007, 

END-direktiivi 25.6.2002/49.) 

 
Kuva 22 Hiljaisen julkisivun omaavia rakennuksia Helsingissä (Määttä et al. 2012a).  

4.2 Meluvaikutusten arviointi 

Meluvaikutukset 

Melulla on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Melu heikentää 

ympäristön laatua ja vähentää viihtyisyyttä. Melu voi aiheuttaa pitkään jatkuessaan ter-

veyshaittoja sekä saattaa johtaa toiminta- ja työkyvyn heikentymiseen. Terveysvaikutus-

ten osoittaminen ja mittaaminen on hankalaa. Sydän- ja verisuonitautien yhteys meluun 

on heikko, mutta yhteys on todistettu. Terveyshaittojen ja elinympäristön laadun välille 

voidaan esittää vain tilastollisia riippuvuuksia ja riskejä. Joitain melun haittavaikutuksia 

(toiminnallisia häiriöitä ja vaurioita) on myös mitattavissa, kuten sisäkorvavaurio, kuu-

lokynnyksen muutokset sekä unen häiriintyminen. Kuvassa 23 on esitetty meluvaikutus-

ten kynnystasot sellaisista haittavaikutuksista, joista on näyttöä. Kynnystasot koskevat 

melun välittömiä vaikutuksia, lukuun ottamatta kuulovaurioita, jonka kehittyminen 

edellyttää vuosien altistumista kynnystason mukaiselle melutasolle. (Jauhiainen et al. 

2007, Pesonen 2005.) 
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Kuva 23 Meluvaikutusten kynnystasot keskiäänitasoina, enimmäistasoina tai huipputasoina (Jau-

hiainen et al. 2007). 

Tie- ja raideliikennemelun kiusallisuus 

Melun ohjearvot (luvussa 2.5) perustuvat muun muassa tutkimuksiin melun kiusallisuu-

desta. Liikennemelun kiusallisuuteen (tai häiritsevyyteen) vaikuttavat muun muassa 

keskiäänitaso, enimmäisäänitaso, melutapahtumien lukumäärä ja vuorokauden aika. 

Kuvassa 24 on esitetty tieliikennemelun ja raideliikennemelun kiusallisuuden riipppu-

vuus melulähteen päivä-ilta-yömelutasosta Lden. Käyrät kuvaavat niiden ihmisten osuut-

ta, jotka kokevat melun kiusallisena. Kiusallisuuden voimakkuutta on kuvattu kolmipor-

taisella kategoria-asteikolla, jossa % HA on suuresti kiusaantuneiden osuus (highly an-

noyed), % A on kiusaantuneiden osuus (annoyed) ja % LA on hieman kiusaantuneiden 

osuus (lightly annoyed). Tulokset perustuvat kuuntelukokeisiin ja kyselytutkimuksiin. 

Kuvasta nähdään esisimerkiksi, että 10 prosenttia ihmisistä on suuresti kiusaantuneita 

tieliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden 60 dB ylittävästä melutasosta. Kuvasta 24 näh-

dään myös se, että tie- ja raideliikenteen melua ei koeta yhtä kiusallisena, sillä vain noin 

5 prosenttia ihmisistä on suuresti kiusaantuneita vastaavalle Lden 60 dB raideliikenteen 

melutasolla. (Pesonen 2005, Miedema ja Oudshoorn 2001.) 

 
Kuva 24 Tie- ja raideliikennemelun kiusallisuusvasteet (Pesonen 2005, Miedema ja Oudshoorn 

2001). 



41 

 

 

Annos-vastesuhde 

Melulle altistumista voidaan mitata ja arvioida melun aiheuttamien seuraamusten perus-

teella. Tällöin arvioidaan suureen väestöryhmään kohdistuvia meluvaikutuksia, sillä 

yksittäiseen ihmiseen kohdistuvia meluvaikutuksia ei ole mahdollista arvioida meluta-

son perusteella. Tällaisten meluvaikutusten arvioinnissa käytetään usein annos-

vastesuhdetta. Tässä annoksella tarkoitetaan tietylle melutasolle altistuvien ihmisten 

määrää ja vasteella tarkoitetaan erilaisten tutkimuksien perusteella määritettyjä erilaisia 

melun aiheuttamia seuraamuksia, kuten melusta kiusaantuneiden ihmisten määrää. Esi-

merkkinä mainittakoon lähteessä (Miedema ja Oudshoorn 2001) ja kuvassa 24 esitetyt 

tie- ja raideliikennemelun kiusallisuusvasteet. Annos-vastesuhteeseen perustuvassa me-

luvaikutusten arvioinnissa lähtöaineistona voidaan siis käyttää melulle altistuvien ihmis-

ten arvioitua määrää.  

Melun annos-vasteilla voidaan tehdä riskianalyysiä melun aiheuttamista terveyshaitois-

ta, joita on kuvattu muun muassa menetettyinä hyvän elämänlaadun elinvuosina (DA-

LY, Disability Adjusted Life Year). Arviot perustuvat ympäristömeludirektiivin velvoit-

tamissa meluselvityksissä arvioituihin melulle altistuvien ihmisten määriin ja eri melu-

vaikutusten annos-vasteisiin. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan komission 

yhteinen tutkimuskeskus (JRC) ovat arvioineet Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden 

alueella melusta johtuvia menetettyjä hyvän elämän laadun vuosia (DALY-vuosia) seu-

raavasti: 

 sydän- ja verisuonitaudit 61 000 vuotta 

 lasten kognitiiviset häiriöt 45 000 vuotta 

 unihäiriöt 903 000 vuotta 

 tinnitus 22 000 vuotta 

 melun kiusallisuus 654 000 vuotta.  

(Fritschi et al. 2011, Saarinen et al. 2013.) 

4.3 Melulle altistuvien ihmisten määrän arviointimenetelmät  
Suomessa 

Tässä luvussa käydään läpi Suomessa eri vuosina melulle altistuvien ihmisten määrän 

arvioinnissa käytetyt mallinnusmenetelmät, mallinnuksen laajuus, akustiset laskentasuu-

reet, ohjearvot ja melulle altistuvan määritelmä sekä arvioitu melulle altistuvien ihmis-

ten määrä. Melulle altistuvien ihmisten määrä Suomessa on selvitetty kolme kertaa, 

vuosien 1998, 2003 ja 2011 melutilanteista, ja ne on esitetty seuraavissa selvityksissä:  

 Altistuminen ympäristömelulle Suomessa – Esiselvitys 1998  

(Survo ja Hänninen 1998) 

 Altistuminen ympäristömelulle Suomessa – Tilannekatsaus 2005  

(Liikonen ja Leppänen 2005) 

 Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman  

toteutumista meluntorjunnassa selvittäneen työryhmän raportti  

(Saarinen et al. 2013). 

Suomessa vuosina 1998, 2003 ja 2011 ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrä on 

esitetty taulukossa 6. Melulle altistuminen tarkoittaa tämän työn luvussa 2.5 esitettyjen 

ohjearvojen ylittymistä henkilön asuinpaikassa. Laskentasuureena selvityksissä on käy-

tetty pääasiassa päiväajan A-painotettua keskiäänitasoa LAeq, klo 7–22. Vuoden 2011 raide-

liikenteen melulle altistuvien määrän laskentasuureena on käytetty yöajan keskiäänita-

soa LAeq, klo 22–7, koska yöajan ohjearvon ylittävä 50 dB meluvyöhyke ulottuu laajemmal-
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le alueelle kuin päiväajan ohjearvon ylittävä 55 dB meluvyöhyke. Lentoliikenteen me-

lulle altistuvien määrä on arvioitu päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB melualueen 

mukaan. Ampumamelun laskentasuureena on käytetty AI-painotettua enimmäistasoa 

LAI, max. 

Taulukko 6 Suomessa vuosina 1998, 2003 ja 2011 ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrä 

(Saarinen et al. 2013). 

Melulähde Laskentasuure 2011 2003 1998 

Maantiet LAeq, klo7–22 285 000 350 000 320 000 

Kadut LAeq, klo7–22 500–600 000 405 900 560 000 

Rautatiet, päivä LAeq, klo7–22   48 500 35 000 

Rautatiet, yö LAeq, klo22–7 110 000     

Lentoliikenne Lden 25 000 22 800 65 000 

  Siviili-ilmailu Lden 15 500 13 500   

  Sotilasilmailu Lden 9 600 10 400   

Vesiliikenne ja satamat LAeq, klo7–22 ~300 300 500 

Teollisuus LAeq, klo7–22 < 5000 5 000 5 000 

Siviiliampumaradat LAI, max < 3000 3 000 7 000 

Sotilasampumaradat LAI, max 2 500     

Moottoriurheiluradat LAeq, klo7–22 < 2 000 2 500 2 000 

Melulle altistuvia yhteensä                           932 000–1 032 000 838 000 994 500 

4.3.1 Arviointimenetelmät Suomessa vuonna 1998 

Maantieliikenne 

Suomessa vuonna 1998 maanteiden melulle altistuvien määräksi on arvioitu 320 000 

ihmistä. Arvio perustuu Tielaitoksen yleisten teiden tilaselvitykseen 1991–1993. Selvi-

tyksessä on käytetty aiemmin todettuja melualueita sekä pohjoismaiseen tieliikenneme-

lun laskentamalliin perustuvaa melumallinnusta. Selvityksessä on ollut käytettävissä 

kohtuullisen hyvät tiedot maanteiden liikennemäärästä, raskaan liikenteen osuudesta 

sekä nopeusrajoituksista. Selvityksessä on oletettu, että tie on yhden metrin penkereellä 

ja ympäröivä maasto on tasainen ja akustisesti pehmeä. Toisin sanoen arviointimene-

telmä perustuu tämän työn luvussa 7.2 kuvattuun teoreettiset melualueet -menetelmään. 

Selvityksen tarkkuusanalyysissä arviota on pidetty melko luotettavana. (Survo ja Hän-

ninen 1998.) 

Katuliikenne 

Vuonna 1998 katujen melulle altistuvien määräksi on arvioitu 560 000 ihmistä. Arvio 

on tehty jakamalla Suomen kunnat viiteen kokoluokkaan asukasmäärän mukaan. Melul-

le altistuvien määrä on laskettu kunkin kokoluokan yhteenlasketusta asukasmäärästä 

käyttäen kullekin kuntakokoluokalla tyypillistä melulle altistuvien ihmisten suhteellista 

osuutta. Melulle altistuvien suhteelliset osuudet eri kokoluokan kunnissa perustuvat 

useissa eri kunnissa tehtyihin meluselvityksiin. Helsingin kaupungin osalta on käytetty 

tarkemman meluselvityksen tulosta sellaisenaan: 124 000 katuliikenteen melulle altistu-

vaa ihmistä. Selvityksen tarkkuusanalyysissä tulosten tarkkuuteen on suhtauduttu kriitti-

sesti. Tulokset perustuvat useisiin eri tarkkuustason selvityksiin. Katuliikenteen me-

luselvitykset on tehty pääasiassa maankäytön suunnittelun tueksi, eikä melulle altistuvi-

en ihmisten määrän arvioimiseksi. Melun leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole huo-

mioitu riittävästi, ja melulle altistuvien määrän arviointi on perustunut esimerkiksi asun-

tojen laskemiseen kartalta. (Survo ja Hänninen 1998.) 
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Raideliikenne 

Vuonna 1998 raideliikenteen melulle altistuvien määräksi on arvioitu 35 000 ihmistä. 

Arvio perustuu useissa eri kunnissa tehtyihin meluselvityksiin. Raideliikenteen me-

luselvitykset on tehty pohjoismaisella raideliikenteen melulaskentamallilla. Selvityksen 

tarkkuusanalyysissä sen korostetaan olevan arvio, sillä arviot useista merkittävistä ra-

danvarsikunnista puuttuvat. Lisäksi eri selvitysten tarkkuustaso vaihtelee: maaston muo-

toja ei ole huomioitu ja asukkaiden määriä on arvioitu kartalta käyttäen keskimääräisiä 

huoneistotyyppikohtaisia asukasmääriä. (Survo ja Hänninen 1998.) 

Lentoliikenne 

Vuonna 1998 lentoliikenteen melulle altistuvien määräksi on arvioitu 65 000 ihmistä, 

josta Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus on noin 90 prosenttia. Lentoliikenteen me-

luselvityksiä on tehty kattavasti useille eri lentokentille. Tarkkuusanalyysissä lentome-

luselvityksien tekemisen on kerrottu olevan haastavaa erityisesti luotettavien lähtötieto-

jen kuten melupäästötietojen ja lentoreittien hankinnan suhteen. (Survo ja Hänninen 

1998.) 

Muut melulähteet 

Lisäksi vuonna 1998 melulle altistuvien ihmisten määrät on arvioitu vesiliikenteen, 

moottoriurheiluratojen, teollisuuden ja ampumaratojen aiheuttaman melun osalta. Nämä 

arviot on esitetty taulukossa 6. Näitä voidaan pitää vain karkeina arvioina. Ampumame-

luselvityksiä on tehty lähinnä vain lupamenettelyjen, kuntien meluselvityksien, maan-

käytön suunnittelun ja meluvalitusten yhteydessä. Moottoriurheiluratojen ja teollisuu-

den meluselvityksiä on tehty lupamenettelyjen ja meluvalitusten yhteydessä. Vesiliiken-

teen melulle altistuvien määrästä ei ole tehty selvityksiä. (Survo ja Hänninen 1998.) 

4.3.2 Arviointimenetelmät Suomessa vuonna 2003 

Tutkimuksen taustaa 

Suomessa vuonna 2003 melulle altistuvien määrä on esitetty raportissa Altistuminen 

ympäristömelulle Suomessa – Tilannekatsaus 2005 (Liikonen ja Leppänen 2005). Tar-

kasteluvuodeksi on valittu 2003, sillä meluntorjunnan valtakunnallisessa toimintaohjel-

massa (Jalkanen et al. 2004) on asetettu tavoitteeksi vähentää melulle altistuvien määrää 

20 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2020 mennessä. Selvitys koostuu väylälaitosten 

(silloisten Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Ilmailulaitoksen), kuntien ja toimin-

nanharjoittajien vuosina 2000–2004 teettämistä meluselvityksistä. Tiedot kunnista on 

kerätty kyselyllä. Tietoja on kerätty 198 kunnasta, joista 52:ssa on tehty kaavoitukseen 

tai melua tuottavaan toimintaan liittyvä meluselvitys. Kuitenkin vain harvoissa selvityk-

sissä melulle altistuvien ihmisten määrä on arvioitu paikkatietoon perustuvilla asukas-

tiedoilla; usein määrää on arvioitu kiinteistöjen lukumäärän perusteella. Osana tutki-

musta on tehty myös otantaselvitys 39 kunnan keskustaajama-alueella katuliikenteen 

melulle altistuvien ihmisten määrän arvioimiseksi. Lisäksi osana tutkimusta on suoritet-

tu täydentäviä laskentoja melualueilla asuvien ihmisten määrästä RHR-aineistoon poh-

jautuen. 

Maantieliikenne 

Vuonna 2003 maanteiden melulle altistuvien ihmisten määräksi on arvioitu 350 000 

ihmistä, joka kattaa 6,7 prosenttia Suomen silloisesta asukasmäärästä. Arvio perustuu 

Tiehallinon Yleisten teiden melu 2003 -selvitykseen. Selvityksessä käytetyt melu-

vyöhykkeet on määritetty teoreettiset melualueet -menetelmällä, jonka pääperiaatteet on 

kuvattu tämän työn luvussa 7.2. Selvitys on tehty tiepiireittäin kaikista yleisistä teistä, 
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joiden vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on suurempi kuin 2000 ajo-

neuvoa vuorokaudessa. Lisäksi selvityksessä on tehty otanta vähemmän liikennöityjen 

teiden (KVL 200–2000) osalta kolmessa tiepiirissä (Uusimaa, Keski-Suomi ja Lappi), 

jonka tuloksia on yleistetty muihin tiepiireihin. Selvityksen epävarmuustekijöiden on 

arvioitu vaikuttavan tulokseen ±10 prosenttia, jolloin maanteiden melulle altistuvien 

ihmisten määrä olisi välillä 315 000–385 000. (Jansson et al. 2004, Liikonen ja Leppä-

nen 2005.) 

Katuliikenne 

Vuonna 2003 katujen melulle altistuvien ihmisten määräksi on arvioitu 405 900 ihmistä 

(387 500–425 000). Arvio perustuu kuntaluokkakohtaiseen tarkasteluun, jossa kunnat 

on jaettu luokkiin asukasmäärän mukaisesti (Taulukko 7). Katujen melulle altistuvien 

ihmisten määrä on laskettu suhteutettuna kunnan keskustaajaman asukasmäärään. Alle 

15 000 asukkaan kunnista ei ollut käytössä riittävästi katuliikenteen melusta tehtyjä me-

luselvityksiä, joten niiden osalta on tehty otantaselvitys. Otantaselvityksellä arvioituja 

melulle altistuvien ihmisten määriä on yleistetty siten, että on pystytty arvioimaan koko 

maassa alle 15 000 asukkaan kunnissa katuliikenteen melulle altistuvien ihmisten mää-

rä. Yli 15 000 asukkaan kunnista tehdyt arviot katuliikenteen melulle altistuvien ihmis-

ten määristä perustuvat 15 000–50 000 asukkaan kunnissa 9 kunnasta kerättyihin me-

luselvityksiin, 50 000–250 000 asukkaan kunnissa 8 kunnasta kerättyihin meluselvityk-

siin ja yli 250 000 asukkaan kunnista Helsingin meluselvitykseen. Vuonna 2003 katujen 

melulle altistuvien ihmisten arvioidut määrät on esitetty taulukossa 7. (Liikonen ja Lep-

pänen 2005.) 

Taulukko 7 Suomessa vuonna 2003 katumelulle altistuvien ihmisten arvioitu määrä (Liikonen ja 

Leppänen 2005).  

Asukkaita 

kunnassa 

Kuntia Kuntia, joista  

otantaselvitys 

tai meluselvi-

tys on tehty 

Keskimääräinen 

katujen melulle 

altistuvien osuus 

keskustaajamissa 

Asukkaita  

kuntien  

keskus-

taajamissa 

yhteensä 

Katujen melulle  

altistuvien  

ihmisten arvioitu 

määrä 

0–2 000 81 13 0,0 % 37 588 0–500 

2 000–5 000 139 13 2,3 % 194 998 4 000–5 000 

5 000–15 000 145 13 7,6 % 697 080 51 500–54 500 

15 000–50 000 53 9 13,5 % 928 684 121 000–130 000 

50 000–250 000 13 8 14,1 % 1 262 593 167 000–189 000 

Helsinki 1 1 8,0 % 559 330 44 000–46 000 

yhteensä 432 57  3 680 273 387 500–425 000 

 

Katujen melulle altistuvien ihmisten määrä on laskenut aiempaan vuonna 1998 tehtyyn 

selvitykseen verrattuna noin 150 000 ihmisellä. Suurin osa erotuksesta selittyy Helsin-

gissä katumelulle altistuvilla ihmisillä, joiden määrä on laskenut noin 80 000 ihmisellä 

aiempaan selvitykseen verrattuna. Toisaalta erotus aiempaan selvitystulokseen selittyy 

selvitysmenetelmien välisillä eroavaisuuksilla. Erityisesti Helsingin osalta arvioissa 

käytetyissä menetelmissä on niin suuria eroja, että tulokset eivät ole keskenään vertailu-

kelpoisia. Selvityksen epävarmuustekijöiden on arvioitu vaikuttavan tulokseen ±10–20 

% yli 15 000 asukkaan kunnissa. Epätarkkuutta lisää se, että useissa lähtötietoina käyte-

tyistä selvityksistä ei ole pystytty erittelemään yksiselitteisesti katujen ja maanteiden 

melulle altistuvia ihmisiä. (Liikonen ja Leppänen 2005.) Analysoimalla selvityksen tu-

loksia ja käytettyjä menetelmiä voitiin arvioida, että 63 prosenttia katuliikenteen melulle 
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altistuvien ihmisten arvioidusta määrästä perustuu jonkin tasoiseen meluselvitykseen, ja 

loput 37 prosenttia perustuu yleistyksiin. 

Raideliikenne 

Vuonna 2003 raideliikenteen melulle altistuvien ihmisten määräksi on arvioitu 48 500 

ihmistä. Arvio perustuu pääasiassa silloisen Ratahallintokeskuksen selvitykseen Valta-

kunnallinen rautatieliikenteen melun suuruusluokkaselvitys 2001. Lisäksi arvioinnissa 

on käytetty muutamia muita meluselvityksiä. Ratahallintokeskuksen selvityksessä ei ole 

huomioitu maaston tai rakennusten vaikutuksia melun leviämiseen. Liikonen ja Leppä-

nen arvioivat tulosten olevan suuntaa antavia ja selvityksen epävarmuustekijöiden vai-

kuttavan tulokseen ±10 prosenttia. (Liikonen ja Leppänen 2005.) 

Lentoliikenne 

Vuonna 2003 siviililentoliikenteen melulle altistuvien ihmisten määräksi on arvioitu 

13 500 ihmistä ja sotilaslentoliikenteen melulle altistuvien ihmisten määräksi on arvioi-

tu 10 400 ihmistä. Osalla lentoasemista on yhteistoimintaa, joten siviili- ja sotilaslento-

liikenteen melulle altistuvien ihmisten määriä ei voi suoraan laskea yhteen; lentoliiken-

teen melulle altistuvia ihmisiä on arvioitu olevan yhteensä 22 800. Arvio perustuu sil-

loisen Ilmailulaitoksen tekemiin meluselvityksiin, joita oli tehty vuoteen 2003 mennessä 

17 lentoasemalle. Lentoliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrä on laskenut aiem-

paan vuonna 1998 tehtyyn selvitykseen verrattuna noin 40 000 ihmisellä. Muutos selit-

tyy pääasiassa lentokalustossa sekä kiitoteiden käytössä tapahtuneilla muutoksilla. (Lii-

konen ja Leppänen 2005.) 

Muut melulähteet 

Lisäksi vuonna 2003 melulle altistuvien ihmisten määrä on arvioitu vesiliikenteen ja 

satamien, teollisuuden, ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen aiheuttaman melun 

osalta (Taulukko 6). Satamien melulle altistuvien ihmisten arvioitu määrä perustuu yh-

teensä 21 meluselvitykseen. Näissä meluselvityksissä melulle altistuvien ihmisten mää-

rää on kuitenkin usein jäänyt selvittämättä. Vesiliikenteen melun osalta Liikonen ja 

Leppänen arvioivat, että melun keskiäänitason yli 55 dB melutaso ei ylity kovinkaan 

monen vesiliikenteen väylien varrella olevan asuinrakennuksen tai loma-asutuksen koh-

dalla. Sen sijaan vesiliikenteen melun mahdolliset häiriöt liittyvät laivojen apumoottori-

en käyttöön satamissa sekä moottoriveneiden ja vesiskoottereiden käyttötapaan, jolloin 

melulle altistumista ei voida välttämättä arvioida keskiäänitasolla. (Liikonen ja Leppä-

nen 2005.) 

Siviiliampumaratojen, joita on Suomessa aktiivikäytössä noin 600–750, melulle altistu-

vien määräksi on arvioitu 3000 ihmistä. Arvio perustuu 24 meluselvitykseen, joissa am-

pumaratojen melualueella oli yhteensä 444 ihmistä. Suurimmalla osalla ampumaradois-

ta melulle altistui kuitenkin vain 0–10 ihmistä, keskimäärin 2 ihmistä. Moottoriurheilu-

ratojen ja teollisuuslaitosten aiheuttamalle melulle altistuvien ihmisten määrää on arvi-

oitu vastaavalla menettelytavalla ja tarkkuudella kuin ampumaratojen melulle altistuvi-

en määrää. Erilaisten ampumaratojen, moottoriurheiluratojen ja teollisuuslaitosten aihe-

uttaman melun leviäminen on kuitenkin tapauskohtaista, sillä muun muassa meluntor-

juntaratkaisut, käytettävät laitteet ja melutapahtumien lukumäärä vaihtelevat. Näin ollen 

yksittäisten meluselvitysten tulosten yleistäminen suoraan koko Suomen ampuma- ja 

moottoriurheiluradoille ja teollisuuslaitoksiin ei tuota luotettavaa tietoa ja melulle altis-

tuvien ihmisten arvioitua määrää voidaan pitää vain karkeana arviona, sillä arviot perus-

tuvat pieneen otantaan. (Liikonen ja Leppänen 2005.) 
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4.3.3 Arviointimenetelmät Suomessa vuonna 2011 

Suomessa vuonna 2011 melulle altistuvien ihmisten määrä on esitetty valtioneuvoston 

meluntorjunnasta annetun periaatepäätöksen toteutumista seuranneen työryhmän rapor-

tissa (Saarinen et al. 2013). Raportissa on esitetty myös aikaisempien vuosien 1998 ja 

2003 selvitysten tulokset (Taulukko 6). Vuonna 2011 melulle altistuvien ihmisten mää-

rän arviointi perustuu vuoden 2003 tilanteen selvityksen tavoin useisiin eri meluselvi-

tyksiin, teoreettiset melualueet -menetelmään sekä muun muassa katuliikenteen osalta 

otantaselvitysten perusteella tehtäviin yleistyksiin. Vuoden 2011 tilanteen arvioinnissa 

on ollut huomattavasti kattavammin käytettävissä maastomallipohjaisia meluselvityksiä 

edelliseen 2003 tilanteen selvitykseen verrattuna. Näitä ovat muun muassa ympäristö-

meludirektiivin velvoittamat meluselvitykset Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tam-

pereen, Turun ja Vantaan kaupunkien alueilta sekä vilkaimmin liikennöidyiltä tie- ja 

raideliikenteen pääväyliltä sekä lentokentiltä. Ympäristömeludirektiivin velvoittamien 

meluselvitysten lisäksi käytössä on ollut meluselvityksiä muun muassa Kouvolan, Kuo-

pion, Varkauden ja Siilinjärven alueilta. (Liikonen sähköpostiviesti 11.3.2014.)  

Ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvityksissä melulle altistuvien määrä on 

arvioitu kahdella eri laskentasuureella ja laskentakorkeudella. Direktiivi velvoittaa sel-

vittämään melulle altistuvien ihmisten määrän päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB ja 

yömelutason Lyö melualueilta 4 metrin laskentakorkeudella. Tämän lisäksi melulle altis-

tuvien ihmistän määrä on arvioitu kansallisiin tarpeisiin perustuen melun päivä- ja yö-

ajan keskiäänitasojen LAeq, klo 7–22 ja LAeq, klo 22–7 perusteella 2 metrin laskentakorkeudella.  

Lentoliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa on käytetty päivä-ilta-

yömelutason Lden yli 55 dB lentomelualueita. Helsinki-Vantaan lentoliikenteen melulle 

altistuvien määrän arviointi perustuu lentomeluvyöhykkeiden alueella asuvien ihmisten 

laskentaan. Asukastiedot perustuvat Tilastokeskuksen hehtaariruutu-aineistoon, jossa 

henkilöiden lukumäärä on laskettu 100 x 100 m ruutujen keskipisteeseen. (Leskelä et al. 

2012.) Helsinki-Vantaan lentomelualueella asui vuonna 1998 asukkaita noin 57 000 ja 

vuonna 2011 asukkaita oli noin 14 000. Asukasmäärän vähentyminen selittyy melualu-

een pienenemisestä ja melualueen suuntautumisesta harvemmin asutulle alueelle. Näin 

on tapahtunut, koska kansainväliset melumääräykset ovat tiukentuneet, ja lentoyhtiöt 

ovat tehneet kalustouudistuksia. Helsinki-Vantaalla tärkeimpiin melunhallintakeinoihin 

kuuluu kiitoteiden käyttötapa, jolla melualueiden suuntautumista on pystytty hallitse-

maan. Myös laskentamallit ja -menetelmät ovat erilaisia. (Survo ja Hänninen 1998, 

Leskelä et al. 2012.) 

Menetelmät Ruotsissa ja Norjassa 

Tätä työtä varten selvitettiin myös Ruotsissa ja Norjassa käytettyjä tieliikennemelun 

arviointi menetelmiä. Menetelmien yksityiskohtia ei kuitenkaan kuvata tässä työssä tar-

kemmin. Ruotsissa on käytössä Suomen tavoin erilliset menetelmät sekä ympäristöme-

ludirektiivin velvoittamaan että kansalliseen melulle altistuvien määrän arviointiin. 

Ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvityksissä Ruotsissa käytettiin pelkis-

tettyä ruudukkolaskentaan perustuvaa arviointimenetelmää, koska tuloksia ei käytetty 

meluntorjuntatoimenpiteiden suunnitteluun. Kansallisissa meluselvityksissä Ruotsissa 

on käytetty julkisivulaskentaan perustuvaa menetelmää. (Strömmer sähköpostiviesti 

9.1.2014.) Norjassa tieliikenteen melulle altistuvien määrää on arvioitu Suomen tavoin 

taajama-alueiden osalta tarkemmilla meluselvityksillä sekä haja-asutusalueiden osalta 

yksinkertaistetuilla menetelmillä (Klæboe sähköpostiviesti 15.11.2013). 
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4.4 Melulle altistuvien määrän arvioinnin tarkkuus  

Melulaskenta ja melulle altistuvien ihmisten määrän arviointi on monikohtainen lasken-

taketju, jonka tarkkuuteen vaikuttaa monta tekijää. Arvioinnin tarkkuuteen vaikuttavat 

muun muassa melulle altistuvan henkilön määritelmä sekä melulaskennassa käytetyt 

laskentamallit, laskentamenetelmät ja lähtötiedot. Tässä luvussa esitellään melulle altis-

tuvien ihmisten määrän seurannan tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja pohditaan arvi-

oinnissa havaittuja ongelmia ja ristiriitoja. 

4.4.1 Melulaskennan tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Melulaskennan tarkkuuteen vaikuttavat tekijät voidaan ryhmitellä seuraavasti:  

 lähtötiedot ja niiden käsittely 

o melupäästöihin liittyvät tiedot (nopeus, liikennemäärä, …) 

o melun leviämiseen liittyvät tiedot (maanpinnan korkeustiedot, meluestei-

den korkeus, pintojen absorptio-ominaisuudet, sääolot, …) 

o muut tarvittavat tiedot (esimerkiksi rakennuksen asukasmäärä) 

 laskentamallit ja laskentamenetelmät. 

Melulaskennassa on tärkeintä saada melupäästön liittyvät lähtötiedot mahdollisimman 

tarkaksi. Epätarkoilla lähtötiedoilla laskettu melupäästö johtaa epätarkkaan laskentatu-

lokseen, vaikka melun leviäminen olisi laskettu tarkasti. Eri epävarmuustekijät voivat 

vaikuttaa myös toisiinsa ja aiheuttaa yhdessä suuremman virheen. Erillisten tarkkuuten 

vaikuttavien tekijöiden, melun laskentamallien ja -menetelmien sekä lähtötietojen, vir-

heen tulisi olla samalla tasolla kuin laskennalta haluttu tarkkuus. (Eurasto 2009.) 

Melupäästöön liittyvät lähtötiedot 

Liikenteen melupäästön voimakkuuteen vaikuttaa useita eri tekijöitä. Tieliikenteen osal-

ta melupäästöön vaikuttavat nopeus, nopeuksien jakauma, liikennemäärä, liikenteen 

jakauma, tien pituuskaltevuus ja tiepäällyste. Esimerkiksi kevyiden ajoneuvojen nopeu-

den määrityksessä tehty 10 km/h virhe aiheuttaa laskentatulokseen 1–2 dB virheen ja 

20 km/h virhe aiheuttaa laskentatulokseen 2–4 dB virheen. Liikennemäärän vaikutus on 

logaritminen eli liikennemäärän kaksinkertaistaminen kasvattaa melupäästöä 3 dB. Rai-

deliikenteen osalta melupäästöön vaikuttavat junien nopeus, liikennemäärä, junien si-

joittuminen eri raiteille sekä ratojen ja kiskojen kunto. Esimerkiksi henkilöliikenteen 

junien nopeuden määrittämisessä tehty 10 km/h virhe aiheuttaa laskentatulokseen 0,7–

2,4 dB virheen ja 20 km/h virhe aiheuttaa laskentatulokseen 1,4–4,4 dB virheen. (Euras-

to 2009.) Taulukossa 8 on esitetty tie- ja raideliikenteen melupäästön tarkkuuteen vai-

kuttavien tekijöiden tärkeysjärjestys. 

Taulukko 8 Tie- ja raideliikenteen melupäästön tarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjes-

tys (Eurasto 2009). 

Tieliikenne Raideliikenne 

1. ajoneuvon nopeus 1. junien nopeus 

2. tiepäällyste 2. kiskojen kunto 

3. liikennemäärä 3. liikennemäärä 

4. raskaiden ajoneuvojen osuus  

Melun leviämiseen liittyvät lähtötiedot 

Melun leviämisen mallintamisessa on otettava huomioon muun muassa leviämis-

vaimennus, maavaimennus, estevaimennus, pintojen aiheuttamat heijastukset ja absorp-

tio-ominaisuudet sekä sääolot. Näin ollen melulaskentaohjelmaan toteutetut melumallit 
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ja niiden maastomallit ovat monimutkaisia ja niihin tarvitaan tietoa monista eri lähteistä. 

Tarvittavia tietoja ovat muun muassa äänilähteen korkeus, maanpinnan tyyppi, maan-

pinnan muodot, meluesteiden sijainti ja ominaisuudet sekä rakennusten korkeudet. Me-

lun leviämiseen vaikuttavien tekijöiden aiheuttamaa virhettä on vaikea arvioida, sillä 

maastomallit ovat erilaisia eri tilanteissa. (Eurasto 2009.) 

Sääolot 

Sääolojen vaikutus korostuu kaukana melulähteestä. Lähellä melulähdettä laskentamal-

lin tulos edustaa pitkän aikavälin melutasoa, kun taas kaukana melulähteestä laskenta-

mallin tulos edustaa korkeimpia melutason huippuja. Esimerkiksi tieliikkemelun vai-

mentumisen vaihtelu voi olla kilometrin etäisyydellä luokkaa 20–40 dB. (Pesonen 

2004.) Sääolojen vaihtelut vaikuttavat sekä melupäästöön että melun leviämiseen. Tie-

liikenteen melupäästöön vaikuttavat esimerkiksi tienpinnan ja ajoneuvon renkaiden 

ominaisuudet eri sääoloissa ja eri vuodenaikoina. Melun leviämiseen puolestaan vaikut-

tavat ilmakehän aiheuttama äänen absorptio sekä sääolojen lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset 

vaihtelut. (Eurasto 2009.) 

Nykyisin Suomessa käytössä olevat pohjoismaiset tie- ja raideliikennemelun laskenta-

mallit eivät huomioi sääolosuhteiden muuttumista, vaan mallien rakenteet sisältävät 

sääoloihin liittyvät perusoletukset. Tieliikennemelun laskentamalli olettaa sääolosuh-

teiksi kesäolosuhteet, kuivan kelin sekä neutraalin eli 1–2 m/s myötätuulen, jotka vas-

taavat lähes keskimääräisiä sääolosuhteita. Raideliikennemelun laskentamalli olettaa 

sääolosuhteiksi kesäolosuhteet, kuivan kelin sekä 3 m/s myötätuulen, jotka vastaavat 

pahinta tilannetta. (Eurasto 2009.) EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisia meluselvi-

tyksiä varten päivitetyissä väliaikaisissa tie- ja raideliikennemelun laskentamalleissa on 

esitetty sääkorjaus, jonka avulla voidaan karkeasti arvioida sääolojen vaikutuksia pit-

känajan keskiäänitasoon. Sääkorjaus perustuu äänilähteen ja laskentapisteen korkeuteen 

ja näiden väliseen etäisyyteen, sekä äänen etenemiselle suotuisten ja epäsuotuisten sää-

olojen suhteellisiin osuuksiin. (Ympäristöministeriö 2006a, Ympäristöministeriö 

2006b.) Sääkorjausta ei ole kuitenkaan käytetty vuoden 2012 EU-meluselvityksissä sen 

vähäisen meluvaikutuksen vuoksi (Määttä et al. 2012a, Määttä et al. 2012b). 

Syksyllä 2013 valmistuneessa Panu Maijalan väitöskirjasssa tutkittiin sää- ja ympäristö-

olosuhteiden vaikutuksia melun leviämiseen pitkällä matkalla. Osana väitöstyötä toteu-

tettiin kaksi vuotta kestänyt mittausjakso, jossa mitattiin melun leviämistä samanaikai-

sesti yli sadan säähän ja ympäristöön liittyvän parametrin kanssa. Tutkimuksessa löy-

dettiin uusia riippuvuussuhteita melun ja meteorologisten suureiden välille sekä määri-

tettiin merkittävimmät melun leviämiseen vaikuttavat meteorologiset parametrit. Mer-

kittävimmät meteorologiset tekijät olivat pystysuuntainen tuuli, lämpötilaprofiili sekä 

lämpötilagradientti ja sen korkeus. (Maijala 2013.) Maijalan väitöstyössä esitettyjä tilas-

tollisia malleja voitaneen käyttää tulevaisuudessa melun laskentamallien tarkkuuden 

parantamiseksi. Sääolojen vaihtelevuuden ja paikallisuuden vuoksi, niiden huomioimi-

nen melulaskennassa tulee kuitenkin olemaan edelleen haastavaa, koska luotettavien 

paikallisten säätietojen kerääminen on vaikeaa. 

Asukasmäärään liittyvät lähtötiedot 

Rakennusten asukastietojen määrittämisessä ja asukastietojen yhdistämisessä rakennuk-

siin aiheutuu virhettä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun meluselvityksessä (2012) noin 

95–96 prosenttia asukastiedoista saatiin yhdistettyä melumallin rakennuksiin (Määttä et 

al. 2012a). Liikenneviraston maanteiden meluselvityksessä (2012) valtatien 1 ja valta-

tien 3 tarkastelualueilla rakennuksiin yhdistettiin noin 97 prosenttia näiden alueiden 
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kaikista asukkaallisista RHR-pisteistä (Määttä et al. 2012b.) Mikäli yksittäisten raken-

nusten asukasmääriä ei ole saatavilla, rakennuksen asukasmäärän arviointi voi perustua 

esimerkiksi jonkin suuremman alueen, kuten korttelin tai kunnan, asukasmäärään sekä 

rakennusten pinta-alan (WG-AEN 2007, Kephalopoulos et al. 2012). 

Laskentamallit ja laskentamenetelmät 

Melumallinnuksen tarkkuuteen vaikuttavat olennaisesti myös melun laskentamallit ja 

niitä toteuttavat melulaskentaohjelman laskenta-algoritmit. Pohjoismaisen tieliikenne-

melun laskentamallin tulosten pätevyys on todennettu melumittauksin 300 metrin etäi-

syydellä tiestä. Tällöin tulosten tarkkuus on tyypillisesti 2–3 dB. (Jonasson ja Nielsen 

1996.) 

Melulaskentaohjelmassa on useita erilaisia laskenta-asetuksia ja laskentaparametreja, 

jotka vaikuttavat merkittävästi laskentatulokseen. Melumallinnus on laskennallisesti 

raskasta, joten suurien alueiden meluselvityksissä käytettävää melumallia on usein yk-

sinkertaistettava. Tämä toteutetaan muun muassa suodattamalla maaston korkeuspisteitä 

ja optimoimalla laskenta-asetuksia. Esimerkiksi Helsingissä vuosina 2007 ja 2012 arvi-

oitujen melulle altistuvien ihmisten määrän ero selittyy pääosin laskenta-asetuksilla ja 

mallinnusperiaatteilla. Vuoden 2012 selvitykseen oli tehty laskentateknisiä tarkennuksia 

muun muassa mäkikorjauksen, laskentasäteen ja heijastustason määritelmän osalta, mi-

kä vaikutti melutason systemaattiseen nousuun verrattuna aikaisempaan vuoden 2007 

selvitykseen. (Määttä et al. 2012a.) Tässä työssä suoritettujen melulaskentojen tärkeim-

piä laskenta-asetuksia ja -parametreja on esitetty liitteessä A. 

Melumallinnuksen suorittavan henkilön asiantuntemus on myös tärkeä tarkkuuteen vai-

kuttava tekijä. Melumalli muodostuu useasta komponentista ja sitä tehtäessä on otettava 

huomioon useita tekijöitä. Näin ollen melumallin tekijältä vaaditaan asiantuntemusta, 

jotta osataan arvioida melumallin ja todellisen ympäristön vastaavuus ja melulaskento-

jen todenpitävyys. Inhimillisen virheen mahdollisuus on myös olemassa. (Eurasto 

2009.) 

4.4.2 Ristiriidat melulle altistuvan henkilön määritelmässä 

Melun ominaisuudet 

Melulle altistumisen arvioinnissa on määritettävä mitkä ominaisuudet tekevät melusta 

terveydelle haitallisen tai ympäristön viihtyisyyttä heikentävän. Käytännössä arviointi 

perustuu johonkin melutasoon, jonka ylittyessä henkilö katsotaan melulle altistuvaksi. 

Melutaso huomioi kuitenkin vain melun fysikaaliset ominaisuudet kuten voimakkuuden 

ja taajuusjakauman. Muut melun häiritsevyyteen vaikuttavat tekijät, kuten äänen laatu, 

tilannetekijät ja äänen psykologiset ominaisuudet, jäävät tällöin huomioimatta. Eri me-

lulähteet ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia ja koetaan kiusallisuudeltaan erilaisena. 

Esimerkiksi raideliikennemelu koetaan vähemmän kiusallisena kuin tieliikennemelu 

(Pesonen 2005). Suomessa tie- ja raideliikennemelun melutasot ovat kuitenkin painoar-

voltaan samanarvoiset arvioitaessa melulle altistuvien ihmisten määrää ja sovellettaessa 

melun ohjearvoja maankäytönsuunnittelussa. Toisena esimerkkinä enimmäisäänitaso 

LAI, max, jonka soveltuvuutta ampumamelun arviointiin on kritisoitu, koska se ei esimer-

kiksi huomioi aseiden laukausten määrää, vaan melutaso määräytyy yhden melutapah-

tuman perusteella (Markula 2007, Markula ja Lahti 2007). 
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Elinympäristön huomiointi meluvaikutusten arvioinnissa 

Melulle altistuva henkilön määritellään tämän kodin ulkoseinään kohdistuvan suurim-

man melutason perusteella. Tällä arviointimenettelyllä ei huomioida riittävästi melun-

torjunnan toteutumista ja melulta suojattuja ihmisiä, sillä menetelmä ei ota kantaa siihen 

missä melulle altistuminen tapahtuu. Meluntorjuntaa ei suunnitella rakennuksen jul-

kisivuun kohdistuvan melutason ehdoilla vaan todellisen meluntorjuntatarpeen mukaan. 

Meluntorjunta toteutetaan usein julkisivun ääneneristyksellä, rakennusmassojen ja ulko-

oleskelualueiden sijoittelulla sekä parvekkeiden lasituksella ja sijoittelulla.  

Melulle altistuva henkilö määritellään ulko-oleskelualueille tarkoitetun ulkomelun kes-

kiäänitason 55 dB päiväohjearvon perusteella. Nykyiset melulle altistumisen arviointi-

menettelyt ovat kuitenkin ristiriidassa tämän kanssa, sillä melutasossa ei oteta huomioon 

tarkastelun kohteena olevasta rakennuksesta heijastunutta melua. Tulisiko myös julkisi-

vun heijastusvaikutus huomioida, jotta voidaan arvioida paremmin ulko-oleskelualueen 

melutilannetta? Melulle altistumisen määritelmästä ei käy selvästi ilmi onko kyseessä 

melulle altistuminen sisällä vai ulkona. Jos tarkastellaan sisämelua, niin eikö pitäisi ot-

taa huomioon myös julkisivun äänieristys? Ja toisaalta pitäisikö ulko-oleskelualueiden 

sijainti pystyä ottamaan huomioon melumallinnuksessa?  

Melulle altistuvan henkilön määritelmä ei ota huomioon myöskään elinympäristön ää-

nimaisemaa, vaan perustuu yksittäiseen melun laskentapisteeseen. Klæboe et al. ovat 

selvittäneet tutkimuksissaan (2005, 2006), että kotona koettu melu on kiusallisempaa 

sellaisissa naapurustoissa, joissa on meluisa äänimaisema. Näissä tutkimuksissa esitel-

lään myös melun kiusallisuuden arviointiin sovellettava paikkatietomenetelmä, jolla 

voidaan huomioida elinympäristön melutaso ja tarkastellaan naapuruston melutilannetta 

kokonaisuutena. Tutkimuksissa esiteltiin paikkatietoanalyysiin pohjautuva indikaattori: 

a neighbourhood soundscape adjusted exposure indicator NALden (suomeksi naapurus-

ton äänimaisemaan sovitettu melualtistusindikaattori). Indikaattori perustuu yksittäisten 

asuinrakennusten julkisivumelutasojen ja samassa naapurustossa olevien rakennusten 

julkisivumelutasojen suurimpaan erotukseen. Esitetyllä indikaattorilla tuotetut arviot 

melun aiheuttamasta kiusallisuusvasteesta vastasivat paremmin kyselytutkimuksin sel-

vitettyä melun koettua kiusallisuutta, kuin pelkkien yksittäisten laskentapisteiden melu-

tasojen perusteella määritetty kiusallisuusvaste. 

Sovellettavat ohjearvot 

Uuden maankäytön suunnittelussa sovellettava ulkomelun keskiäänitason LAeq, klo 22–7 

yöajan 45 dB ohjearvo on usein meluntorjunnan mitoituksen kannalta merkitsevämpi. 

Hankearvioissa ja kotimaisissa meluselvityksissä, melulle altistuvien ihmisten määrän 

arvioinneissa käytettään kuitenkin pääasiassa LAeq, klo7–22 55 dB päiväohjearvoa vaikka 

merkittävä osa rakennuksista sijoittuu uusille asumiseen käytettäville alueille. Tulisiko 

uusien asuinrakennusten melulle altistuvien määrää arvioida yöajan ohjearvolla? Toi-

saalta olisiko Lden parempi laskentasuure ohjaamaan maankäytön suunnittelua, koska se 

huomioi molemmat päivä- ja yöajan? 

4.4.3 Melulle altistuvien ihmisten määrän seuranta 

Muuttuva väkiluku ja yhdyskuntarakenne 

Meluongelmia on vaikea poistaa, koska melua aiheuttavat toiminnot ja melulle herkät 

toiminnot ovat kiinteä osa yhdyskuntarakennetta (VNpp 31.5.2006). Alue- ja yhdyskun-

tarakenne muuttuvat jatkuvasti ja tämä vaikeuttaa myös tavoitteiden toteutumista melul-

le altistuvien ihmisten määrän vähentämisestä. Suomalaisista 80 prosenttia asuu taaja-

missa. Pienempien taajamien määrä on vähentynyt jatkuvasti, ja yli 20 000 asukkaan 
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taajamien määrä on kasvanut (Tilastokeskus 2011). Esimerkiksi Helsingin väkiluvun on 

ennustettu kasvavan vuoden 2013 noin 604 000 asukkaasta 655 000 asukkaaseen vuo-

teen 2020 mennessä. Koko Helsingin seudun (14 kunnan) väkiluvun on ennustettu kas-

vavan nykyisestä 1,4 miljoonasta 1,5 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä (Vuori ja Saa-

rioja 2013). Tieliikenteen liikkennemäärien on arvioitu kasvavan 2 prosenttia vuosittain, 

joka johtaa tieliikenteen melutasojen nousuun ja melualueiden laajenemiseen. Kasvuen-

nusteet tarkoittavat käytännössä melulle altistuvien ihmisten määrän kasvamista. Kau-

punkirakenteen tiivistäminen tarkoittaa usein asutuksen kaavoittamista melualueille, 

jolloin melulle altistuvien määrä voi kasvaa, ellei samalla huolehdita meluntorjunnasta. 

(VNpp 31.5.2006). 

Toteutuneen meluntorjunnan vaikutukset altistuvien määrään 

Suomessa altistui maanteiden melulle vuonna 2003 noin 350 000 ihmistä. Näin ollen 

olisi suojattava noin 70 000 ihmistä maantieliikenteen melulta vuoteen 2020 mennessä 

valtakunnallisen –20 prosentin melulle altistuvien määrän vähentämistavoitteen toteu-

tumiseksi. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muun muassa meluesteiden rakentamista. 

Maanteiden melulta on suojattu vuosien 1996–2012 aikana jollain tasolla noin 50 000 

asukasta. Tänä aikana maanteiden meluntorjunnan kustannukset ovat olleet noin 42 mil-

joonaa euroa. Liikenneviraston maanteiden ja rautateiden meluntorjuntasuunnitelmassa 

2013–2018 esitettyjen meluesteiden toteutuksen kustannusarvio on noin 170 miljoonaa 

euroa, joka on noin kolminkertainen summa siihen asti meluntorjuntaan käytetystä ra-

hamäärästä. Näin ollen rahoituksen löytäminen suunniteltuihin torjuntatoimenpiteisiin 

tulee olemaan haastavaa. Meluntorjuntaa onkin usein toteutettu vain uusien väylähank-

keiden tai väylien ylläpidon yhteydessä. (Jansson 2013.) 

Meluntorjunnalla saavutettu hyöty ei kuitenkaan välttämättä näy melulle altistuvien 

ihmisten määrän arvioinnissa. Meluesteiden vaikutukset eivät ole näkyneet merkittäväs-

ti vuonna 2003 melulle altistuvien ihmisten määrässä, sillä yksinkertaistettu teoreettiset 

melualueet -menetelmä ei huomioi meluesteiden ja maaston vaikutuksia (Liikonen ja 

Leppänen 2005). Vuonna 2011 melulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa on pys-

tytty osittain ottamaan myös meluesteiden vaikutus huomioon, sillä vuonna 2012 val-

mistuneissa EU:n ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvityksissä meluesteet 

on mallinnettu (Määttä et al. 2012a, Määttä et al. 2012b). Näin ollen vuosina 2003 ja 

2011 melulle altistuvien ihmisten määrät eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 

Toisaalta melulle altistuvien ihmisten määrä ei välttämättä vähene tarkemmallakaan 

maastomallipohjaisella melumallinnuksella. Meluesteiden ja meluntorjunnan suunnitel-

lussa huomioidaan sen todellinen tarve, eli käytännön suunnittelussa huomioidaan muun 

muassa oleskelualueiden sijainti. Meluntorjunta kohdennetaan tietyille alueille esimerk-

si siten, että meluntorjunnasta hyötyville asukkailla pystytään osoittamaan sellainen 

ulko-oleskelualue, jossa melun ohjearvot täyttyvät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

meluesteiden meluatorjuva vaikutus näkyisi myös rakennuksen julkisivuun kohdistuvis-

sa melutasoissa, jonka perusteella melulle altistuvat henkilöt tunnistetaan. Tämän lisäksi 

melulle altistuvan henkilön määritelmän mukaisesti, meluntorjunnalta vaadittaisiin, että 

melutaso laskisi alle 55 dB:n. Meluntorjuntaa kohdennetaan kuitenkin ensisijaisesti 

voimakkaan melun yli 65 dB alueille, jolloin tarkastelupisteen melutason tulisi laskea 

useita desibelejä, jotta alle 55 dB:n vaatimus toteutuisi. Näin ollen meluntorjunnasta 

hyötyvät joko pysyvät saman meluvyöhykkeen piirissä tai siirtyvät voimakkaan melun 

yli 65 dB meluvyöhykkeeltä alemmille meluvyöhykkeille. 

Meluntorjunnan tehokkuutta paremmin kuvaava suure on meluntorjunnasta vähintään 

3 dB hyötyvien määrä. Tällä luvulla vertaillaan tilannetta ilman meluntorjuntaa ja me-
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luntorjunnan toteutumisen jälkeen. Tähän tarkoitukseen 3 dB on hyvä arvo, sillä se voi-

daan katsoa merkittäväksi hyödyksi, koska tällöin äänienergia puolittuu. Taulukossa 9 

on vertailtu eri meluntorjunnan toimintasuunnitelmissa esitettyjen meluntorjuntatoimien 

avulla melun päivä- tai yöajan ohjearvot ylittävältä melulta suojattujen ja meluntorjun-

nasta vähintään 3 dB hyötyvien ihmisten määrää meluntorjunnan toteuttamisen jälkeen. 

Taulukosta nähdään, että meluntorjunnasta vähintään 3 dB hyötyvien ihmisten määrää 

on merkittävästi suurempi kuin ohjearvot ylittävältä melulta suojattujen ihmisten määrä. 

Taulukko 9 Melun päivä- tai yöajan ohjearvot (55 dB tai 50 dB) ylittävältä melulta suojattujen ja 

meluntorjunnasta vähintään 3 dB hyötyvien ihmisten määrät meluntorjunnan toteuttamisen jäl-

keen. (Pitkänen et al. 2013, Kokkonen et al. 2014, Kokkonen et al. 2014, Määttä et al. 2013.) 

Meluntorjuntakohde Meluntorjunta-

kohteiden  

lukumäärä 

ohjearvot  

ylittävältä  

melulta  

suojattuja 

melutilanne 

paranee  

vähintään 3 dB 

Arvioidut  

kustannukset [€] 

Helsingin meluntorjunnan 

toimintasuunnitelman 2013 

(ensisijaiset kohteet) 

5 907 1123   12 095 000 €  

Helsingin meluntorjunnan 

toimintasuunnitelman 2013 

(toissijaiset kohteet) 

7 313 559  12 163 000 €  

Espoon katuverkon melun-

torjuntasuunnitelma 2014 
8 733 966  12 019 000 €  

Kajaanin meluselvitys 2014 

(ennusteliikenne) 
16 838 900 8 087 000 €  

Liikennevirasto 2013–2018,  

maantiet (LAeq, klo 7-22) 
45 11760 16024 

154 000 00 € 
Liikennevirasto 2013–2018, 

rautatiet (LAeq, klo 22-7) 
15 8777 12050 
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5 Melulle altistuvan määrittämiseen käytettävien 
parametrien vaikutukset melulle altistuvien määrään 

Yksi merkittävimmistä virhelähteistä melulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa 

on melulle altistuvan henkilön määritelmä. Henkilön asuinpaikan sijaintitieto ja meluta-

so asuinpaikassa sekä näiden yhdistäminen voidaan tehdä usealla eri menetelmällä ja 

tarkkuustasolla, jolloin arviot melulle altistuvien ihmisten määrästä voivat vaihdella 

merkittävästi menetelmästä riippuen. Tässä luvussa tarkastellaan melulle altistuvan 

määrittelyssä käytettyjen laskentamenetelmien ja -parametrien vaikutusta melulle altis-

tuvien ihmisten määrään. Tarkastelussa otetaan huomioon luvussa 4.1 esitellyt melulle 

altistuvan henkilön määritelmät sekä muutama sellainen määritelmä, joita ei ole ollut 

Suomessa käytössä. 

5.1 Tarkasteltavat parametrit ja menetelmän kuvaus 

Tarkasteltavia parametreja ovat laskentasuure, laskentapisteen korkeus maanpinnasta ja 

etäisyys julkisivusta sekä henkilön asuinpaikan sijaintitietojen ja melutason yhdistä-

mismenetelmät. Tarkastelut voidaan jakaa käytetyn melulaskentamenetelmän mukaan 

julkisivulaskentoihin ja ruudukkolaskentoihin. Julkisivulaskentojen perusteella tehtävät 

tarkastelut tehdään CadnaA-melulaskentaohjelmalla. Ruudukkolaskentojen perusteella 

tehtävät tarkastelut tehdään ArcMap-paikkatieto-ohjelmalla. Tulokset analysoidaan mo-

lemmissa tapauksissa Excel-taulukkolaskentaohjelmassa. 

5.1.1 Julkisivumelulaskennat 

Laskentasuure ja laskentakorkeus 

Laskentasuuren ja laskentakorkeuden vaikukset melulle altistuvien ihmisten määrään 

selvitetään vertailemalla LAeq, klo 7–22 ja Lden laskentasuureilla tehtyjä julkisivumelulas-

kentoja. Ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvityksissä julkisivumelutasot 

on määritetty päiväajan keskiäänitasona LAeq, klo7–22 2 metrin korkeudella maanpinnasta 

sekä päivä-ilta-yömelutasona Lden 4 metrin korkeudella maanpinnasta. Näiden lisäksi 

tässä työssä melutasot on laskettu uudelleen päivä-ilta-yömelutasona Lden 2 metrin kor-

keudella maanpinnasta. Näin voidaan vertailla erikseen laskentasuureen ja laskentakor-

keuden vaikutuksia, kun voidaan vertailla eri laskentasuureella samalle korkeudelle 

määritettyjä melutasoja, ja kun voidaan vertailla samalla laskentasuureella eri korkeuk-

sille määritettyjä melutasoja. 

Hiljainen julkisivu 

Hiljaisen julkisivun määritelmä on esitetty luvussa 4.1. Hiljaisten julkisivujen vaikutus-

ta melulle altistuvien ihmisten määrään voidaan tarkastella jättämällä sellaiset raken-

nukset pois laskentatuloksesta, joissa on hiljainen julkisivu. Laskentamenettely ei vaadi 

tämän diplomityön puitteissa uusia melulaskentoja, sillä melulle altistuvien määritys 

voidaan tehdä suoraan meluselvitysaineistosta. 

Asukkaiden jakaminen tasaisesti julkisivulle 

Melulle altistumisen määrittely suurimman julkisivuun kohdistuvan melutason perus-

teella ei ota huomioon rakennukseen kohdistuvan melun kokonaistilannetta. Rakennuk-

sen melutaso määräytyy siis vain yhden melulaskentapisteen perusteella. Tämä voidaan 

huomioida melulle altistuvien määrän arvioinnissa jakamalla rakennuksen asukasmäärä 

tasaisesti kaikkiin julkisivumelun laskentapisteisiin. Laskentamenettely ei vaadi tämän 

diplomityön puitteissa uusia melulaskentoja. 
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Ulko-oleskelualueen melutaso 

Melulle altistumisen määrittely suurimman julkisivuun kohdistuvan melutason perus-

teella ei ota riittävästi huomioon melutilannetta rakennuksen välittömässä läheisyydes-

sä, sillä julkisivun heijastusvaikutusta ei huomioida. Julkisivun heijastusvaikutusta ja 

näin ollen ulko-oleskelualueiden melutasoa voidaan tarkastella jos LAeq, klo 7–22 jul-

kisivumelutaso määritetään 2 metrin korkeudella maanpinnasta ja 5 metrin etäisyydelle 

rakennuksen julkisivusta. 

5.1.2 Ruudukkolaskennat  

Tässä työssä tarkastellaan erilaisia meluvyöhykkeiden perusteella tehtäviä melulle altis-

tuvien ihmisten määrän arviointimenetelmiä. Tarkastelussa käytetyt meluvyöhykkeet 

ovat peräisin eri meluselvitysten ruudukkolaskennoista, joissa melutasot on laskettu 

10 m x 10 m ruudukkoon ja laskentasuureena on käytetty päiväajan keskiäänitasoa 

LAeq, klo 7–22 2 metrin korkeudella. Ruudukkolaskennoissa on ollut mukana julkisivuhei-

jastus. Meluvyöhykkeet on muodostettu melutaso-ruudukosta siten, että 10 metrin vä-

lein olevien ruutujen välisellä alueella olevat arvot on interpoloitu melulaskentaohjel-

man sisäänrakennetuilla paikkatietomenetelmillä (Luku 3.2, Kuva 19). 

Meluvyöhykkeen ja asukastiedon yhdistäminen tehdään spatiaalisella paikkatietomene-

telmällä (ArcMap-paikkatieto-ohjelman Select by location -työkalulla). Melulle altistu-

vien ihmisten määrä lasketaan sekä meluselvitysten melumalleissa käytettyjen raken-

nusten sisältämien asukastietojen perusteella että vuoden 2010 RHR-aineiston asukas-

tietojen perusteella, joka on ollut myös lähtöaineistona kyseisissä meluselvityksissä. 

Työssä tarkastellaan kolmea erilaista yleisesti käytettyä meluvyöhykkeiden perusteella 

tehtävää melulle altistuvien ihmisten määrän arviointimenetelmää: 

Arviointimenetelmä 1: meluselvitysten meluvyöhykkeet ja asukkaalliset raken-

nukset 

Arviointimenetelmä 2: meluselvitysten meluvyöhykkeet, joista on vähennetty 

3 dB julkisivun heijastusvaikutus ja asukkaalliset rakennukset 

Arviointimenetelmä 3: meluselvitysten meluvyöhykkeet ja RHR-pisteiden asu-

kastiedot. 

5.2 Tutkimustulokset  

Tässä luvussa esitetään melulaskennassa käytettävien laskentaparametrien vaikutukset 

melulle altistuvien ihmisten määrän muuttumiseen. Tulokset on eritelty julkisivumelu-

laskentaan perustuvaan ja ruudukkolaskentaan perustuvaan melulle altistuvien määrän 

arviointiin. Eri laskentamenetelmillä ja -parametreilla arvioituja melulle altistuvien ih-

misten määriä on vertailtu pääosin luvun 3.1.5 taulukossa 4 esitettyihin eri meluselvi-

tyksissä 2 metrin korkeudelle määritetyn suurimman julkisivumelutason LAeq, klo 7–22 pe-

rusteella arvioituihin melulle altistuvien ihmisten määriin. Laskentasuureen ja laskenta-

korkeuden vaikutuksia on vertailtu käyttäen Lden laskentasuureella määritettyjä jul-

kisivumelutasoja. 

5.2.1 Julkisivumelulaskentaan perustuva arviointi 

Laskentasuureen ja laskentakorkeuden vaikutus melulle altistuvien määrään 

Taulukossa 10 on esitetty eri laskentasuureilla (LAeq, klo7–22 ja Lden) ja eri laskentakorke-

uksilla (2 metriä ja 4 metriä) arvioitujen melulle altistuvien ihmisten määrien suhteelli-

nen ero tarkasteltavissa kohteissa. Taulukossa 11 on esitetty näillä laskentasuureilla ja 
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laskentakorkeuksilla määritettyjen melutasojen erotuksen tilastolliset tunnusluvut: kes-

kiarvo M ja keskihajonta sn. Tarkemmat meluvyöhykekohtaiset laskentatulokset ovat 

liitteessä D Tutkimustulokset. 

Taulukko 10 Melulle altistuvien ihmisten määrän suhteellinen ero: eri laskentasuureilla ja eri las-

kentakorkeuksilla määritettyjen melutasojen vaikutus melulle altistuvien ihmisten määrään.  

Kohde 
Laskentasuureen ja  

-korkeuden vaikutus 
Lden 4 m vs. LAeq, klo 7–22 2 m 

Laskentasuureen 

vaikutus  
Lden 2 m vs. LAeq, klo 7–22 2 m 

Laskentakorkeuden 

vaikutus 
Lden 4 m vs. Lden 2 m  

Espoo ja Kauniainen +49 % +25 % +20 % 

Helsinki +26 % +14 % +10 % 

Vantaa +48 % +25 % +19 % 

valtatie 1 (Hki–Tku) +119 % +62 % +35 % 

valtatie 3 (Hki–Tre) +114 % +59 % +35 % 

Taulukko 11 Tilastolliset tunnusluvut: eri laskentasuureilla ja eri laskentakorkeuksilla määritetty-

jen melutasojen (vain yli 55 dB) erotus. Lyhenteet: M = keskiarvo, sn = keskihajonta. 

Kohde 

Laskentasuureen ja  

-korkeuden vaikutus  

Melutasojen erotus: 
Lden 4 m - LAeq, klo 7-22 2 m 

Laskentasuureen  

vaikutus 

Melutasojen erotus: 
Lden 2 m -  LAeq, klo 7-22 2 m 

Laskentakorkeuden 

vaikutus 

Melutasojen erotus: 
Lden 4 m - Lden 2 m 

Espoo ja Kauniainen 2,8 dB (sn 1,4) 1,8 dB (sn 0,6) 1,2 dB (sn 1,1) 

Helsinki 2,6 dB (sn 1,5) 1,6 dB (sn 0,6) 1,1 dB (sn 1,1) 

Vantaa 3,0 dB (sn 1,4) 1,8 dB (sn 0,6) 1,3 dB (sn 1,2) 

valtatie 1 (Hki–Tku) 3,3 dB (sn 1,3) 2,0 dB (sn 0,4) 1,3 dB (sn 1,3) 

valtatie 3 (Hki–Tre) 3,7 dB (sn 1,2) 2,3 dB (sn 0,4) 1,5 dB (sn 1,2) 

Koko vuorokauden melutason häiritsevyyttä kuvaava päivä-ilta-yömelutaso Lden koros-

taa ilta- ja yöajan liikenteen osuutta, jolloin erityisesti maanteillä raskaanliikenteen 

osuus on usein suurempi kuin päiväaikana (Määttä et al. 2012a, Määttä et al. 2012b). 

Maanteiden vaikutus päivä-ilta-yömelutasolla Lden määritettyyn melulle altistuvien mää-

rään voidaan havaita tuloksista (Lden 2 m vs. LAeq, klo 7–22 2 m) vertaamalla valtateiden 1 

ja 3 laskentatuloksia pääkaupunkiseudun tuloksiin. Pääkaupunkiseudulla laskennassa oli 

mukana myös katuliikenteen melu, jolloin maantiemelu muodostaa vain osan melusta. 

Valtateillä 1 ja 3 melulle altistuvien määrän suhteellinen ero päiväajan keskiäänitasolla 

LAeq, klo7–22 määritettyyn on +59…+62 prosenttia, kun pääkaupunkiseudulla ero on 

+14…+25 prosenttia. Maanteiden vaikutus on havaittavissa myös Espoon, Kauniaisten 

ja Vantaan kaupunkien alueilla, missä on suhteellisesti enemmän maanteitä ja maantie-

melulle altistuvia kuin Helsingissä (Määttä et al. 2012a).  

Laskentakorkeuden vaikutuksia analysoimalla voidaan huomata, että erot melulle altis-

tuvien määrässä laskentasuureilla ja laskentakorkeuksilla Lden 4 m ja LAeq, klo 7–22 2 m 

eivät voi johtua pelkästään maanteiden vaikutuksesta. Erot 2 ja 4 metrin laskentakor-

keudelle määritetyissä melutasoissa selittyvät maa- ja estevaimennuksen korkeusriippu-

vuudella. Lähellä melulähdettä ja esteettömässä maastossa erot eri laskentakorkeuksilla 

ovat pienet. Poikkeavuudet laskentakorkeuden vaikutuksessa selittyvät eri kohteiden 

erilaisella yhdyskuntarakenteella. Esimerkiksi Helsingin kantakaupungin kerrostalot 

ovat lähellä tiemelulähdettä, jolloin laskentakorkeudella ei ole estevaimennuksen kan-

nalta juuri merkitystä. Toisaalta Helsingissä on myös paljon akustisesti kovia aluita, 

jolloin maavaimennus on vähäisempää. Helsingissä merkittävin osuus melulle altistu-
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vista ihmisistä asuu tällaisilla alueilla olevissa kerrostaloissa ja näin ollen Helsingissä 

laskentakorkeuden vaikutus on vähäisin. 

Laskentakorkeus johtaa usein todellisen asuinkerroksen kohdalla olevan melutason ali-

arviointiin kerrostalojen tapauksessa sekä yliarviointiin yhden kerroksen taloissa. Erityi-

sesti meluesteiden melua vaimentava vaikutus sekä maavaimennus aliarvioidaan, kun 

laskentakorkeus on 4 metriä. Suomen kansallisissa meluselvityksissä melutaso lasketaan 

yleensä 2 metrin korkeudella. Ympäristömeludirektiivin velvoittamissa meluselvityksis-

sä laskennat on suoritettu 4 metrin korkeudella laskentasuurella Lden. Perusteena tälle 

on, että usein ensimmäinen asuttu kerros on 4 metrin korkeudella. Tämä ei pidä paik-

kaansa Suomen olosuhteissa, jossa merkittävä osa melulle altistuvista asuu muissa kuin 

kerrostaloissa. 

Julkisivumelulaskennat: muut parametrit 

Taulukossa 12 on esitetty melulle altistuvien ihmisten määrän suhteellinen ero (suhtees-

sa julkisivumelutason LAeq, klo 7–22 2 m perusteella määritettyyn), kun laskennassa huo-

mioidaan hiljainen julkisivu, asukkaiden jakaminen tasaisesti julkisivulle ja ulko-

oleskelualueen melutaso.  

Taulukko 12 Melulle altistuvien ihmisten määrän suhteellinen ero: eri laskentaparametreilla mää-

ritettyjen melutasojen vaikutus melulle altistuvien ihmisten määrään (verrattuna suurimman jul-

kisivumelutason LAeq, klo 7–22 2 m perusteella määritettyyn). 

Kohde Hiljainen julkisivu 

pois luettuna 

Asukkaiden jakaminen 

tasaisesti julkisivulle 

Ulko-oleskelualueen 

melutaso 

Espoo ja Kauniainen –22 % –64 % +25 % 

Helsinki –40 % –61 % +15 % 

Vantaa –18 % –61 % +23 % 

Kajaani –37 % –64 % +26 % 

Kiiminki –8 % –56 % +61 % 

valtatie 1 (Hki–Tku) –10 % –58 % +48 % 

valtatie 3 (Hki–Tre) –16 % –57 % +40 % 

Hiljaisen julkisivun huomioivalla laskennalla on merkittävä vaikutus melulle altistuvien 

määrään erityisesti kaupungeissa, joissa on yleisesti paljon kerrostaloja. Kaupungeissa 

on korkeita korttelimaisia rakennuksia, joten rakennuksien taakse tai sisäpihalle muo-

dostuu usein hiljainen julkisivu (Kuva 22). Hiljaisen julkisivun määritelmän edellyttä-

vää 20 dB eroa ei muodostu matalissa rakennuksissa. Meluselvityksissä ei ole ollut mu-

kana kaikkia katuja, joten tulosta ei voida pitää täysin luotettavana. Hiljainen julkisivu 

voi antaa tärkeää tietoa rakennusten ympäristön ja naapuruston äänimaisemasta. Esi-

merkiksi Helsingin kantakaupungin alueella sisäpihoilta löytyy usein melulta suojattuja 

viihtyisiä oleskelualueita. Näin ollen olisi mielenkiintoista selvittää korreloiko hiljaisten 

julkisivujen esiintyvyys viihtyisyyden tai aiheutuneiden unihäiriöiden kanssa. 

Mikäli asukkaat jaetaaan tasaisesti julkisivuille eikä ainoastaan rakennuksen voimaak-

kaimman melun kohdalle, niin altistujien määrä on systemaattisesti noin 60 % pienem-

pi. Eri kohteiden ja kaupunkien välillä ei ole huomattavia eroja. Näin ollen tällä melulle 

altistuvien ihmisten arviointimenetelmällä ei voida tuoda esiin eri kohteiden välillä ole-

via eroja. 

Ulko-oleskelualueen melutasoa kuvaava laskentamenetelmän suhteellinen ero jul-

kisivuun kohdistuvaan melutasoon selittyy osittain systemaattisella erolla, joka aiheutuu 

julkisivuheijastuksesta ja sen 2–3 dB lisäyksestä melutasoon. Tämä näkyy systemaatti-
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sena melulle altistuvien määrän muutoksena kaikilla meluvyöhykkeillä, jolloin altistu-

vien asukkaiden siirtymät meluvyöhykkeeltä toiselle aiheuttavat suuria muutoksia. 

Muutos näkyy erityisen voimakkaana yli 65 dB melulle altistuvien määrän kasvuna. 

Suuren melutason meluvyöhykkeillä suhteellinen muutos altistuvien määrässä on suuri, 

koska melutasot muuttuvat nopeammin etäisyyden funktiona. Erot eri kohteiden välillä 

vaikuttavat kuitenkin suurilta, joten muutokseen taustalla näyttäisi olevan myös muita 

ilmiöitä. Helsingissä muutos on muita kohteita selkeästi pienempi. Erot eri kohteiden 

välillä selittyvät erilaisella yhdyskuntarakenteella. Tarkempi selitys löytynee tarkaste-

lemalla meluvyöhykkeitä ja julkisivuun kohdistuvia melutasoja. Tarkemmat melu-

vyöhykekohtaiset laskentatulokset ovat liitteessä D Tutkimustulokset. 

5.2.2 Ruudukkolaskentaan perustuva arviointi 

Taulukossa 13 on esitetty meluvyöhykkeen ja asukastietojen perusteella määritettyjen 

melulle altistuvien ihmisten määrien suhteellinen ero suurimman julkisivumelutason 

LAeq, klo 7–22 perusteella arvioituihin melulle altistuvien ihmisten määriin. Tarkemmat 

meluvyöhykekohtaiset laskentatulokset ovat liitteessä D Tutkimustulokset. 

Taulukko 13 Melulle altistuvien ihmisten määrän suhteellinen ero: meluvyöhykkeen ja asukastieto-

jen perusteella määritetyt melulle altistuvat (verrattuna suurimman julkisivumelutason LAeq, klo 7–22 

2 m perusteella määritettyyn). 

Kohde meluvyöhyke 

+ rakennus 

meluvyöhyke (–3 dB)  

+ rakennus 

meluvyöhyke 

+ RHR 

Espoo ja Kauniainen +6 % –32 % –64 % 

Helsinki +5 % –18 % –56 % 

Vantaa +4 % –35 % –58 % 

Kajaani +18 % –19 % –72 % 

Kiiminki +16 % –40 % –41 % 

valtatie 1 +10 % –45 % –43 % 

valtatie 3 +23 % –34 % –66 % 

 
Kuva 25 a) Meluvyöhykkeet ja asukkaalliset rakennukset. b) Meluvyöhykkeet, joista on vähennetty 

3 dB julkisivun heijastusvaikutus, ja asukkaalliset rakennukset. Violetit rakennukset tunnistettu 

60–65 dB melulle altistuvaksi, punaiset tunnistettu 55–60 dB melulle altistuvaksi ja harmaat tunnis-

tettu alle 55 dB meluvyöhykkeelle. 
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Meluvyöhykkeen ja rakennuksen leikkauksen perusteella määritetty melulle altistuvien 

ihmisten määrä on +4…+23 prosenttia suurempi kuin julkisivumelutason perusteella 

määritetty melulle altistuvien ihmisten määrä (Kuva 25, a). Ero selittyy julkisivuheijas-

tuksen vaikutuksesta sekä siitä, että laskentapisteet sijaitsevat eri paikoissa. Julkisivu-

melulaskennassa laskentapisteet ovat täsmällisesti 1–10 metrin välein rakennuksen jul-

kisivulla, kun taas ruudukkolaskennassa laskentapisteitä on harvassa vain 10 metrin 

välein. Ruudukkolaskennan virhettä lisää ruutujen väliselle alueelle tehtävä melutasojen 

interpolointi. 

Meluvyöhykkeen, josta on vähennetty 3 dB julkisivun heijastusvaikutus, ja rakennuksen 

leikkauksen perusteella määritetty melulle altistuvien ihmisten määrä on –18…–45 pro-

senttia pienempi kuin julkisivumelutason perusteella määritetty melulle altistuvien ih-

misten määrä (Kuva 25, b). Rakennuksen julkisivun aiheuttaman heijastuksen meluta-

soa noin 2–3 dB kasvattava vaikutus on vain julkisivun edessä. Koko laskentaruuduk-

koon tehtävä korjaus aiheuttaa virhettä julkisivun kohdalla, jolloin melutaso on virheel-

linen laskentapisteiden välille tehtävän interpoloinnin takia. Näin ollen meluvyöhyk-

keen perusteella tehtävä melulle altistuvien ihmisten määrän arviointi ei sovellu tehtä-

väksi melukäyrillä, jotka on laskettu rakennuksen julkisivuheijastukset huomioiden si-

ten, että niistä on vähennetty 3 dB julkisivuheijastuksen vaikutus. GPG suosittelee kui-

tenkin tätä menetelmää vaihtoehtoiseksi menetelmäksi, mikäli julkisivumelutasolasken-

toja ei ole mahdollista tehdä. Tulokset kuitenkin osoittivat, että korjaus kannattaa jättää 

tekemättä, jolloin tulokset poikkeavat vain +4…+23 prosenttia julkisivumelutason pe-

rusteella määritetyistä melulle altistuvien määrästä. Toisaalta melukäyrät voisi laskea 

ilman julkisivuheijastusta, jotta saataisiin paremmin rakennuksen julkisivuun kohdistu-

vaa melutasoa vastaava laskentaruudukko. Tällöin kuitenkin olisi suoritettava sama me-

lulaskenta kahteen kertaan, joka kasvattaisi merkittävästi melulaskentaan käytettävää 

aikaa. 

 
Kuva 26 Meluvyöhykkeet ja RHR-pisteiden asukastiedot. Punaiset tunnistettu 55–60 dB melulle 

altistuvaksi ja mustat tunnistettu alle 55 dB meluvyöhykkeelle. 
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Meluvyöhykkeen ja RHR-pisteen leikkauksen perusteella määritetty melulle altistuvien 

ihmisten määrä on –41…–72 prosenttia pienempi kuin julkisivumelutason perusteella 

määritetty melulle altistuvien ihmisten määrä (Kuva 26). Suuri ero selittyy sillä, että 

rakennukset ovat mukana (meluesteinä) meluvyöhykkeiden laskennassa. Jos melulle 

altistuvat määritellään kuitenkin RHR-pisteistä, niin rakennuksen aiheuttama estevaiku-

tus suojaa RHR-pistettä meluvyöhykkeen leikkaukselta. Toisin sanoen jos melulle altis-

tuvat määritellään RHR-pisteen perusteella, laskennat tulisi suorittaa ilman rakennuksia 

ja niiden estevaikutusta. Tämän lisäksi RHR-pisteen sijainti aiheuttaa virhettä erityisesti 

isojen rakennusten osalta, joissa RHR-pisteen sijaintipiste voi olla kaukana suurimman 

melun kohteena olevasta julkisivusta. 
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6 Uuden rakentamisen vaikutukset melulle altistuvien 
määrään 

6.1 Tutkimusongelman määrittely 

Meluntorjunnan valtakunnalliset linjaukset ja toimintaohjelma (Jalkanen et al. 2004) 

esitti yhteensä 33 toimenpidettä, joiden avulla pyritään saavuttamaan tavoitteet melulle 

altistuvien ihmisten määrän vähentämisestä. Näistä toimenpiteistä valittiin kymmenen 

ensisijaista toimenpidettä sillä perusteella, että niillä voidaan vaikuttaa ympäristömeluti-

lanteeseen riittävän tehokkaasti, ja että ne ovat toteutuskelpoisia. Yksi näistä kymme-

nestä tärkeimmästä toimenpiteestä käsitteli melun huomioimista alueiden käytön suun-

nittelussa ja toimenpiteen seurannan yhtenä mittarina käytetään melulle altistuvien ih-

misten määrää. 

Toimenpide: Alueiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa huolehdi-

taan, ettei uusia asuinalueita eikä muita melulle herkkiä toimintoja sijoite-

ta melualueille. Huolehditaan myös siitä, ettei uusia melua aiheuttavia 

toimintoja sijoiteta olemassa olevan asutuksen tai muiden herkkien toimin-

tojen läheisyyteen ilman riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä…Mittarit: 

Melulle altistuvien ihmisten määrä, uusien melulle herkkien toimintojen 

sijoittuminen melualueille, ja kaavojen ja toimintojen meluselvitykset. 

(Jalkanen et al. 2004.) 

Uusi rakentaminen sijoittuu usein voimakkaan liikennemelulähteen ja melualueen lähei-

syyteen. Tämä voi aiheuttaa melulle altistuvien ihmisten määrän kasvua. Uuden maan-

käytön suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa on kuitenkin usein mahdollista huo-

mioida liikenteen meluvaikutukset asettamalla julkisivujen äänitasoerovaatimuksia, 

sijoittamalla oleskelualueet rakennusmassojen suojaan sekä antamalla vaatimuksia par-

vekkeiden lasituksesta ja sijoittelusta. Tällöin melulle altistuvien määrä ei kasva ja me-

lun ohjearvot täyttyvät asuinrakennusten sisätiloissa ja oleskelualueilla.  

Tässä luvussa tutkitaan meluntorjuntaa koskevan lainsäädännön huomioivan uuden ra-

kentamisen huomioimisen vaikutuksia melulle altistuvien ihmisten määrään. Tämän 

tutkimuksen hypoteesi on, että uuden rakentamisen aiheuttama vääristymä melulle altis-

tuvien ihmisten määrän kasvussa voidaan korjata rakennusvuosikohtaisilla ja rakennus-

luokkakohtaisilla korjauskertoimilla. 

6.2 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

Kysely kuntien meluntorjunnasta -kyselytutkimus 

Tämän työn tausta-aineistona on käytetty myös kysely kuntien meluntorjunnasta  

-kyselytutkimusta, joka on tehty osana valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakun-

nallisen toimintaohjelman meluntorjunnasta toteutumisen seurantaa (Saarinen et al. 

2013). Kyselytutkimus on tehty vuonna 2012. Se on tehty yli 10 000 asukkaan kuntien 

ympäristöviranhaltijoille, asemakaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta vastaaville vi-

ranomaisille sekä alle 10 000 asukkaan kuntien viranomaisille. Tässä työssä tehdään 

yhteenveto kyseisestä kyselytutkimuksesta siltä osin kuin se liittyy olennaisesti tähän 

diplomityöhön. 

Meluntorjuntaa koskevien määräysten toteutuminen -kyselytutkimus 

Tämän työn tausta-aineistoksi toteutettiin kyselytutkimus: Meluntorjuntaa koskevien 

määräysten ja lupaehtojen toteutuminen käytännössä. Kyselyn tavoitteena oli määrittää 
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meluntorjuntaa koskevien kaavamääräysten ja rakennuslupien toteutumisen laajuus. 

Kyselytutkimuksen tuloksia käytetään lähtökohtana meluntorjuntaa koskevan lainsää-

dännön huomioivan uuden rakentamisen vaikutusten arvioinnissa. 

Kysely lähetettiin 43 henkilölle EU:n ympäristömeludirektiivin meluselvitysvelvollisien 

kaupunkien (Espoo, Helsinki, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) meluntorjunnasta 

työtehtävissään vastaaville viranomaisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 henkilöä. Jo-

kaisesta edellä mainitusta kaupungista oli vähintään yksi vastaaja. Kyselytutkimuksen 

kysymykset ovat liitteessä B Kyselytutkimus. 

Melulle altistuvien määrä uusi rakentaminen huomioiden 

Työn tavoitteena on arvioida uuden rakentamisen aiheuttamaa vääristymää melulle al-

tistuvien ihmisten määrän kasvussa. Uuden rakentamisen vaikutusta korjataan raken-

nusvuosikohtaisilla ja rakennusluokkakohtaisilla korjauskertoimilla. Korjauskertoimet 

määritetään osittain kyselytutkimuksen perustuen ja osittain asiantuntija-arviona. Tut-

kimuksessa hyödynnetään rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) ominaisuustietoja 

rakennusvuodesta ja rakennusluokituksesta. Näiden ominaisuustietojen perusteella me-

lulle altistuvat ihmiset ryhmitellään eri vuosina valmistuneisiin rakennuksiin ja eri ra-

kennusluokkiin: pientalo, rivitalo ja kerrostalo.  

Tutkimuksessa käytetään luvussa 3.1.5 esiteltyjen meluselvitysten melumalleja ja näi-

den perusteella tehtyjä melulle altistuvien ihmisten määrän arviointeja. Edellä mainitut 

rakennusvuosi- ja rakennusluokkatiedot sisältyvät lähtöaineiston melumallien rakennus- 

ja asukastietoihin. Tarkastelussa käytettiin myös tämän työn luvussa 7 muodostettua 

teoreettista melumallia Kaakkois-Suomen alueelta. Kyseinen melumalli muodostettiin 

tierekisterin, maastotietokannan rakennusten ja RHR-aineiston avulla. Tässä tarkaste-

lussa teoreettisen melumallin parametrit olivat pengerkorkeus 1 m ja rakennusten kor-

keudet 6 m (kerrostalot) ja 3 m (muut rakennukset).  

6.3 Tutkimustulokset 

6.3.1 Kyselykuntien meluntorjunnasta 

Kyselykuntien meluntorjunnasta -tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että meluti-

lanteen yleinen kartoitus on yleistä suurissa kunnissa. Kyselyyn vastanneista yli 10 000 

asukkaan kunnista 47 prosenttia oli tehnyt yleisen melutilannekartoituksen. Alle 10 000 

asukkaan kunnista meluselvityksen oli tehnyt 15 prosenttia. Yleisten melutilanteen kar-

toitusten lisäksi meluselvitysten tekeminen on yleisintä liikenteen ja maankäytön suun-

nittelun yhteydessä. Vaikka melutilanteen kartoitus on yleistä, melulle altistuvien ihmis-

ten määrän arviointi jää usein tekemättä.  

Kyselytutkimuksen perusteella voidaan todeta, että julkisivun ääneneristävyysvaatimuk-

set ovat yleisin meluntorjuntakeino. Toimintojen sijoittelu ja määräykset riittävästä suo-

jaetäisyydestä melulähteeseen ovat myös yleisiä meluntorjuntakeinoja. Meluesteiden 

suunnittelu ja rakentaminen ovat myös yleisiä meluntorjuntakeinoja, mutta suunniteltuja 

meluesteitä rakennetaan vaihtelevasti, usein rahoituksen puuttuessa. Keskustojen tiivis-

täminen luo paineita kaavoittaa melualueille. Kaavoittaminen melualueille on yleistä, 

mutta usein meluvaikutukset pystytään huomioimaan jo kaavoitusvaiheessa. 

Kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että meluasioita hoitavat useiden eri vastuualueiden vi-

ranomaiset. Kunnissa meluasioita hoitavat seuraavat viranomaiset: maankäyttö ja kaa-

voitus, rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, kunnossapitoyksikkö, katusuunnittelu, 

liikennesuunnittelu ja ympäristöterveys. Kuntien tärkeimmät yhteistyökumppanit melu-
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asioissa ovat ELY-keskus (ja muut viranomaiset), toiminnanharjoittajat, konsultit ja 

asiantuntijat, kollegat toisista kunnista ja Liikennevirasto. Yhteistyö kaikkien tahojen 

kanssa on jatkuvasti parantunut. (Saarinen et al. 2013.) 

6.3.2 Meluntorjuntaa koskevien määräysten toteutuminen 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto kyselytutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä. Ky-

selytutkimuksen tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä B Kyselytutkimus. 

Kysymys 1. Meluntorjuntaa koskevien määräysten vakiintumisvuosi 

Kyselytutkimuksen ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan mistä vuodesta 

alkaen on vakiintunut meluntorjuntaa koskevien määräyksien antaminen kaavoituksessa 

ja rakennusluvissa. Kyselyn kirjallisista vastauksista kävi ilmi, että meluvaikutukset on 

huomioitu kaavoituksessa jo pitkään ja niiden huomiointi on lisääntynyt vähitellen. Ra-

kennusluvissa melun ohjearvojen noudattamista on alettu yleisesti vaatia vasta 2000-

luvulla. Melua koskevien määräysten antaminen on lisääntynyt vähitellen, ja nykyisin 

melukysymykset huomioidaan aina sekä kaavoituksessa että rakennusluvissa.  

Yksittäistä melua koskevien määräysten antamisen vakiintumisvuotta on hankala määri-

tellä kyselyn vastausten perusteella, sillä tulokset osoittavat melua koskevien määräys-

ten antamisen lisääntyneen vähitellen. Ainakaan kaikille kaupungeille yhteistä vakiin-

tumisvuotta ei voida määrittää näiden tulosten perusteella, sillä esimerkiksi Helsingin 

kaupungin kaikki 4 vastaajaa valitsivat vuoden 1990. Joko Helsingissä meluntorjunta 

kysymyksissä ollaan oltu edelläkävijöitä muihin kaupunkeihin nähden tai vastaajat eivät 

ole ymmärtäneet, että kysyttiin melua koskevien määräysten vakiintumisvuotta. Näin 

ollen on mahdollista, että osa vastaajista olisi valinnut myös aikaisemman vuoden, jos 

vastausvaihtoehtoina olisivat olleet myös vuotta 1990 edeltävät vuodet. 

Tulosten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että määräyksien antaminen on vakiintu-

nut viimeistään vuosien 2000–2005 aikana. Tämän diplomityön jatkotarkastelun lähtö-

kohdaksi valittiin melua koskevien määräysten toteutumisen vakiintumisvuodeksi vuosi 

2000. 

Kysymys 2. Menetelmät melua koskevien määräysten ja lupaehtojen suunnitte-

lussa ja valvonnassa 

Kyselytutkimuksen toisessa kysymyksessä pyydettiin kertomaan mitä menetelmiä on 

käytetty melua koskevien kaavamääräysten ja rakennuslupaehtojen suunnittelussa ja 

valvonnassa. Tulokset osoittivat, että meluselvitys vaaditaan nykyisin lähes kaikista 

melualueelle suunniteltavista asuinrakennuksista. Kirjallisista vastauksista kävi myös 

ilmi, että kun kaavassa on ääneneristävyysvaatimus-merkintä, tulee rakennusluvan liit-

teeksi toimittaa selvitys sekä melusta että rakenteiden ääneneristävyydestä. Käytetyissä 

menetelmissä ei ollut merkittäviä eroja eri rakennusluokkien välillä. Kerrostalojen koh-

dalla melutilanteen selvittäminen oli kuitenkin hieman yleisempää, kuin muissa asu-

mismuodoissa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että uuden rakentamisen kohteiden 

melutilanne tunnetaan hyvin. Lisäksi kirjalliset vastaukset osoittavat, että asumismuoto 

ei vaikuta selvitystarvetta arvioitaessa. Melutilanteesta, meluntorjunnan tarpeesta ja 

meluselvityksen tarpeellisuudesta tehdään usein ensin asiantuntija-arvio. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että arvio melutilanteesta tehtäisiin asiantuntija-arviona. 
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Kysymys 3. Meluntorjuntaa koskevien kaavamääräysten ja rakennuslupaehtojen 

toteutuminen käytännössä 

Kyselytutkimuksen kolmannessa kysymyksessä pyydettiin arvioimaan meluntorjuntaa 

koskevien kaavamääräysten (ääneneristysvaatimusten, toimintojen sijoittelun, melues-

teiden rakentamisen) ja rakennuslupaehtojen toteutumisen laajuuden prosentuaalista 

osuutta. Numeerisia vastauksia antoi vain kolme kyselyyn vastannutta henkilöä, joten 

tulosten perusteella ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. 

Kirjallisten vastausten perusteella voidaan olettaa, että julkisivun ääneneristysvaatimuk-

set toteutuvat käytännössä nykyisin aina, sillä ne ovat rakennusluvan ehtoina ja raken-

nusvalvonta valvoo kaavamääräysten noudattamista virkavastuulla. Meluesteiden raken-

tamista koskevat kaavamääräykset toteutuvat nykyisin huonosti tai vaihtelevasti, usein 

rahoituksen puuttuessa. Meluntorjunta toteutuu harvemmin pientalojen tapauksessa, 

sillä niiden osalta meluesteiden rakentaminen jää usein yksityisen rakentajan vastuulle. 

Rivi- ja kerrostalojen tapauksessa meluntorjunta toteutuu todennäköisemmin, sillä 

suunnitelmaratkaisut ovat usein sellaisia, että rakenteellista meluntorjuntaa ei aina tarvi-

ta (meluntorjunta toteutetaan muun muassa toimintojen kuten parvekkeiden ja raken-

nusmassojen sijoittelulla). Määräykset riittävästä suojaetäisyydestä melulähteeseen to-

teutuvat lähes aina. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että melun ohjearvot toteutuvat 

ainakin sisätiloissa, mutta ei välttämättä oleskelualueilla. 

Kirjalliset vastaukset osoittavat, että vain rakennusvalvonnassa työskentelevillä vi-

ranomaisilla on edellytykset vastata kysymykseen. Muilla viranomaisilla ei ole tietoa 

meluntorjunnan toteutumisen valvonnasta. Tietoa ja paikkatietoa meluntorjunnan to-

teutumisesta ja vaikuttavuudesta (asukkaiden kokemasta meluhaitasta) kaivattaisiin 

käyttöön. 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella tämän diplomityön jatkotarkastelun lähtökoh-

daksi tehtiin taulukon 14 mukaiset oletukset meluntorjuntaa koskevien kaavamääräysten 

ja rakennuslupaehtojen toteutumisen laajuuden prosentuaalisesta osuudesta. Meluntor-

juntaa koskevien kaavamääräysten ja rakennuslupaehtojen toteutumisen osuudesta on 

tehty kaksi arviota toteutumisen todennäköisyyden mukaan. Osuudet on arvioitu erik-

seen jokaiselle tarkasteltavalle rakennusluokalle. Osuuksia käytetään korjauskertoimina 

arvioitaessa uuden rakentamisen aiheuttamaa vääristymää melulle altistuvien ihmisten 

määrän kasvussa. 

Taulukko 14 Tutkimuksen lähtöoletus: meluntorjuntaa koskevien kaavamääräysten ja rakennus-

lupaehtojen toteutumisen laajuuden prosentuaalinen osuus. 

Rakennusluokka Toteutuu varmasti Toteutuu todennäköisesti 

pientalo 50 % 70 % 

rivitalo 80 % 85 % 

kerrostalo 90 % 95 % 

6.3.3 Melulle altistuvien osuus rakennusvuosittain ja rakennus-
luokittain 

Tässä luvussa esitetään kuin melulle altistuvat ihmiset jakautuvat eri vuosina valmistu-

neisiin rakennuksiin sekä eri rakennusluokkiin. Melulle altistuvien osuus rakennusvuo-

sittain ja rakennusluokittain on laskettavissa liitteessä X esitetyistä taulukoista. 

Melulle altistuvien osuus rakennusvuosittain 

Taulukossa 15 on esitetty melulle altistuvien ihmisten osuus kaikista melulle altistuvista 

ihmisistä rakennusvuosittain. Taulukosta nähdään, että merkittävä osa melulle altistu-
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vista ihmisistä (8–28 %) asuu vuoden 2000 jälkeen valmistuneissa rakennuksissa. Tau-

lukosta nähdään myös, että melulle altistuvat jakautuvat melko tasaisesti eri vuosikym-

meninä valmistuneisiin rakennuksiin. Erot eri kohteiden välillä johtuvat muun muassa 

erilaisesta yhdyskuntarakenteesta ja rakennuskannan iästä. Rakennuskantaa on analysoi-

ty tarkemmin liitteen D Tutkimustulokset taulukoissa. 

Taulukko 15 Melulle altistuvien ihmisten osuus kaikista melulle altistuvista ihmisistä rakennusvuo-

den perusteella. 
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Espoo ja Kauniainen 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 9 % 18 % 16 % 19 % 28 % 

Helsinki 1 % 2 % 8 % 8 % 3 % 13 % 16 % 11 % 10 % 15 % 12 % 

Vantaa 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 12 % 26 % 19 % 18 % 21 % 

Kajaani 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 11 % 23 % 31 % 11 % 11 % 9 % 

Kiiminki 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 6 % 11 % 24 % 22 % 8 % 26 % 

valtatie 1 0 % 0 % 3 % 2 % 6 % 13 % 13 % 18 % 20 % 10 % 13 % 

valtatie 3 0 % 0 % 3 % 2 % 5 % 11 % 9 % 23 % 18 % 9 % 19 % 

Kaakkois-Suomi 1 % 0 % 4 % 3 % 9 % 22 % 19 % 14 % 13 % 6 % 8 % 

Melulle altistuvien osuus rakennusluokittain 

Taulukossa 16 on esitetty kuinka melulle altistuvat ihmiset jakautuvat eri rakennusluok-

kien välillä. Taulukosta nähdään, että Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja 

Kajaanissa suurin osa melulle altistuvista ihmisistä (64–87 %) asuu kerrostaloissa. 

Kaakkois-Suomessa, Kiimingissä ja valtatien 1 ja valtatien 3 varrella suurin osa melulle 

altistuvista ihmisistä (48–84 %) asuu pientaloissa. Valtatien 3 varrella kolmannes melul-

le altistuvista ihmisistä asuu kerrostaloissa.  Taulukossa 17 on esitetty kuinka melulle 

altistuvat ihmiset jakautuvat rakennusluokan mukaisesti vuoden 2000 jälkeen valmistu-

neissa rakennuksissa. 

Taulukko 16 Melulle altistuvien asukkaiden jakautuminen eri rakennusluokkien välillä. 

Rakennusluokitus Espoo ja 

Kauniainen 

Helsinki Vantaa Kajaani Kiiminki valtatie 1 valtatie 3 Kaakkois-

Suomi 

Pientalot 21 % 6 % 21 % 16 % 84 % 70 % 48 % 64 % 

Rivitalot 14 % 5 % 13 % 10 % 12 % 16 % 13 % 10 % 

Asuinkerrostalot 64 % 87 % 65 % 67 % 0 % 12 % 35 % 26 % 

Muut rakennukset 1 % 2 % 1 % 7 % 4 % 3 % 3 % 0 % 

Taulukko 17 Vuoden 2000 jälkeen valmistuneissa rakennuksissa melulle altistuvien osuus kaikista 

melulle altistuvista. 

Rakennusluokitus Espoo ja 

Kauniainen 

Helsinki Vantaa Kajaani Kiiminki valtatie 1 valtatie 3 Kaakkois-

Suomi 

Pientalot 6 % 1 % 6 % 2 % 16 % 11 % 6 % 3 % 

Rivitalot 3 % 1 % 2 % 1 % 9 % 2 % 3 % 1 % 

Asuinkerrostalot 18 % 10 % 13 % 6 % 0 % 1 % 10 % 3 % 

Muut rakennukset 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Yhteensä 28 % 12 % 21 % 9 % 26 % 13 % 19 % 8 % 
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6.3.4 Melulle altistuvien määrä uusi rakentaminen huomioiden 

Taulukossa 18 on esitetty melulle altistuvien ihmisten määrän muutos, kun uuden ra-

kentamisen vaikutusta korjataan taulukon 14 mukaisilla rakennusvuosikohtaisilla ja 

rakennusluokkakohtaisilla korjauskertoimilla. Muutos melulle altistuvien ihmisten mää-

rässä on –5…–24 prosenttia, mikäli uusi rakentaminen huomioidaan edellä esitetyin 

menettelyin. Tyypillinen muutos on –10…–16 prosenttia. Kasvukeskuksissa korjausker-

toimella on suurempi vaikutus. Erot eri kohteiden välillä johtuvat muun muassa erilai-

sesta yhdyskuntarakenteesta ja rakennuskannan iästä.  

Taulukko 18 Melulle altistuvien ihmisten määrän muutos uusi rakentaminen huomioiden 

Kohde Korjaus-kertoimet 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB yli 70 dB yli 55 dB 

melulle 

altistuvat 

Espoo ja 

Kauniainen 

0,5; 0,8; 0,9 -20 % -22 % -50 % -3 % -22 % 

0,7; 0,85; 0,95 -22 % -23 % -54 % -5 % -24 % 

Helsinki 0,5; 0,8; 0,9 -10 % -14 % -6 % -2 % -10 % 

0,7; 0,85; 0,95 -11 % -15 % -6 % -2 % -11 % 

Vantaa 0,5; 0,8; 0,9 -13 % -20 % -39 % -52 % -16 % 

0,7; 0,85; 0,95 -14 % -21 % -42 % -55 % -18 % 

Kajaani 0,5; 0,8; 0,9 -4 % -12 % -5 %   -6 % 

0,7; 0,85; 0,95 -4 % -12 % -5 %   -7 % 

Kiiminki 0,5; 0,8; 0,9 -21 % -3 % -13 %   -15 % 

0,7; 0,85; 0,95 -25 % -4 % -18 %   -19 % 

valtatie 1  

 

0,5; 0,8; 0,9 -8 % -8 % -3 %   -8 % 

0,7; 0,85; 0,95 -11 % -10 % -4 %   -10 % 

valtatie 3 0,5; 0,8; 0,9 -14 % -16 % -6 %   -14 % 

0,7; 0,85; 0,95 -16 % -18 % -7 %   -16 % 

Kaakkois-Suomi 0,5; 0,8; 0,9 -5 % -9 % -6 %  -5 % 

0,7; 0,85; 0,95 -5 % -10 % -6 %  -6 % 

6.4 Johtopäätökset ja pohdintaa 

Edellä mainittujen huomioiden perusteella voidaan todeta, että melulle altistuvien ih-

misten määrän seurantaa ei voida tehdä luotettavasti nykyisellä laskentamenetelmällä. 

Uuden rakentamisen kohteissa asuvat ihmiset tunnistuvat melulle altistuviksi, vaikka 

meluntorjunta olisi huomioitu maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa. Meluntorjun-

ta suunnitellaan todellisen meluntorjuntatarpeen mukaan ja toteutetaan usein julkisivun 

ääneneristyksellä, rakennusmassojen ja ulko-oleskelualueiden sijoittelulla, parvekkeiden 

lasituksella ja sijoittelulla sekä meluesteillä. Meluntorjuntaa ei suunnitella rakennuksen 

julkisivuun kohdistuvan suurimman melutason ehdoilla, kun taas melulle altistuvan 

henkilön määritelmä perustuu juuri tähän. Tällä arviointimenettelyllä ei huomioida riit-

tävästi meluntorjunnan toteutumista ja melulta suojattuja ihmisiä, sillä menetelmä ei ota 

kantaa siihen missä melulle altistuminen tapahtuu.  

Uuden rakentamisen vaikutus tulisi siis huomioida melulle altistuvien määrän arvioin-

nissa, sillä korjauskertoimet mahdollistavat paremman melutilanteen seurannan tark-

kuuden. Jos uuden rakentamisen aiheuttamaa vääristymää korjataan taulukossa 14 esite-

tyillä rakennusvuosikohtaisilla ja rakennusluokkakohtaisilla korjauskertoimilla, muutos 

melulle altistuvien ihmisten määrässä olisi tarkasteltavissa kohteissa –5…–24 prosent-

tia. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että olisi päästy meluntorjunnan valtakunnal-

lisen toimintaohjelman tavoitteeseen vähentää melulle altistuvia 20 prosenttia, minkä 

vertailuvuosi on 2003, jolloin osa vuonna 2003 melulle altistuvista tulisi vähentää myös 

tilastoista. 
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Meluntorjuntaa koskevan lainsäädännön huomioivan uuden rakentamisen vaikutusten 

arviointi ei ole ongelmatonta. Esimerkiksi kerrostalojen tapauksessa samanlaiset melun-

torjuntaratkaisut ovat yleisiä myös ennen vuotta 2000 valmistuneissa kerrostaloissa. 

Kerrostalojen oleskelupihat ovat usein melulta suojassa rakennusmassan takana. Strate-

giatason meluselvityksissä ei ole kuitenkaan mahdollista huomioida kaikkia tällaisia 

yksityiskohtia. Arviointi perustuu siihen, että otantakooltaan suuren meluselvityksen 

tulos on keskimäärin oikein, sillä virheellisesti melulle altistuvaksi tunnistetut ja vir-

heellisesti tunnistumatta jääneet melulle altistuvat kumoavat ainakin osittain toisensa.  
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7 Teoreettiset melualueet -menetelmän tarkentaminen 

7.1 Tutkimusongelman määrittely 

Tässä luvussa käsitellään melulle altistuvien määrän arviointiin käytettyä teoreettiset 

melualueet -menetelmää. Teoreettisilla melualueilla tarkoitetaan pohjoismaiseen tielii-

kennemelun laskentamalliin perustuvia tietyillä yksinkertaistuksilla laskettavia melu-

alueita (Kuva 27). Menetelmässä oletetaan muun muassa esteetön, tasainen ja akustises-

ti pehmeä maasto sekä tie 0–1 metriä korkealle penkereelle. Lähtöaineistona melupääs-

tön määrittämiseen käytetään tierekisterin nopeusrajoitusta sekä kevyen ja raskaan lii-

kenteen liikennemäärää. Teoreettiset melualueet -menetelmästä on käytetty myös melu-

vyöhykkeiden muodosta nimensä saanutta käsitettä: putkimalli. 

Työssä tarkastellaan keinoja menetelmän tarkentamiseen sekä pyritään löytämään sille 

uusia käyttötarkoituksia. Työssä esitetään tarkennuksia aikaisemmissa arvioissa käytet-

tyyn paikkatieto-ohjelmalla toteutettuun teoreettiset melualueet -menetelmään muun 

muassa kalibroimalla mallia erikseen haja-asutus- ja taajama-alueille. Lisäksi esitetään 

melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä, jossa huomioi-

daan muun muassa rakennusten ja meluesteiden vaikutukset melun leviämiseen. Tässä 

työssä kehitettävän laskentamenetelmän kehittämisessä on pyritty huomioimaan sen 

sovittamismahdollisuus lähitulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön otettavan EU-alueen 

yhteisen ympäristömelun CNOSSOS-laskentamallin kanssa.  

 
Kuva 27 Teoreettiset melualueet ja maastomallipohjaisen melulaskennan melukartta valtatien 1 

varrella Veikkolan kohdalla. 

Maastomallipohjaisten melumallien tuottaminen on kallista ja laskennallisesti raskasta. 

Ei ole mielekästä tuottaa koko Suomen kattavaa tarkkaa melumallia, joten melun las-

kentamalliin on tehtävä yksinkertaistuksia. Suomessa vuosina 2003 ja 2011 maantie- ja 

katuliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrän arviointiin on käytetty paikkatieto-

ohjelmalla toteutettavaa teoreettiset melualueet -menetelmää. Menetelmän ongelmana 

on melualueen poikkeama tarkemmalla maastomallipohjaisella menetelmällä määrite-

tystä meluvyöhykkeestä. Poikkeamia melualueen leveydessä tapahtuu molempiin suun-

tiin eri tilanteen mukaan. Teoreettinen melualue ulottuu pidemmälle kuin maastomalliin 
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perustuva meluvyöhyke silloin, kun tiemelulähde on esimerkiksi kallioleikkauksessa tai 

maaston muodot, rakennukset ja meluesteet rajoittavat melun leviämistä. Teoreettinen 

melualue on kapeampi silloin, kun tiemelulähde on ympäröivää maastoa korkeammalla 

tai on vesistön tai muun akustisesti heijastavan tai kovan vaaka- tai pystypinnan kohdal-

la. Paikkatieto-ohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä ei huomioi eri 

melulähteiden summautumista, jolloin teoreettiset melualueet voivat olla todellista ka-

peammat esimerkiksi risteysalueilla. Kuvassa 27 on esitetty sekä teoreettiset melualueet 

-menetelmällä että maastomallipohjaisella melulaskennalla määritetyt meluvyöhykkeet 

valtatien 1 varrella Veikkolan kohdalla. Kuvasta nähdään kuinka teoreettiset melualueet 

ovat leveämpiä, kun maasto ja meluesteet rajoittavat melunleviämistä. Toisaalta teoreet-

tiset melualueet aliarviovat melutilanteen akustisesti kovan alueen (järven) kohdalla. 

Taajama-alueen lisävaimennus 

Tutkimalla teoreettisia melualueita ja maastomallipohjaisen melulaskennan melu-

vyöhykkeitä, huomattiin, että taajama-alueilla teoreettiset melualueet näyttäisivät yliar-

vioivan melutilanteen. Tätä ilmiötä voidaan yrittää kompensoida taajama-alueen lisä-

vaimennuksella. Tutkimuksen hypoteesi on, että taajama-alueilla, jossa on enemmän 

melun leviämistä rajoittavia rakennuksia ja meluesteitä, melualueiden leveys on syste-

maattisesti kapeampi kuin haja-asutusalueilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää on-

ko mahdollista kalibroida paikkatieto-ohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet  

-menetelmä erikseen haja-asutus- ja taajama-alueille. Tavoitteena on löytää yhdyskunta-

rakenteen perusteella tehtävä korjauskerroin meluvyöhykkeen leveyden laskentaan. Li-

säksi tavoitteena on kehittää melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet 

-menetelmä, jossa huomioidaan taajama-alueen rakennetun ympäristön, kuten rakennus-

ten ja meluesteiden, vaikutukset melun leviämiseen. 

7.2 Tutkimusmenetelmät 

Teoreettiset melualueet -menetelmä 

Teoreettiset melualueet -menetelmällä voidaan määrittää tieliikenteen aiheuttamat melu-

tasot tietyillä yksinkertaistuksilla. Menetelmässä tehdään muun muassa seuraavat yk-

sinkertaistukset: 

 maasto on avoin (esteetön), tasainen ja akustisesti pehmeä 

 tie on 0–1 metriä korkealla penkereellä 

 melutason laskentapiste on 2 metrin korkeudella maanpinnasta. 

Lähtömelutason laskenta ja melun leviämislaskenta perustuvat pohjoismaisen tieliiken-

nemelun laskentamalliin. Tieliikennemelulähteen osalta lähtöaineistona käytetään tiere-

kisteri-paikkatietoaineiston ominaisuustietoja kevyen ja raskaan liikenteen liikennemää-

räästä sekä nopeusrajoituksesta. (Sääskilahti videoneuvottelu 27.9.2013, Jansson ja 

Sääskilahti 2012, Sääskilahti 2011.) Koska tierekisterin tiedot ovat tarvittavien tietojen 

perusteella osittain puutteellisia, on lähtömelutason määrityksessä tarpeellista tehdä 

myös esimerkiksi seuraavanlaiset oletukset (tai tienpitäjän määrittämät muut oletukset): 

 nopeusrajoitustiedon puuttuessa nopeus on 80 km/h 

 raskaiden ajoneuvojen liikennemäärän puuttuessa raskaiden ajoneuvojen osuus 

keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä (KVL) on 8 prosenttia 

 päiväajan liikenteen osuus on 90 prosenttia KVL:stä 

 raskaiden ajoneuvojen osalta suurin nopeus on 87 km/h. 
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Paikkatieto-ohjelmalla toteutettava teoreettinen melumalli 

Paikkatieto-ohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä perustuu tiere-

kisterin ominaisuustietojen perusteella laskettavaan lähtömelutasoon ja siitä laskettavan 

teoreettisen melualueen leveyden laskentaan. Määritetyn melualueen leveyden perus-

teella paikkatietomenetelmillä muodostetaan meluvyöhykkeitä. Muodostettujen melu-

vyöhykkeiden perusteella voidaan arvioida melulle altistuvien ihmisten määrää laske-

malla alueen sisäpuolelle olevian asukkaiden lukumäärä.  

Lähtömelutason ja melun leviämisen laskennan lähtöoletus on, että maasto on esteetön 

ja tie on äärettömän pitkä ja suora sekä tien pengerkorkeus heijastustasosta on alle 1,5 

metriä. Tällöin voidaan käyttää luvussa 2.4 esitettyjä tieliikennemelun laskentamallin 

lähtömelutason, etäisyysvaimennuksen ja maa- ja estevaimennuksen yhtälöitä. Paikka-

tieto-ohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä sisältää seuraavat työ-

vaiheet: 

1. lähtötietojen syöttäminen ja muokkaus 

 kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen todellinen nopeus ja liikennemäärä  

2. lähtömelutason laskenta 

 pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin perustuva lähtömeluta-

son määrittäminen 

3. melualueiden leveyden laskenta Excel-taulukkoon 

 pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin perustuva teoreettisten 

melualueiden, kuten yli 55 dB, 60 dB ja 65 dB, leveyden määrittäminen 

4. Excel-taulukon yhdistäminen paikkatietomuotoiseen tierekisteriin 

5. melualueiden muodostaminen paikkatietomenetelmällä 

6. melutason ja henkilön asuinpaikan sijaintitiedon yhdistäminen 

 melualueiden sisäpuolella olevien RHR-pisteiden valinta 

7. melulle altistuvien ihmisten määrän laskenta. 

Tässä työssä lähtötietojen muokkaus sekä lähtömelutason ja melualueiden leveyden 

laskenta tehtiin Matlab-laskentaohjelmalla. Melualueiden muodostaminen sekä meluta-

son ja henkilöiden asuinpaikan sijaintitiedon yhdistäminen tehtiin ArcMap-paikkatieto-

ohjelmalla. Melulle altistuvien ihmisten määrän laskenta ja tulosten analyysi tehtiin 

Excel-taulukkolaskentana. Taajama-alueen lisävaimennuksella laskettuja melualueita 

sovellettiin YKR-taajama-alueille, kun melutason ja henkilöiden asuinpaikan sijaintitie-

toa yhdistettiin. Yhdistäminen tehtiin eri melualueilla YKR-taajama-alueille ja niiden 

ulkopuolelle. Toteutusta on kuvattu tarkemmin liitteessä C Teoreettiset melualueet  

-menetelmän toteutuksen kuvaus. 

Teoreettinen melumalli muodostettiin Kaakkois-Suomen alueelta. Lähtöaineistona käy-

tettiin vuoden 2011 tierekisteriä ja vuoden 2012 RHR-aineistoa. Tierekisterin teiden 

lähtömelutaso ja eri melualueiden leveyden laskenta tehtiin taulukon 19 mukaisilla las-

kentaparametreilla yhteensä 30 eri tilanteessa. Taulukossa hm on laskentapisteen korke-

us heijastustasosta, hb on tienpinnan pengerkorkeus suhteessa maanpintaan ja heijastus-

tasoon. Taajama-alueen lisävaimennusta sovellettiin siten, että 0,1 dB/m lisävaimennus 

alkaa 30 metrin jälkeen. Käytännössä taajamavaimennus aiheuttaa 10 dB lisävaimen-

nuksen 100 metrillä. 

 



70 

 

 

Taulukko 19 Melualueen leveyden laskennassa käytettävät parametrit paikkatieto-ohjelmalla  

toteutettavassa teoreettiset melualueet tarkastelussa. 

Pengerkorkeus hb [m] Laskentapisteen  

korkeus hm [m] 

Taajama-alueen  

lisävaimennus [dB/m] 

Meluvyöhykkkeet  

LAeq, klo7–22 [dB] 

1 2 0 45; 50; 55; 60; 65 

1 2 0,1 45; 50; 55; 60; 65 

0,5 2 0 45; 50; 55; 60; 65 

0,5 2 0,1 45; 50; 55; 60; 65 

0 2 0 45; 50; 55; 60; 65 

0 2 0,1 45; 50; 55; 60; 65 

Melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettinen melumalli 

Melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä perustuu myös 

tierekisterin perusteella laskettavaan lähtömelutasoon, mutta melun leviämislaskenta 

eroaa merkittävästi paikkatieto-ohjelmalla toteutettavasta menetelmästä. Käytännössä 

menetelmä on samanlainen kuin maastomallipohjainen melulaskenta, mutta ilman todel-

lisia maaston muotoja tai maaston akustisia ominaisuuksia. Teoreettiset melualueet  

-menetelmän toteuttaminen melulaskentaohjelmalla mahdollistaa kuitenkin tiettyjen 

maaston ominaisuuksien kuten rakennusten ja meluesteiden huomioimisen jollain tasol-

la. Melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä sisältää seu-

raavat työvaiheet: 

1. lähtötietojen syöttäminen ja muokkaus sekä melumallin muodostaminen 

 kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen todellinen nopeus ja liikennemäärä 

päivällä → tiemelulähteen lähtömelutaso 

 melun leviämiseen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen: rakennukset ja 

meluesteet 

 RHR-aineiston asukastietojen ja Maanmittauslaitoksen maastotietokan-

nan rakennusten yhdistäminen → melutason laskentapisteen määrittämi-

nen 

2. melun leviämislaskenta 

 melutason ja henkilön asuinpaikan sijaintitiedon yhdistäminen julkisivu-

laskennalla 

3. melulle altistuvien ihmisten määrän laskenta 

 

Tässä työssä tutkitut melulaskentaohjelmalla toteutettavat teoreettiset melumallit muo-

dostettiin kahdella eri tavalla. Eri meluselvitysten melumalleja yksinkertaistettiin pois-

tamalla niistä tietosisältöä. Kaakkois-Suomen alueelta muodostettiin uusi teoreettinen 

melumalli käytettävissä olevista paikkatietoaineistoista.  

Meluselvitysten melumalleista poistettiin maastomalli siten, että maanpinnan korkeus-

asema oli kauttaaltaan 0 metriä. Kaikkien muiden teoreettisen melumallin objektien 

korkeusasemat olivat suhteessa tähän nollakorkeuteen. Tiemelulähteen pengerkorkeute-

na käytettiin 0,65 metriä ja 1 metriä. Tiemelulähteen lähtömelutaso oli lähes sama kuin 

vertailussa käytettävässä melumallissa, sillä vain mäkikorjaus puuttui. Näin ollen vertai-

lussa tarkasteltiin maaston puuttumisen vaikutusta mallinnettuun melutasoon ja melulle 

altistuvien ihmisten arvioituun määrään. Rakennusten osalta käytettiin eri korkeuksia 

kerrostaloille (6 m tai 15 m) ja muille rakennuksille (3 m tai 6 m). Rakennusten heijas-

tusvaikutusta ei huomioitu. Melumallien rakennukset sisältivät asukastiedot valmiina. 

Julkisivumelutason laskentapisteet olivat 2 metrin korkeudella maanpinnasta. Myös 

meluesteet huomioitiin teoreettisessa melumallissa. EU-meluselvityksissä meluesteitä 
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on digitoitu tarkkaan vaaka- ja pystygeometrian osalta. Meluesteiden vaakageometria 

pysyi ennallaan; suhteellisena korkeutena käytettiin 2 ja 4 metriä. Muut melumallin 

ominaisuudet, kuten akustisesti kovat alueet, poistettiin. Kuvassa 28 on havainnollistet-

tu melulaskentaohjelmalla toteutettavan maastomallipohjaisen melumallin ja teoreetti-

sen melumallin eroja. 

 
Kuva 28 Melulaskentaohjelmalla toteutettava maastomallipohjainen melumalli ja teoreettinen 

melumalli. 

Kaakkois-Suomen osalta muodostettiin teoreettinen melumalli vastaavalla tavalla kuin 

edellä on esitetty. Lähtöaineistona käytettiin tierekisteriä, maastotietokannan rakennuk-

sia ja RHR-aineistoa. Kaakkois-Suomen osalta käytettiin myös suoraan RHR-aineiston 

sijaintitietoa laskentapisteenä. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan käytetty rakennuksia. Me-

luesteitä ei huomioitu, vaikka meluesteistä on paikkatietoa tierekisterissä. Tierekisterin 

tietosisällön kuvauksessa kerrotaan melurakenteista olevan saatavilla seuraavat tiedot: 

kummalla puolella tietä este on, tyyppi (aita, kaide, valli, ei määritelty), materiaali, etäi-

syys tien keskilinjasta ja suhteellinen korkeus tien pinnasta (Liikennevirasto 2014). Me-

lurakenteiden osalta tiedot osoittautuivat kuitenkin useimmissa tapauksissa puutteelli-

siksi, joten niiden soveltuvuus sellaisenaan melulaskentaan on huono. 

7.3 Tulokset 

7.3.1 Maastomallipohjaiset meluselvitykset vs. teoreettinen melu-
malli 

Melulaskentaohjelmalla toteutetulla teoreettisella melumallilla arvioidut melulle altistu-

vien ihmisten määrät on esitetty taulukoissa 20–27. Taulukoissa on myös esitetty vertai-

lukohteena käytetyssä meluselvityksessä arvioitu melulle altistuvien ihmisten määrä. 

Teoreettisen melumallin eri tilanteissa on käytetty eri laskentaparametreja tien penger-

korkeudelle, rakennusten korkeudelle ja esteiden korkeudelle. Laskentaparametrien ly-

henteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = rakennusten korkeudet [m], E = meluesteiden 

korkeus [m]. Lyhenne ”E 0” tarkoittaa sitä, että meluesteet eivät olleet mukana tarkaste-

lussa. Vihreällä maalatut luvut vastaavat parhaiten vertailun kohteena käytetyn maasto-

mallipohjaisen meluselvityksen (maalattu sinisellä) tulosta. 
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Pääkaupunkiseutu – maantiet ja kadut 

Taulukko 20 Teoreettinen melumalli, maantiet ja kadut, Espoo ja Kauniainen: eri menetelmillä 

arvioidut melulle altistuvien ihmisten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkor-

keus [m], R = rakennusten korkeudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys 38318 21218 3918 113 2 63569 25251 4033 

P 0,65; R 6/15; E 0 33715 17341 3045 245 11 54357 20642 3301 

P 0,65; R 3/6; E 0 37251 18097 3440 246 11 59045 21794 3697 

P 0,65; R 3/6; E 2 36813 16950 2445 70 9 56287 19474 2524 

P 0,65; R 3/6; E 4 36913 15779 2210 70 9 54981 18068 2289 

P 1; R 3/6; E 0 39096 21232 3444 293 13 64078 24982 3750 

P 1; R 3/6; E 2 39313 19787 2730 79 11 61920 22607 2820 

Taulukko 21 Teoreettinen melumalli, maantiet ja kadut, Helsinki: eri menetelmillä arvioidut melul-

le altistuvien ihmisten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = 

rakennusten korkeudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys 95568 76260 42055 9619 2 223504 127936 51676 

P 0,65; R 6/15; E 0 82903 69507 36424 5496 44 194374 111471 41964 

P 0,65; R 3/6; E 0 100514 73722 36792 5536 44 216608 116094 42372 

P 0,65; R 3/6; E 2 101247 73453 34972 4241 0 213913 112666 39213 

P 0,65; R 3/6; E 4 99019 68557 33233 4188 0 204997 105978 37421 

P 1; R 3/6; E 0 105587 76732 38818 6893 82 228112 122525 45793 

P 1; R 3/6; E 2 106724 76880 36920 4868 0 225392 118668 41788 

Taulukko 22 Teoreettinen melumalli, maantiet ja kadut, Vantaa: eri menetelmillä arvioidut melulle 

altistuvien ihmisten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = ra-

kennusten korkeudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys 33250 16728 1877 311 1 52167 18917 2189 

P 0,65; R 6/15; E 0 25546 12738 1152 116 1 39553 14007 1269 

P 0,65; R 3/6; E 0 27335 13591 1172 116 1 42215 14880 1289 

P 0,65; R 3/6; E 2 27103 12837 911 47 1 40899 13796 959 

P 0,65; R 3/6; E 4 27316 12180 813 47 1 40357 13041 861 

P 1; R 3/6; E 0 31276 14506 1891 326 4 48003 16727 2221 

P 1; R 3/6; E 2 31118 13929 1311 246 1 46605 15487 1558 

Pääkaupunkiseutu – maantiet 

Taulukko 23 Teoreettinen melumalli, maantiet, pääkaupunkiseutu: eri menetelmillä arvioidut me-

lulle altistuvien ihmisten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = 

rakennusten korkeudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Kohde Menetelmä 50–55 dB 55–60 dB 60–65 dB yli 65 dB yli 55 dB Suhteellinen 

ero 

Espoo ja  

Kauniainen 
EU-meluselvitys 26782 14247 5770 1279 21296  

P 1, R 3/6, E 0 29406 13352 5539 2429 21320 +0,1 % 

Helsinki 

  
EU-meluselvitys 44110 25889 10114 4020 40023  

P 1, R 3/6, E 0 78706 31560 11557 7097 50214 +25,5 % 

Vantaa 

  
EU-meluselvitys 22548 11043 4135 951 16129  

P 1, R 3/6, E 0 20998 7912 2926 1201 12039 –25,4 % 
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Muut tarkasteltavat kohteet 

Taulukko 24 Teoreettinen melumalli, Kajaani: eri menetelmillä arvioidut melulle altistuvien ihmis-

ten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = rakennusten korkeu-

det [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

Kajaanin meluselvitys 4534 2175 495 0 0 7204 2670 495 

P 1, R 3/6, E 0 4545 2050 464 0 0 7059 2514 464 

P 1, R 3/6, E 2 4484 2044 457 0 0 6985 2501 457 

Taulukko 25 Teoreettinen melumalli, Kiiminki: eri menetelmillä arvioidut melulle altistuvien ih-

misten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = rakennusten kor-

keudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys 259 107 31 0 0 397 138 31 

P 1, R 3/6, E 0 163 131 40 0 0 334 171 40 

P 1, R 3/6, E 2 185 101 30 0 0 316 131 30 

Taulukko 26 Teoreettinen melumalli, Valtatie 1: eri menetelmillä arvioidut melulle altistuvien ih-

misten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = rakennusten kor-

keudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys 3961 1361 439 32 0 5793 1832 471 

P 1, R 3/6, E 0 3312 1294 351 46 2 5005 1693 399 

P 1, R 3/6, E 2 3027 1023 326 33 2 4411 1384 361 

Taulukko 27 Teoreettinen melumalli, Valtatie 3: eri menetelmillä arvioidut melulle altistuvien ih-

misten määrät. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = rakennusten kor-

keudet [m] ja E = meluesteiden korkeus [m]. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys 8282 3144 953 36 0 12415 4133 989 

P 1, R 3/6, E 0 5820 3612 1013 217 0 10662 4842 1230 

P 1, R 3/6, E 2 5510 3666 492 44 0 9712 4202 536 

Tulosten arviointi 

Tulokset osoittavat, että tieliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrää voidaan arvi-

oida melulaskentaohjelmalla toteutettavalla teoreettisella melumallilla samalla tarkkuus-

tasolla kuin tarkemmalla maastomallipohjaisella melumallilla. Teoreettisen melumallin 

määrittelyssä käytettävien laskentaparametrien (pengerkorkeuden, rakennusten korkeu-

den ja esteiden korkeuden) muuttaminen vaikuttaa merkittävästi arvioituun melulle al-

tistuvien ihmisten määrään. 

Erityisesti pääkaupunkiseudun maantie- ja katuliikenteen melulle altistuvien ihmisten 

osalta tulokset osoittavat, että melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettinen melu-

malli sopii hyvin taajamissa ja kaupunkimaisessa ympäristössä melulle altistuvien ih-

misten määrän arviointiin. Pääkaupunkiseudun osalta tulokset selittyvät rakennusten 

estevaikutuksella, joka on taajamissa voimakkaampi ilmiö. Maanteiden osalta Espoossa 

saavutetaan lähes sama tulos, kuin maastomallipohjaisessa meluselvityksessä. Helsin-

gissä ja Vantaalla maanteiden osalta tulokset poikkeavat merkittävästi EU-

meluselvityksen tuloksesta. Maanteiden varsilla rakennusten estevaikutuksella ei ollut 

yhtä merkittävää vaikutusta. Tarkasteltaessa laajoja alueita oli mahdollista saavuttaa 

suhteellisen hyvin maastomallipohjaisia meluselvityksiä vastaavia tuloksia, vaikka pai-
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kalliset poikkeavuudet olivat merkittäviä. Liitteessä D esitetyt case-tutkimukset sisältä-

vät muutaman esimerkin paikallisista arvioinneista. 

7.3.2 Kaakkois-Suomen teoreettinen melumalli 

Paikkatieto-ohjelmalla ja melulaskentaohjelmalla toteutetulla teoreettisella melumallilla 

Kaakkois-Suomenalueelta arvioidut melulle altistuvien ihmisten määrät on esitetty tau-

lukossa 28. Teoreettisen melumallin muodostamiseen eri menetelmillä on käytetty eri 

laskentaparametreja tien pengerkorkeudelle ja rakennusten korkeudelle. Asukasmäärää 

on arvioitu joko rakennuksiin liitettyjen asukastietojen perusteella tai suoraan RHR-

pisteen sijaintitiedon perusteella. Laskentaparametrien lyhenteet: P = tien pengerkorke-

us [m], R = rakennusten korkeudet [m], RHR = henkilön asuinpaikan sijaintitieto määri-

tetty RHR-pisteen koordinaateilla, T = taajama-alueen lisävaimennus [dB/m] ja YKR = 

RHR-pisteet lajiteltu YKR-alueittain taajamavaimennuksen huomioimiseksi. 

Taulukko 28 Kaakkois-Suomen teoreettinen melumalli, päiväajan melulle altistuvat ihmiset 

(LAeq, klo 7–22 2 m korkeudella). Lyhenteet: P = tien pengerkorkeus [m], R = rakennusten korkeudet 

[m], RHR = henkilön asuinpaikan sijaintitieto määritetty RHR-pisteen koordinaateilla, T = taaja-

ma-alueen lisävaimennus [dB/m], YKR = RHR-pisteet lajiteltu YKR-alueittain taajamavaimennuk-

sen huomioimiseksi. 

Menetelmä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB yli 70 dB yli 55 dB yli 60 dB yli 65 dB 

CadnaA P 0,65 R 3/6 5931 1715 478 139 8263 2332 617 

CadnaA P 1 R 3/6 7238 2132 622 153 10145 2907 775 

CadnaA P 0,65 RHR 8056 2097 471 122 10746 2690 593 

CadnaA P 1 RHR 10070 2678 681 146 13575 3505 827 

ArcMap P 1 RHR 8338 2129 787  11254 2916 787 

ArcMap 
P 1; 

T 0,1  

RHR; 

YKR 
4159 1336 702   6197 2038 702 

ArcMap P 0,5 RHR 5831 1384 518   7733 1902 518 

ArcMap 
P 0,5;  

T 0,1  

RHR; 

YKR 
2833 1042 501   4376 1543 501 

ArcMap P 0 RHR 3970 1143 235   5348 1378 235 

ArcMap 
P 0;  

T 0,1  

RHR; 

YKR 
2038 862 231   3131 1093 231 

Maanteiden melulle altistuvat asukkaat 2011 

(Jansson ja Sääskilahti 2012) 
15247 

Tulosten arviointi 

Tulokset osoittavat, että maantieliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrää voidaan 

arvioida paikkatieto-ohjelmalla toteutettavalla teoreettisella melumallilla samalla tark-

kuustasolla kuin melulaskentaohjelmalla toteutettavalla teoreettisella melumallilla. Ku-

vassa 29 on vertailtu melulaskentaohjelmalla ja paikkatieto-ohjelmalla toteutettuja teo-

reettisia melumalleja. 

Edellisessä luvussa (7.3.1) osoitettiin, että melulaskentaohjelmalla toteutettu teoreetti-

nen melumalli mahdollistaa melulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnin samalla 

tarkkuustasolla kuin maastomallipohjainen melumallinnus. Edellä esitettyjen tulosten 

perusteella voidaan siis todeta, että melulle altistuvien ihmisten määrän arviointi on 

mahdollista myös paikkatieto-ohjelmalla toteutettavalla teoreettisella melumallilla sa-

malla tarkkuustasolla kuin maastomallipohjaisella melumallinnuksella. 
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Teoreettisen melumallin määrittelyssä käytettävien laskentaparametrien (pengerkorkeu-

den, rakennusten korkeuden ja taajama-alueen lisävaimennuksen) muuttaminen vaikut-

taa merkittävästi arvioituun melulle altistuvien ihmisten määrään. Tässä työssä ehdote-

tulla 0,1 dB/m taajama-alueen lisävaimennuksella saavutetaan kuitenkin liian suuri 

vaimennus. Muunneltavien parametrien kalibrointi vaatii vielä jatkotarkasteluja.  

 
Kuva 29 Teoreettiset melualueet eri menetelmillä. Melulaskentaohjelmalla ruudukkon lasketut 

melutasot sekä paikkatieto-ohjelmalla muodostetut teoreettiset melualueet. Violetit viivat on lasket-

tu 1 m pengerkorkeudella ilman taajama-vaimennusta. Turkoosit on laskettu vastaavasti, mutta 

0,1 dB/m taajamavaimennuksen kanssa. 
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7.4 Menetelmien toteutuksen vertailu 

Todellisen ympäristön huomiointi tarkastelussa 

Toteuttaessa teoreettiset melualueet -menetelmää melulaskentaohjelmalla voidaan huo-

mioida meluesteiden ja rakennusten vaikutukset melun leviämiseen. Lisäksi melulas-

kentaohjelmalla toteutettava menetelmä huomioi eri melulähteiden summautumisen. 

Paikkatieto-ohjelmalla toteutettavalla menetelmällä melun leviämiseen voidaan vaikut-

taa pääasiassa vain YKR-taajama-alueen perusteella. 

Päivitettävyys CNOSSOS-laskentamalliin 

Molemmat mallit ovat päivitettävissä CNOSSOS-laskentamalliin. CNOSSOS-

laskentamallin luonnoksessa lähtömelutason määritys sisältää useita ajoneuvoluokkia 

(Kephalopoulos et al. 2012). Näin ollen lähtötietovaatimukset kasvavat tai on tehtävä 

enemmän oletuksia liikenteen koostumuksesta. 

Työmäärä 

Paikkatieto-ohjelmalla ja melulaskentaohjelmalla toteutettavan teoreettisen melumallin 

työvaiheiden lukumäärästä ja laskennallisesta raskaudesta johtuen melulaskentaohjel-

malla laskenta-aika on nopeampi (ainakin siltä osin, kun se vaatii laskennan suorittavan 

henkilön läsnäoloa). Melulaskentaohjelman toteutuksessa tietokone kykenee suoritta-

maan laskennallisesti raskaimman työvaiheen itsenäisesti, sillä vain melumallin muo-

dostaminen ja tulosten analyysi tarvitsevat käyttäjän valvontaa. Paikkatieto-

ohjelmatoteutuksessa melulaskenta on käytännössä melualueiden leveyden laskentaa 

taulukkomuodossa ja meluvyöhykkeiden muodostamista paikkatietomenetelmillä, jotka 

osoittautuivat suhteelliseen hitaiksi työvaiheiksi.  

Erillisten työvaiheiden määrä ja lähtötietojen syöttämisen helppous voidaan lukea melu-

laskaskentaohjelman eduksi. Melulaskentaohjelmalla ei ole tarpeen ohjelmoida erillistä 

ohjelmaa lähtömelutason laskentaan. Tämän lisäksi melulaskentaan sekä melutason ja 

asuinpaikaan yhdistämiseen liittyvät työvaiheet voidaan suorittaa samalla melulaskenta-

ohjelmalla. 

Asiantuntemus ja ohjelmistot 

Teoreettiset melualueet -menetelmän toteuttaminen joko paikkatieto-ohjelmalla tai me-

lulaskentaohjelman vaatii erilaisten tietokoneohjelmien erityisosaamista. Melutarkaste-

lun toteuttamiseen vaaditaan poikkitieteellistä melu- ja paikkatieto-osaamista. Näin ol-

len teoreettiset melualueet -menetelmän monimutkaisuus voidaan lukea molempien 

menetelmien haitaksi.  

Melulaskennan tarkoituksiin tarvitaan usein vain melutarkasteluihin soveltuva ohjelmis-

tolisenssi, joten sen hankkiminen ei ole välttämättä kustannustehokasta. Paikkatieto-

ohjelmat soveltuvat puolestaan useaan eri käyttötarkoitukseen. 

Analyysimahdollisuudet 

Molemilla teoreettisen melumallin toteuttamismenetelmillä on hyvät ja monipuoliset 

mahdollisuudet laskentatulosten analyysiin ja visualisointiin. Melulle altistuvien ihmis-

ten määrää voidaan tarkastella rakennusvuoden, rakennusluokan, YKR-taajama-alueen, 

kunnan tai muun ominaisuustiedon perusteella suodatettuna. Menetelmien välillä on 

kuitenkin eroja. Paikkatieto-ohjelmalla analyysi mahdollisuudet ovat hieman rajalli-

semmat. Tämä selittyy menetelmien erilaisilla mallinnusperiaatteilla: paikkatieto-

ohjelmalla määritetään RHR-pisteitä melualueen sisäpuolelta, kun taas melulaskentaoh-
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jelmalla jokaiseen rakennukseen tai RHR-pisteeseen määritetään erillisiä melutasoja. 

Melulaskentaohjelmalla määritetyt melutasot mahdollistavat monipuolisemman herk-

kyystarkastelun. Eli jonkin asukaspisteen melutason tilastollista jakaumaa voidaan ana-

lysoida tarkemmin, sillä melutaso määritellään portaattomasti. Paikkatieto-ohjelmalla 

RHR-pisteen melutasot määritetään esimerkiksi 5 dB portaissa muutamaan eri melu-

vyöhykkeeseen (esimerkiksi 55–60 dB, 60–65 dB ja yli 65 dB). Tarkempi porrastus 

olisi mahdollinen, mutta se lisäisi merkittävästi meluvyöhykkeiden muodostamiseen 

käytettyä työaikaa. 

Kalibrointi 

Molemmat menetelmät vaativat kalibroinnin, jotta tulokset saadaan vastaamaan maas-

tomallipohjaisella melulaskennalla tehtävää melulle altistuvien määrän arviointia. Melu-

laskentaohjelmalla kalibrointi voidaan tehdä muun muassa muuttamalla penkereen, ra-

kennusten ja meluesteiden korkeuksia. Paikkatieto-ohjelmalla kalibrointi voidaan tehdä 

muuttamalla penger-korkeutta ja taajamavaimennus-parametria. Korkeuksien ei tarvitse 

vastata todellisen ympäristön ja maaston mittasuhteita, sillä menetelmä on jo lähtökoh-

taisesti teoreettinen. Olennaista on saada tulokset vastaaman maastomallipohjaisen me-

lutarkastelun tuloksia.  

Yhteenveto teoreettiset melualueet -menetelmien vertailusta 

Taulukossa 29 on esitetty yhteenveto melulaskentaohjelmalla ja paikkatieto-ohjelmalla 

toteutettavien teoreettiset melualueet -menetelmien hyödyistä ja haitoista. 

Taulukko 29 Teoreettisen melumallin toteutuksessa käytettyjen menetelmien hyötyjen ja haittojen 

vertailu. Merkinnät: (+/-) jokin ominaisuus on toisen menetelmän etu verrattuna toiseen. (++/+) 

hyödyllinen ominaisuus löytyy molemmista, mutta toisessa suurempi hyöty. (+/+) molemmissa vas-

taava hyödyllinen ominaisuus. (-/-) molemmissa vastaava haitta. 

Hyödyt ja haitat CadnaA ArcMap 

Arvioidun melulle altistuvien ihmisten määrän vastaavuus  

maastomallipohjaiseen meluselvitykseen (kadut) 
+ - 

Arvioidun melulle altistuvien ihmisten määrän vastaavuus  

maastomallipohjaiseen meluselvitykseen (maantiet) 
+ + 

Herkkyysanalyysi ++ + 

Laskenta-aika ja laskennan suorittavan henkilön työaika + - 

Laskentamallin ”lähdekoodi” muokattavissa ja tarkistettavissa - + 

Laskentavaiheet erillisissä vs. samassa tietokoneohjelmassa + - 

Todellisen ympäristön huomiointi tarkastelussa  

(rakennukset, meluesteet ja melulähteiden summautuminen) 
+ - 

Monipuoliset paikkatietoanalyysit + + 

Päivitettävissä uuteen CNOSSOS-laskentamalliin  + + 

Taajama-alueiden huomiointi + + 

Tulosten visualisointi + + 

Työvaiheiden lukumäärä ja lähtötietojen syöttäminen + - 

Vaadittava poikkitieteellinen asiantuntijuus - - 

Yhden käyttötarkoituksen vs. monikäyttöinen ohjelmistolisenssi - + 

7.5 Luotettavuusanalyysi 

Tarkastelussa tehdyn otannan koko oli riittävä, jotta voitiin tehdä luotettavia johtopää-

töksiä. Kaakkois-Suomen osalta otanta sisälsi useita keskisuuria kaupunkeja: Lappeen-

ranta, Kouvola, Kotka, Hamina ja Imatra. Maastomallipohjaisten meluselvitysten osalta 

otanta oli myös kattava. 
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Rakennusten asukasmäärätiedot ja RHR-pisteiden asukasmäärät eivät ole täysin vertai-

lukelpoisia, sillä osa RHR-pisteistä jäi yhdistymättä rakennuksen sijaintitietoon. Tämä 

johtui RHR-pisteiden sijaintitarkkuudesta suhteessa rakennukseen; joissain tilanteissa 

rakennus puuttui kuitenkin kokonaan. Tierekisterin nopeustietojen puutteellisuus aiheut-

taa sen, että lähtömelutason määrittämisessä voidaan tehdä paikallisesti 0–7 dB virhe. 

Tässä työssä nollanopeudet (nopeustieto 0 km/h) on oletettu nopeudeksi 80 km/h. Myös 

oletukset raskaanliikenteen osuudesta aiheuttavat virhettä, mutta toisaalta tierekisterin 

ominaisuustietokaan raskaanliikenteen liikennemäärän osalta ei ole välttämättä ajan 

tasalla. Nopeustiedon korjaamisen vaikutusta tarkasteltiin ja tulokset osoittivat, että me-

lulle altistuvien määrä kasvoi 13 prosenttia, kun nollanopeudet korjattiin 80 km/h no-

peudeksi. 
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8 Johtopäätökset ja suositukset 

Melulle altistuvien ihmisten määrän seuranta 

Tämän diplomityön tulokset vahvistivat aikaisemman käsityksen siitä, että melulle altis-

tuvien ihmisten määrän muuttumista ei voida seurata riittävän tarkasti nykyisillä menet-

telyillä. Niillä ei saada esiin toteutuneiden meluntorjuntatoimien vaikutuksia, jolloin 

todellisuudessa melulta suojatut ihmiset tunnistuvat melutarkastelussa melulle altistu-

viksi. Todellisuudessa asianlaita ei ole näin, vaan melutasoja on saatu alennettua. Las-

kentamenetelmän vuoksi melulle altistuvien ihmisten määrä kuitenkin kasvaa.  

Vuoden 2000 jälkeen melualueille on rakennettu uusia, paremmin meluntorjunnan vaa-

timukset huomioon ottavia asuintaloja ja -alueita eri puolille Suomea. Tämän työn tar-

kastelualueilla melulle altistuvista ihmisistä 8–28 prosenttia asuu näillä uuden rakenta-

misen kohteissa, joissa ei enää altistuta melulle samassa määrin kuin vanhemmilla alu-

eilla ja vanhemmissa rakennuksissa. Altistumisen väheneminen pitäisi ottaa huomioon 

rakennusvuoteen ja rakennusluokkaan perustuvilla korjauskertoimilla. Näin saataisiin 

luotettavampi käsitys todellisesta melutilanteen kehityksestä. 

Tässä työssä esitetyillä rakennusvuosikohtaisilla ja rakennusluokkakohtaisilla korjaus-

kertoimilla muutos melulle altistuvien ihmisten määrässä oli tarkasteltavissa kohteissa  

–5…–24 prosenttia. Jatkotutkimuksessa tulee tarkemmin määrittää laskentaan soveltu-

vat, luotettavat korjauskertoimet. 

Valtakunnallinen ja paikallinen melutarkastelu 

Suomessa melulle altistuvien ihmisten määrien arvioinnit eivät ole keskenään vertailu-

kelpoisia, koska niissä on käytetty eri menetelmiä ja erilaisia lähtöoletuksia. Muun mu-

assa laskenta-asetukset ja mallinnusperiaatteet ovat vaihdelleet eri vuosina tehdyissä 

meluselvityksissä. Melumalleihin tehdyt laskentatekniset tarkennukset, kuten mäkikor-

jaus ja pidempi laskentasäde, antavat systemaattisesti suurempia melutasoja. Koko 

Suomen kattavissa arvioinneissa ei ole mahdollista huomioida kaikkia alueita ja yksi-

tyiskohtia, joilla on vaikutusta melulle altistumiseen. Tällöin joudutaan tekemään otan-

tatutkimuksiin ja tilastoihin perustuvia yleistyksiä. Arvioinnissa sovellettavalla lasken-

tasuureella ja laskentamenetelmällä on merkittävä vaikutus saatavaan tulokseen. Tulok-

seen vaikuttaa kaksi keskeistä tekijää: miten arvioidaan alueet, joilla valittu melutaso 

ylittyy, ja miten arvioidaan tällä melualueella altistuvat henkilöt.  

Valtakunnallisiin strategisiin melutarkasteluihin on tärkeää saada eri alueilta vertailu-

kelpoista ja aika ajoin helposti päivitettävää tietoa melutilanteesta meluntorjuntatoimien 

priorisoinnin sekä riskien tunnistamisen tarpeisiin. Arvioitaessa melulle altistuvien mää-

rää valtakunnallisella tasolla olisi hyödyksi, mikäli laskentaolettamukset olisivat yksikä-

sitteisiä ja mahdollisimman yksinkertaisia, mutta herkkiä tuomaan esiin meluntorjunnan 

kannalta kriittiset kohteet. Laskennassa tulisi voida yksinkertaisesti ottaa huomioon to-

teutetut meluntorjuntatoimet sekä liikenteen ja yhdyskuntarakenteen ominaisuudet, ja 

niiden vaikutusten pitäisi myös näkyä tuloksissa.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin esimerkkikohteissa erilaisia laskentamenetelmiä ja  

-oletuksia ja verrattiin niillä saatuja tuloksia EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisten 

meluselvitysten tuloksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että esimerkiksi päi-

vä-ilta-yömelutaso Lden määritettynä rakennuksen julkisivulle 2 metrin laskentakorkeu-

della antaa luotettavan kuvan melutilanteesta. Laskentasuure huomioi liikenteen päivä- 

ja yöajan jakauman, jolloin ei tarvitse erikseen arvioida, onko päivä- vai yöajan tilanne 
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melualtistuksen kannalta mitoittavampi. Lisäksi 2 metrin laskentakorkeus (verrattuna 4 

metrin laskentakorkeuteen) ottaa paremmin huomioon maa- ja estevaimennuksen vaiku-

tuksen, joka vaihtelee yhdyskuntarakenteen mukaan. Näiden esimerkkien valossa vai-

kuttaa siltä, että on löydettävissä valtakunnalliseen melutilanteen arviointiin soveltuva 

laskentatapa.  

Paikallisissa melutarkasteluissa on yleensä tarkempi tiedon tarve kuin valtakunnallisissa 

melutarkasteluissa. Paikallista tarkastelua tarvitaan meluntorjuntatoimien mitoitukseen 

ja yhdyskuntasuunnittelun tueksi. Niissä on mahdollista huomioida pienempiä altistumi-

seen ja haitan kokemiseen vaikuttavia yksityiskohtia. Näissä suunnittelutilanteissa jou-

dutaan usein myös pohtimaan meluntorjuntatoimenpiteiden suhdetta muihin tavoitelta-

viin tuloksiin, kuten liikenteen vähentämiseen, ilmanlaatuun, tekniseen toteutettavuu-

teen ja hyöty-kustannussuhteeseen. Arviointimenettelyn jatkokehittelyssä tulisi mahdol-

lisuuksien mukaan huomioida tekijät, jotka vaikuttavat koettuun meluhaittaan. Tällaisia 

tekijöitä ovat muun muassa oleskelualueiden sijainnit sekä sellainen kompensoiva toi-

mintojen sijoittelu, joka huomioi, että lähiympäristöstä löytyy myös melutasoltaan 

alempia, paremmin oleskeluun soveltuvia alueita. Sovellettavan laskentasuureen valin-

nassa tulisi huomioida, arvioidaanko melulle altistumista terveyden vai viihtyisyyden 

näkökulmasta. Tähän tietoa antavat meluhaitan kokemisesta ja melun terveysvaikutuk-

sista tehtävät tutkimukset. 

Sekä valtakunnallisen että paikallisen melutilanteen arvioinnissa tulee jatkossa kiinnit-

tää huomiota melutilanteen seurannan tarkkuuteen. Eri tahojen eri vuosina tekemien 

selvitysten tulisi jatkossa olla nykyistä paremmin vertailukelpoisia. Analyysissä käytet-

täviä rakennus- ja huoneistorekisterin sijainti- ja rakennusvuositietojen käyttöä tulisi 

kehittää siten, että melutilannetta voidaan arvioida ja tapahtunut muutos yksilöidä oike-

alle alueelle. Tietoja tulisi voida hyödyntää valtakunnallisen melutilanteen arvioinnissa 

käytettävien uuden rakentamisen osalta sovellettavien korjauskertoimien määrittämi-

seen. Analyysin mahdollistamiseksi jatkotutkimuksessa olisi kiinnitettävä huomiota 

tietojen hallintaan ja keräämiseen sekä melutilanteen seurantaan käytettävien paikkatie-

tojärjestelmien kehittämiseen. Jatkotutkimuksessa on huomioitava melutarkasteluissa 

tuotetun tiedon käyttötarkoitus ja ohjausvaikutus. Ne määrittävät meluselvityksissä käy-

tettävien lähtötietojen keruun laajuuden ja tarkkuustason. 

Teoreettiset melualueet -menetelmän tarkkuus 

Tässä työssä pyrittiin erityisesti arvioimaan, onko löydettävissä menetelmiä, jotka so-

veltuvat melulle altistuvien ihmisten määrän luotettavaan arviointiin. Tulokset osoitti-

vat, että tieliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrää voidaan arvioida yksinkertais-

tetulla teoreettiset melualueet -menetelmällä samalla tarkkuustasolla kuin maastomalli-

pohjaisella melukartoituksella. Teoreettisen melumallin määrittelyssä käytettävien las-

kentaparametrien, kuten tien pengerkorkeuden, rakennusten korkeuden ja taajama-

alueen lisävaimennuksen, muuttaminen vaikutti merkittävästi arvioituun melulle altistu-

vien ihmisten määrään. Siksi laskentaparametrien kalibrointi vaatii vielä jatkotutkimus-

ta.  

Tarkasteltaessa laajoja alueita oli mahdollista saavuttaa suhteellisen hyvin maastomalli-

pohjaisia meluselvityksiä vastaavia tuloksia, vaikka paikalliset poikkeavuudet olivat 

merkittäviä. Tulokset osoittivat myös, että tarkastelu on mahdollista toteuttaa sekä me-

lulaskentaohjelmalla että paikkatieto-ohjelmalla. Maantieliikenteen melulle altistuvien 

ihmisten arvioinnin osalta melulaskentaohjelmalla ja paikkatieto-ohjelmalla toteutetta-

vien menetelmien välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja. Pääkaupunkiseudun 

maantie- ja katuliikenteen melulle altistuvien ihmisten osalta tulokset osoittivat, että 



81 

 

 

melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettiset melualueet -menetelmä sopii hyvin 

taajamien melun mallintamiseen. Tulokset selittyivät rakennusten estevaikutuksella, 

joka on taajamissa voimakkaampi ilmiö ja jonka vaikutukset on mahdollista huomioida 

myös yksinkertaistetussa melumallissa. Maanteiden osalta rakennusten estevaikutuksel-

la ei ollut yhtä merkittävää vaikutusta. 

Taajamien katuliikenteen melumallinnuksen osalta ongelmana on kuitenkin liikennetie-

tojen saatavuus ja puutteellisuus. Liikennelaskentoihin perustuvia liikennemääriä on 

saatavilla vaihtelevasti, ja usein meluselvitysten lähtöaineistot perustuvat vain arvioitui-

hin liikennemääriin. Lisäksi liikennetietojen syöttäminen melumalliin edellyttää jonkin 

verran työtä, sillä ne eivät välttämättä ole suoraan käyttökelpoisessa muodossa. Näin 

ollen liikennetietojen syöttäminen melulaskentaohjelmaan edellyttää paljon liikennetie-

tojen määrittämistä ja manuaalista työtä.  

Teoreettiset melualueet -menetelmän soveltaminen käytäntöön 

Koko Suomen kattava melutilanteen kartoittaminen ei ole aiemmin ollut toteutettavissa 

melulaskentaohjelmalla. Nykyiset nopeammat tietokoneet mahdollistavat myös tällaisen 

kartoituksen tekemisen. Melutilanteen arviointiin tarvitaan kuitenkin yhtenäistä koh-

tuullisella työpanoksella toteutettavaa melumallia sekä kattavaa ja luotettavaa lähtöai-

neistoa. Tutkimuksen perusteella kansallinen koko Suomen kattava melutilanteen kar-

toitus on mahdollista toteuttaa tutkitulla teoreettiset melualueet -menetelmällä, ja mene-

telmä antaa luotettavia tuloksia. Samalla olisi tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen 

melutilanne vuosina 2003 ja 2011, jotta saadaan aikasarja maantieliikennemelulle altis-

tuvista ihmisistä ja voidaan arvioida toteutettujen meluntorjuntatoimien vaikutusta. Li-

säksi aikaisempien selvitysten tuloksia voidaan verrata uudella laskentatavalla tuotettui-

hin tuloksiin. Kartoituksen tuloksena saataisiin myös aiempaa tarkempaa tausta-

aineistoa maakunta- ja yleiskaavojen suunnitteluun. Menetelmä soveltuu muun muassa 

hiljaisten alueiden ja muun melulle herkän maankäytön sijoittamisen suunnitteluun. 

Valtakunnallisen melutilanteen kartoituksen tuloksia voidaan käyttää myös riskikohtei-

den alustavaan kartoitukseen. Tällöin voidaan toteuttaa niin sanottu hot spot -analyysi, 

jossa etsitään asukastihentymiä, joissa on suurimmat meluongelmat. Kartoituksen pe-

rusteella tunnistetaan voimakkaimmin melulle altistuvat kohteet, joihin tehdään tarkem-

pi maastomallipohjainen melulaskenta sekä meluntorjuntatoimenpiteiden suunnittelu. 

Tarkempaa maastomallipohjaista melumallinnusta tarvitaan edelleen maankäytön suun-

nittelun ja meluntorjunnan mitoitukseen, jotta vältytään meluntorjunnan alimitoituksel-

ta. Myös ympäristömeludirektiivin mukaisissa maanteiden meluntorjunnan toiminta-

suunnitelmissa tulisi jatkossa tarkastella teoreettisen melumallin avulla koko Suomen 

maanteitä ja valita edellä mainitulla menettelyllä kriittiset kohteet joihin tehdään tar-

kemmat maastomallipohjaiset melutarkastelut. Edellä esitetyt päätelmät koskevat pää-

asiassa vain maanteitä, sillä katuverkon liikennetietojen käytettävyydestä johtuen niiden 

arviointi on merkittävästi työläämpää. 
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Liitteet 

Liite A Laitteisto, ohjelmistot ja laskenta-asetukset 

Melulaskennat suoritettiin tehotyöasemalla, jossa on kaksi 6-ydinprosessoria (Xeon 

x5680). 

Työssä käytetyt ohjelmistot: 

 Melulaskentaohjelma DataKustik CadnaA 4.3 XL 64 bit 

o ohjelmaan sisältyy pohjoismainen tieliikennemelun laskentamalli 

 Paikkatieto-ohjelmisto Esri ArcGIS ArcMap 10 

 Vektori- ja matriisilaskentaohjelmisto MathWorks MATLAB R2011a 

 Taulukkolaskentaohjelma Microsoft Excel 2010 ja 2013 

Melulaskennassa käytetyt tärkeimmät laskenta-asetukset: 

Parametritarkastelut (luku 5) 

 Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-

jen interpolointia. 

 Laskentasäde 2000–2500 metriä. 

 Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset. 

 Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella. 

 Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 0,5 tai 1 metriä. 

 Julkisivujen melutasot on laskettu 2 tai 4 m korkeudella rakennukset kivijalasta. 

 Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä. 

 Julkisivulaskennassa pisteväli vaakasuunnassa 1–5 tai 1–10 metriä. 

 Lämpötila 10 °C ja ilman kosteus 70 % 

Melulaskentaohjelmalla toteutettava teoreettinen melumalli (luku 7) 

 Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-

jen interpolointia. 

 Laskentasäde 1500 metriä (teollisuusmelunmallinnuksessa 2500 m). 

 Heijastukset eivät ole mukana laskennassa (esimerkiksi rakennuksten ja melues-

teiden) 

 Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metriä. 

 Julkisivujen melutasot on laskettu 2 m korkeudella maanpinnasta 

 Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus on 2 metriä. 

 Julkisivulaskennassa pisteväli vaakasuunnassa 1–10 metriä. 

 Lämpötila 10 °C ja ilman kosteus 70 % 

Työssä esitettyjen melukarttojen värien RGB-koodit 

Pale green 40–45 dB 204–255–99 

Green 45–50 dB 155–255–0 

Dark green 50–55 dB 0–155–0 

Yellow 55–60 dB 255–255–0 

Ocher 60–65 dB 255–215–99 

Orange 65–70 dB 255–155–0 

Red 70–75 dB 255–0–0 

Violet yli 75 dB 155–0–255 
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Liite B Kyselytutkimus 

Kyselytutkimuksen kysymykset 

Meluntorjuntaa koskevien määräysten ja lupaehtojen toteutuminen käytännössä 

Hei kaikki Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunki-

en meluntorjunnan suunnittelun ja seurannan parissa työskentelevät! Tervetuloa kyse-

lyyn! Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa 

annettujen meluntorjuntaa koskevien määräysten ja lupaehtojen toteutuminen käytän-

nössä. Kysely on rajattu koskemaan liikenteen aiheuttamaa ympäristömelua. Kyselyyn 

vastaaminen vie n. 10–20 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää. 

Tutkimuksen taustatiedot  

Kysely on osa tutkimusta, jossa selvitetään ympäristömelulle altistuvien asukkaiden 

määrän arvioinnin tarkkuutta. Uusi rakentaminen sijoittuu usein voimakkaan liikenne-

melulähteen ja melualueen läheisyyteen. Tämä voi aiheuttaa melulle altistuvien asuk-

kaiden määrän kasvua. Uuden maankäytön suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa 

on kuitenkin usein mahdollista huomioida liikenteen meluvaikutukset asettamalla jul-

kisivujen äänitasoerovaatimuksia, sijoittamalla oleskelualueet rakennusmassojen suo-

jaan sekä antamalla vaatimuksia parvekkeiden lasituksesta ja sijoittelusta. Tällöin me-

lulle altistuvien määrä ei kasva ja melun ohjearvot täyttyvät asuinrakennusten sisätilois-

sa ja oleskelualueilla.  

Tämän kyselyn tuloksilla täydennetään aiemmin Kuntaliiton järjestämän Kysely kuntien 

meluntorjunnasta -tutkimuksen tuloksia. 

Kysymys 1/3: Arvioi mistä vuodesta* alkaen on vakiintunut meluntorjuntaa kos-

kevien määräyksien antaminen kaavoituksessa ja rakennusluvissa? 

*Vuosi, josta lähtien valmistuneista rakennuksista on vakiintunut käytäntö antaa melun-

torjuntaa koskevia määräyksiä. Melulla tarkoitetaan liikenteen 

aiheuttamaa ympäristömelua. 

 

Vastausvaihtoehdot:  

En osaa sanoa, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Kerro omin sanoin kaavoituksessa ja rakennusluvissa annettujen meluntorjuntaa koske-

vien määräysten käyttöönottamisesta. 

Kysymys 2/3: Mitä menetelmiä on käytetty meluntorjuntaa koskevien määräysten 

ja lupaehtojen suunnittelussa ja toteutumisen valvonnassa? 

Esim. 1: Asemakaavan muutoksen tueksi tehdyn meluselvityksen perusteella on annettu 

vaatimuksia meluesteiden rakentamisesta ja parvekkeiden sijoittelusta. 

Esim. 2: Rakennusvaiheessa tehdyillä parvekemelumittauksilla on pystytty varmista-

maan, että melutilanne oleskelualueilla on ohjearvojen mukainen. Melulla tarkoitetaan 

liikenteen aiheuttamaa ympäristömelua. 

Esim. 3: Asiantuntija-arviona tehty melutilannearvio perustuen aikaisempiin meluselvi-

tyksiin tai vastaavaan tilanteeseen jossain muualla. 
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Pientalot 

Kuinka usein menetelmää on käytetty... 

1 ei koskaan; 2 harvoin; 3 silloin tällöin; 4 usein; 5 lähes aina (yli 90 % tapauksista) 

 1 2 3 4 5 en osaa 
sanoa 

melumallinnus/-selvitys       

melumittaukset ulkona       

melumittaukset sisällä       

asiantuntija-arvio       

Kerro omin sanoin pientalojen melutilanteen valvonnassa käytetyistä menetelmistä. 

Rivi- ja ketjutalot 

Kuinka usein menetelmää on käytetty... 

1 ei koskaan; 2 harvoin; 3 silloin tällöin; 4 usein; 5 lähes aina (yli 90 % tapauksista) 

 1 2 3 4 5 en osaa 
sanoa 

melumallinnus/-selvitys       

melumittaukset ulkona       

melumittaukset sisällä       

asiantuntija-arvio       

Kerro omin sanoin rivi- ja ketjutalojen melutilanteen valvonnassa käytetyistä menetel-

mistä. 

Kerrostalot 

Kuinka usein menetelmää on käytetty... 

1 ei koskaan; 2 harvoin; 3 silloin tällöin; 4 usein; 5 lähes aina (yli 90 % tapauksista) 

 1 2 3 4 5 en osaa 
sanoa 

melumallinnus/-selvitys       

melumittaukset ulkona       

melumittaukset sisällä       

asiantuntija-arvio       

Kerro omin sanoin kerrostalojen melutilanteen valvonnassa käytetyistä menetelmistä. 
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Kysymys 3/3: Arvioi kuinka hyvin kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa anne-

tut meluntorjuntaa koskevat määräykset ja lupaehdot ovat toteutuneet käytän-

nössä. 

*Määräyksillä ja lupaehdoilla tarkoitetaan: 

- Melun leviämistä rajoittavia määräyksiä (esim. meluesteen toteuttaminen) 

- Suojattavaa aluetta tai kohdetta koskevia määräyksiä (esim. julkisivun ääni-

tasoerovaatimus, parvekkeiden lasitus ja sijoittelu, rakennusmassojen ja oleske-

lualueiden sijoittelu) 

Melulla tarkoitetaan liikenteen aiheuttamaa ympäristömelua. 

Anna arvio prosentteina esim. "90", kun 90 %:ssa tapauksista annetut määräykset ja 

lupaehdot ovat toteutuneet tai "0" jos määräykset eivät ole toteutuneet. Jätä kenttä tyh-

jäksi, jos et osaa sanoa. 

 

 pientalot rivitalot kerrostalot 

Rakennuksen valmistumisvuosi 2000 - 2002    

Rakennuksen valmistumisvuosi 2003 - 2005    

Rakennuksen valmistumisvuosi 2006 - 2008    

Rakennuksen valmistumisvuosi 2009 - 2011    

Rakennuksen valmistumisvuosi 2012 - 2013    

Kerro omin sanoin meluntorjuntaa koskevien määräysten ja lupaehtojen toteutumisesta. 

Vastaajan tiedot 

- Nimi 

- Sähköposti 

- Kaupunki (vastausvaihtoehdot: Espoo, Helsinki, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, 

Vantaa) 

- Virasto (mikä näistä on lähimpänä omaa työnkuvaasi: Rakennusvalvonta; Ym-

päristövalvonta/-suojelu/-terveys; Maankäytön suunnittelu; Liikennesuunnitte-

lu; Jokin muu, mikä) 

- Kerro lyhyesti, mitä meluntorjuntaan liittyviä työtehtäviä teet työssäsi. 

- Vapaa palaute kyselystä.  
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Kyselytutkimuksen tulokset 

Liitetaulukko 1 Kysymys 1/3: Arvioi mistä vuodesta* alkaen on vakiintunut meluntorjuntaa koske-

vien määräyksien antaminen kaavoituksessa ja rakennusluvissa? *Vuosi, josta lähtien val-

mistuneista rakennuksista on vakiintunut käytäntö antaa meluntorjuntaa koskevia mää-räyksiä. 

Melulla tarkoitetaan liikenteen aiheuttamaa ympäristömelua. 

Vastaukset 1985 1990 1992 1994 2000 2001 2004 2005 EOS Yhteensä 

Espoo 
       

1 3 4 

Liikennesuunnittelu 
        

1 1 

Rakennusvalvonta 
       

1 2 3 

Helsinki 
 

4 
       

4 

Liikennesuunnittelu 
 

1 
       

1 

Rakennusvalvonta 
 

2 
       

2 

Ympäristövalvonta/-suojelu/-

terveys  
1 

       
1 

Lahti 
  

1 
 

1 
 

1 
  

3 

Liikennesuunnittelu 
  

1 
      

1 

Maankäytön suunnittelu 
    

1 
    

1 

Rakennusvalvonta 
      

1 
  

1 

Oulu 
        

1 1 

Liikennesuunnittelu 
        

1 1 

Tampere 1 
       

1 2 

Ympäristövalvonta/-suojelu/-

terveys 
1 

       
1 2 

Turku 
     

1 
   

1 

Liikennesuunnittelu 
     

1 
   

1 

Vantaa 
   

1 
    

1 2 

Liikennesuunnittelu 
        

1 1 

Ympäristövalvonta/-suojelu/-

terveys    
1 

     
1 

Yhteensä 1 4 1 1 1 1 1 1 6 17 

Liitetaulukko 2 Kysymys 2/3: Mitä menetelmiä on käytetty meluntorjuntaa koskevien määräysten 

ja lupaehtojen suunnittelussa ja toteutumisen valvonnassa? 

Arviointimenetelmä Pientalot Rivitalot Kerrostalot 

melumallinnus/-selvitys usein usein lähes aina 

melumittaukset ulkona harvoin silloin tällöin silloin tällöin 

melumittaukset sisällä harvoin harvoin harvoin 

asiantuntija-arvio silloin tällöin silloin tällöin silloin tällöin 

Kysymykseen 3 numeerisia vastauksia antoi vain kolme kyselyyn vastannutta henkilöä, 

joten tulosten perusteella ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. toteutuneet käytännös-

sä. 

Liitetaulukko 3 Kysymys 3/3: Arvioi kuinka hyvin kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa annetut 

meluntorjuntaa koskevat määräykset ja lupaehdot ovat toteutuneet käytännössä. 

Rakennuksen valmistumisvuosi  Pientalot Rivitalot Kerrostalot 

2000–2002 80 % 85 % 88 % 

2003–2005 80 % 85 % 88 % 

2006–2008 85 % 90 % 93 % 

2009–2011 83 % 87 % 92 % 

2012–2013 87 % 93 % 95 % 
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Liite C Teoreettiset melualueet -menetelmän toteutuksen kuva-
us 

Ohjeet teoreettiset melualueet -menetelmän toteutukseen CadnaA-

melulaskentaohjelmalla 

Melulle altistuvien ihmisten määrää voidaan arvioida melulaskentaohjelmalla toteutet-

tavalla teoreettiset melualueet -menetelmällä seuraavilla periaattellisilla työvaiheilla: 

1. Lähtötietojen syöttäminen ja muokkaus sekä melumallin muodostaminen 

 aineisto: tierekisteri (tietolajit: KVL, KVLRAS, NOPRAJ_1, NOP-

RAJ_2), RHR-aineisto, MML:n maastotietokannan rakennukset, melues-

teet, … 

 tavoite 1: kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen todellinen nopeus ja liiken-

nemäärä päivällä -> tiemelulähteen lähtömelutaso 

 tavoite 2: melumallin muodostaminen (mm. rakennusten ja teiden kor-

keudet) 

 tavoite 3: RHR-aineiston asukastietojen ja rakennusten yhdistäminen 

2. Melun leviämislaskenta sekä melutason ja henkilön kotipaikan sijaintitiedon yh-

distäminen 

 aineisto: vaiheessa 1 muodostettu melumalli 

 menetelmä: pohjoismainen tieliikennemelun laskentamalli, julkisivulas-

kenta 

 työkalu: CadnaA-melulaskentaohjelma 

3. Melulle altistuvien ihmisten määrän laskenta 

 aineisto: vaiheessa 2 lasketut julkisivumelutasot ja vaiheessa 1 rakennuk-

siin yhdistetyt RHR-aineiston ominaisuustiedot 

 menetelmä: Object Scan -paikkatietomenetelmä tai Pivot-

taulukkoanalyysi 

 työkalu: CadnaA-melulaskentaohjelma tai Excel-taulukkolaskenta 

 

 

 

Tierekisterin lähtötietojen syöttäminen melulaskentaohjelmaan: 

1. Import 

 tuodaan (Import, ArcView) SHP-muotoinen tierekisteri melulaskentaoh-

jelmaan tie-objektiksi (Road) 

 tierekisterin ominaisuustiedot viedään tie-objektin lisäominaisuuskent-

tään (Memo) 

 muokataan tie-objektin taulukkoa (Road Table) siten, että myös tarvitta-

vat MEMO-kentän tiedot näkyvät siellä 

2. Nopeus 

 määritetään tieobjektin nopeus NOPRAJ_1:n ja NOPRAJ_2 ominaisuus-

tietojen perusteella olettaen, että todellinen nopeus on näistä kahdesta 

suurempi (tai joku muu tienpitäjän suositusoletus). Tällä oletuksella ei 

ainakaan aliarvioida tilannetta. (Modify Attribute, VPKW = 

max(MEMO_NOPRAJ_1, MEMO_NOPRAJ_2)). 

 korjataan nopeus raskaiden ajoneuvojen osalta, jos nopeusrajoitus on 

suurempi kuin 87 km/h (eli rekkojen max-nopeus) 
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 korjataan nopeus nolla-nopeuksien osalta, eli jos nopeus-ominaisuustieto 

puuttuu, niin korjataan nopeudeksi 80 km/h (tai joku muu tienpitäjän 

määrittämä oletusarvo).  

3. Raskaiden ajoneuvojen osuuden laskenta 

 Lasketaan raskaiden ajoneuvojen osuus Memo-kentän liikennetiedoista 

KVL ja KVLRAS ja tallennetaan se Memo-kenttäään erilliseksi ominai-

suustiedoksi. Modify Attribute, MEMO_raskas_osuus = 100 * ME-

MO_KVLRAS / MEMO_KVL 

 Road Table, Jos raskaiden ajoneuvojen määrästä ei ole tietoa eli 

KVLRAS=0, niin tehdään oletus, että raskaiden ajoneuvojen osuus on 

8 % (tai joku muu tienpitäjän määrittämä oletusarvo. mahdollisesti myös 

tietyyppikohtainen arvo) 

 Road Table, Muutetaan MEMO_raskas_osuus –kenttää nollien (0) osalta 

kahdeksaan (8) 

4. Liikennemäärät 

 Jaetaan liikennemäärä ajoratojen lukumäärän mukaan 

i. AJR=0 on 2-kaistaiset maantiet 

ii. AJR=1/2 on esim. 4-kaistaiset moottoritiet 

 Modify Attribute road,  

i. Jos AJR>0, MEMO_KVL_jaettu = MEMO_KVL/2 

ii. Jos AJR==0, MEMO_KVL_jaettu=MEMO_KVL 

 Syötetään tieobjektin liikennemäärätiedoksi MEMO_KVL_jaettu: Modi-

fy Attribute road, DTV=MEMO_KVL_jaettu 

 Tehdään Diurnal Pattern, jossa liikenteen päiväajan osuus on 90 % ja yö-

ajan osuus 10 % (tai joku muu tienpitäjän määrittämä oletusarvo. mah-

dollisesti myös tietyyppikohtainen arvo) 

 Road Table, Käytetään edellä tehtyä Diurnal Pattern:ia kaikilla teillä tie-

tyyppinä (Road Type) ”strgat?” 

 Sijoitetaan aiemmin laskettu raskaiden ajoneuvojen osuus tieobjektin. 

Percentage heavy vehicles: Modify Attribute road, 

PT=PN=MEMO_raskas_osuus KUVA 

Ohjeet teoreettisten melualueiden muodostamiseen ArcMap-paikkatieto-

ohjelmalla 

Lähtötietojen muokkausta sekä lähtömelutason ja melualueiden leveyden laskentaa var-

ten työssä kehitettiin Excel-taulukkolaskentapohja. Melualueiden leveyden laskenta 

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla osoittautui kuitenkin hitaaksi prosessiksi. Yhden me-

luvyöhykkeen melualueen leveyden laskenta jokaiselle tierekisterin yli 30 000 tieosalle 

kesti noin 8–12 tuntia, jolloin 30 eri tilanteen laskenta olisi kestänyt noin kaksi viikkoa. 

Näin ollen laskentaa varten koodattiin myös MATLAB-ohjelma, jolla kaikkien melualu-

eiden leveyden laskenta eri parametreilla (yhteensä 30 tilannetta) kesti lopulta vain noin 

5 minuuttia. 

 

 

Melulle altistuvien ihmisten määrää voidaan arvioida paikkatieto-ohjelmalla toteutetta-

valla teoreettiset melualueet -menetelmällä seuraavilla periaattellisilla työvaiheilla: 

1. Lähtötietojen syöttäminen ja muokkaus 

 aineisto: tierekisterin ominaisuutiedot (KVL, KVLRAS, NOPRAJ_1, 

NOPRAJ_2)  

 työkalu: Excel-taulukkolaskenta tai Matlab-laskentaohjelma 
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 tavoite: kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen todellinen nopeus ja liiken-

nemäärä päivällä lähtömelutason laskentaa varten 

2. Lähtömelutason laskenta 

 aineisto: vaiheessa 1 lasketut liikennetiedot 

 työkalu: Excel-taulukkolaskenta tai Matlab-laskentaohjelma 

 tavoite: pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin perustuva läh-

tömelutaso tierekisterin ominaisuustietoihin jokaiselle tieosalle 

3. Melualueiden leveyden laskenta  

 aineisto: vaiheessa 2 tierekisterin ominaisuustietoihin lasketut lähtömelu-

tasot 

 työkalu: Excel-taulukkolaskenta tai Matlab-laskentaohjelma  

 tavoite: pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin perustuva teo-

reettisten melualueiden (esimerkiksi 55, 60 ja 65 dB) leveydet tierekiste-

rin ominaisuustietoihin jokaiselle tieosalle 

4. Excel-taulukon yhdistäminen tierekisterin tietokantaan ArcMap:ssä 

 aineisto: SHP-muotoinen tierekisteri ja Excel-muotoinen taulukko melu-

alueiden leveydestä 

 työkalu: ArcMap “Joins and Relates” -työkalu 

 huomiot: SHP- ja Excel-taulukoissa on oltava yhtenäinen ID, jotta tiedot 

yhdistyvät oikeille riveille 

5. Melualueiden muodostaminen 

 aineisto: vaiheessa 3 tierekisterin ominaisuustietoihin lasketut melualu-

eiden leveydet 

 työkalu: ArcMap-paikkatieto-ohjelman Buffer Wizard -paikkatieto-

menetelmä 

 tavoite: tieliikenteen aiheuttamat melualueet paikkatietomuodossa 

6. Melutason ja henkilön asuinpaikan sijaintitiedon yhdistäminen 

 aineisto: vaiheessa 4 muodostetut paikkatietomuotoiset melualueet ja 

RHR-aineisto 

 työkalu: ArcMap-paikkatieto-ohjelman Select by location -paikkatieto-

menetelmä 

 tavoite: melualueiden sisäpuolella olevien RHR-pisteiden valinta 

7. Melulle altistuvien ihmisten määrän laskenta 

 aineisto: vaiheessa 5 valitut RHR-aineiston pisteet 

 työkalu: ArcMap-paikkatieto-ohjelman Statistics-työkalu ja Excel-

taulukkolaskenta 

 tavoite: melulle altistuvien ihmisten määrän laskenta 
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Matlab-koodi melualueiden leveyden laskentaan tierekisterin lähtötiedoista 
%% Teoreettiset melualueet -menetelmä, melualueiden leveyden laskenta tiere-

kisterin lähtötiedoista 

% Olli Kontkanen 13.2.2014, muokattu 17.2.2014 

%% Alustus 

clc; close all; clear all; 

%% Tierekisterin tietokannan importointi 

% Huom. dbf-muotoinen tierekisteri tallennettava ensin Excel-formaattiin 

[tierekisteri,otsikot] = xlsread('tr-tiedot_01012011.xlsx','A1:P37255'); 

% luettava alue tarkistettava Excelillä 

% esim. tierekisteri 2011 'A1:P37255' 

rekisterin_pituus = length(tierekisteri(:,1)); 

%% Tierekisterin sisältö sarakkeittain 

% 1. TILANNEPVM 

% 2. PIIRI 

% 3. TIE 

tie_indx = 3;            % tien nimi/numero 

% 4. AJR 

ajorata_indx = 4;        % ajoradan tunnus 1 tai 2 

% 5. AOSA 

aosa_indx = 5;           % tien alkuosan numero 

% 6. AET 

aet_indx = 6;            % otoksen alun etäisyys tieosan alusta 

% 7. LOSA 

% 8. LET     

% 9. PITUUS 

% 10. KUNTA 

% 11. TIETY 

% 12. MAAKUNTA 

% 13. NOPRAJ_1 

nopraj_1_indx = 13;      % nopeusrajoitus 1 

% 14. NOPRAJ_2 

nopraj_2_indx = 14;      % nopeusrajoitus 2 

% 15. KVL 

kvl_indx = 15; 

% 16. KVLRAS 

kvlras_indx = 16; 

%% Tallennetaan tiedot taulukon "teoreettiset_melualueet" sarakkeisiin seuraa-

vasti: 

% 1. Järjestysnumero 

NRO_indx = 1; 

% 2. TIE 

TIE_indx = 2; 

% 3. AJR 

AJR_indx = 3; 

% 4. AOSA 

AOSA_indx = 4; 

% 5. AET 

AET_indx = 5; 

% 6. Nopeus, kevyt liikenne 

NOPEUS_KEVYT_indx = 6; 

% 7. Nopeus, raskas liikenne 

NOPEUS_RASKAS_indx = 7; 

% 8. KVL, päivä, kevyt liikenne 

KVL_KEVYT_indx = 8; 

% 9. KVL, päivä, raskas liikenne 

KVL_RASKAS_indx = 9; 

% 10. L_Aeq_10m_kevyt, Kevyen liikenteen lähtömelutaso 

LAEQ_KEVYT_indx = 10; 

% 11. L_Aeq_10m_raskas, Raskaan liikenteen lähtömelutaso 

LAEQ_RASKAS_indx = 11; 

% 12. L_Aeq_10m_päivä, Lähtömelutaso 

LAEQ_10m_indx = 12;  

% 13.-42. Eri meluvyöhykkeiden leveydet eri parametreilla 

MELUALUEEN_LEVEYS_indx = 13; 

% teoreettiset_melualueet -taulukon alustus  

teoreettiset_melualueet = zeros(rekisterin_pituus,42); 

%% Parametrit lähtötietojen muokkaukseen 
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liikenteen_jakauma = 90;    % Liikenteen päiväajan osuus esim. 90 prosenttia 

min_sallittu_nopeus = 30;           % Pienin sallittu nopraj esim. 30 km/h 

min_nopeus = 80;                    % Jos alle pienimmän sallitun (yllä), niin 

nopeus 80 km/h (Sääskilahdella 80 km/h)   

min_raskas_osuus = 8;               % Jos ei raskasta liikennettä, niin ras-

kas-% esim. 8 prosenttia 

max_raskas_nopeus = 87;             % Suurin sallittu raskaanliikenteen nopeus 

87 km/h (Sääskilahdella 90 km/h) 

T = (22-7)*60*60;                   % Päivässä sekunteja  

%% Parametrit melualueen leveyden laskemiseen 

melualue = [45; 50; 55; 60; 65];    % Laskettavat meluvyöhykkeet [dB] 

penkere = [1; 0.5; 0];              % Penkereen korkeudet [m] 

taajamavaimennus = [0; 0.1];        % Taajamavaimennus [dB/m] 

% Kaikille vakiot 

h_m = 2;                % Laskentapisteen korkeus [m] 

d_0 = 1/cos(pi*45/180); % Distance of calculation d = d_0 * a = 1,41 * a [m] 

r_taajama = 50;         % etäisyys, jolla taajamavaimennusta aletaan sovelta-

maan [m] 

%% Teoreettiset melualueet tierekisterin lähtötiedoista 

for i=1:rekisterin_pituus  

%% Tunnistetiedot 

% 1. Järjestysnumero 

teoreettiset_melualueet(i,NRO_indx) = i; 

% 2. TIE 

teoreettiset_melualueet(i,TIE_indx) = tierekisteri(i,tie_indx); 

% 3. AJR 

teoreettiset_melualueet(i,AJR_indx) = tierekisteri(i,ajorata_indx); 

% 4. AOSA 

teoreettiset_melualueet(i,AOSA_indx) = tierekisteri(i,aosa_indx); 

% 5. AET 

teoreettiset_melualueet(i,AET_indx) = tierekisteri(i,aet_indx); 

%% Lähtötietojen muokkaus - Nopeudet 

% Valitaan tierekisterin NOPRAJ_1 ja NOPRAJ_2 -sarakkeista suurempi nopeusra-

joitus 

nopeus = max(tierekisteri(i,nopraj_1_indx),tierekisteri(i,nopraj_2_indx)); 

% Jos valittu nopeus on pienempi kuin valittu raja-arvo 

"min_sallittu_nopeus"(esim. 30 km/h), 

% niin valitaan "min_nopeus" (esim. 80 km/h) 

if(nopeus < min_sallittu_nopeus || isnan(nopeus)) 

    nopeus = min_nopeus;     

end 

% 6. Nopeus, kevyt liikenne 

teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_KEVYT_indx)= nopeus; 

% 7. Nopeus, raskas liikenne 

if(nopeus > max_raskas_nopeus) 

    teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_RASKAS_indx) = max_raskas_nopeus; 

    % Raskaan nopeus jos nopeus suurempi kuin sallittu raskaan nopeus 

else 

    teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_RASKAS_indx)= nopeus;  

    % Raskaan nopeus jos nopeus alle sallitun rajan 

end 

%% Lähtötietojen muokkaus - Liikennemäärät 

if(tierekisteri(i,kvl_indx) > tierekisteri(i,kvlras_indx)) 

% Jos KVL suurempi kuin KVLRAS (eli aineisto kunnossa) 

    % Jos ei ole raskasta liikennettä, niin käytetään osuutta 

"min_raskas_osuus" (esim. 8 prosenttia) 

    if(tierekisteri(i,kvlras_indx) == 0 || isnan(tierekisteri(i,kvlras_indx))) 

        % KVL, kevyt liikenne 

        KVL_kevyt = tierekisteri(i,kvl_indx) - 

min_raskas_osuus/100*tierekisteri(i,kvl_indx); 

        % KVL, raskas liikenne 

        KVL_raskas = min_raskas_osuus/100*tierekisteri(i,kvl_indx); 

    % Jos tierekisterin data on kunnosssa, niin... 

    else  

        % KVL, kevyt liikenne 

        KVL_kevyt = tierekisteri(i,kvl_indx) - tierekisteri(i,kvlras_indx); 

        % KVL, raskas liikenne 

        KVL_raskas = tierekisteri(i,kvlras_indx); 

    end 

else 
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    if(tierekisteri(i,kvlras_indx) > 0 || isnan(tierekisteri(i,kvlras_indx)) 

~= 1) 

    % Jos KVLRAS on suurempi kuin KVL, niin oletetaan että liikenen koostuu 

vain raskaasta 

        % KVL, kevyt liikenne 

        KVL_kevyt = 0; 

        % KVL, raskas liikenne 

        KVL_raskas = tierekisteri(i,kvlras_indx); 

    else 

        KVL_kevyt = 0; 

        KVL_raskas = 0; 

    end   

end 

% 8. KVL, päivä, kevyt liikenne 

teoreettiset_melualueet(i,KVL_KEVYT_indx) = 

round(liikenteen_jakauma/100*KVL_kevyt); 

% 9. KVL, päivä, raskas liikenne 

teoreettiset_melualueet(i,KVL_RASKAS_indx) = 

round(liikenteen_jakauma/100*KVL_raskas); 

%% Äänialtistustaso LAE - LAE_10m, kevyt liikenne 

if(teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_KEVYT_indx) < 40) 

    LAE_kevyt = 71.1; 

    % Jos nopeus aidosti pienempi kuin 40 km/h (NPM kaava 2.21, osa 2, sivu 9)  

else 

    LAE_kevyt = 73.5 + 

25*log10(teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_KEVYT_indx)/50); 

    % Jos nopeus suurempi tai yhtäsuuri kuin 40 km/h (NPM kaava 2.21, osa 2, 

sivu 9)  

end 

%% Äänialtistustaso LAE - LAE_10m, raskas liikenne 

if(teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_RASKAS_indx) < 50) 

    LAE_raskas = 80.5; 

    % Jos nopeus aidosti pienempi kuin 50 km/h (NPM kaava 2.21, osa 2, sivu 9)  

else 

    LAE_raskas = 80.5 + 

30*log10(teoreettiset_melualueet(i,NOPEUS_RASKAS_indx)/50); 

    % Jos nopeus suurempi tai yhtäsuuri kuin 50 km/h (NPM kaava 2.21, osa 2, 

sivu 9)  

    % Suurin sallittu raskaan liikenteen nopeus (esim. 87 km/h) huomioitu jo 

aiemmin 

end 

%% Lähtömelutaso - LAeq_10m_kevyt, kevyt liikenne, NPM kaava 2.17, osa 2, sivu 

8  

if(teoreettiset_melualueet(i,KVL_KEVYT_indx) > 0) 

    % Jos päiväajan kevyen liikenteen KVL suurempi kuin 0 

    LAeq_kevyt = LAE_kevyt + 

10*log10(teoreettiset_melualueet(i,KVL_KEVYT_indx)/T); 

    teoreettiset_melualueet(i,LAEQ_KEVYT_indx) = LAeq_kevyt; 

else 

  LAeq_kevyt = 0;   

  teoreettiset_melualueet(i,LAEQ_KEVYT_indx) = LAeq_kevyt; 

end 

%% Lähtömelutaso - LAeq_10m_raskas, raskasliikenne, NPM kaava 2.18, osa 2, 

sivu 8  

if(teoreettiset_melualueet(i,KVL_RASKAS_indx) > 0) 

    % Jos päiväajan raskaan liikenteen KVL suurempi kuin 0 

    LAeq_raskas = LAE_raskas + 

10*log10(teoreettiset_melualueet(i,KVL_RASKAS_indx)/T); 

    teoreettiset_melualueet(i,LAEQ_RASKAS_indx) = LAeq_raskas; 

else 

    LAeq_raskas = 0; 

    teoreettiset_melualueet(i,LAEQ_RASKAS_indx) = LAeq_raskas; 

end 

%% Lähtömelutaso - LAeq_10m_päivä, lähtömelutaso, NPM kaava 2.19, osa 2, sivu 

8  

LAeq_10m =  10*log10(10^(LAeq_kevyt/10)+10^(LAeq_raskas/10)); 

teoreettiset_melualueet(i,LAEQ_10m_indx) =  LAeq_10m; 

%% Melualueen leveys 

indx = 13; 

for z=1:length(melualue) 
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    for j=1:length(taajamavaimennus) 

        for k=1:length(penkere) 

            h_b = penkere(k);                   % Penkereen korkeus h_b [m]  

            k_taajama = taajamavaimennus(j);    % taajamavaimennuksen suuruus 

[dB/m] 

            db_tavoite = melualue(z);           % Laskettava meluvyöhyke [dB] 

            % Jos lähtömelutaso on suurempi kuin laskettava vyöhyke 

            if(LAeq_10m > db_tavoite)             

                a = 5;        % etäisyyden kasvattaminen alkaa 5 metristä [m] 

                db_melutaso = db_tavoite + 5; % alustetaan db_melutaso, jotta 

päästään while-silmukan sisään 

                while (db_melutaso > db_tavoite) 

                    % Goal Seek eli tavoitteen haku melualueen leveydelle whi-

le-funktiolla 

                    % Etäisyysvaimennus L_AV, NPM 1996:n osa 2, sivut 16, kaa-

va 2.34 

                    L_AV = -10*log10(sqrt(a^2+(h_m-h_b-0.5)^2)/10); 

                    % Maavaimennus  L_M, NPM 1996:n osa 2, sivut 17, kaava 

2.36 ja 2.37 

                    sigma = (d_0*a*10^(-0.3*h_b))/(10*h_m);         % väli-

muuttuja kaava 2.37 

                    L_M = -6*log10((sigma^2)/(1+0.01*sigma^2));     % kaava 

2.36 

                    % Taajamavaimennus L_taajama, Olli Kontkanen  

                    if(a > r_taajama) 

                        L_taajama = -k_taajama*(a - r_taajama); 

                    else 

                        L_taajama = 0; 

                    end 

                    db_melutaso = LAeq_10m + L_AV + L_M + L_taajama; 

                    a = a + 1;  % kasvatetaan metrin askelilla [m] 

                end 

                a = a - 1;      % vähennetään viimeisellä kierroksella tehty 

lisäys 

                melualueen_leveys = a; 

            else 

                melualueen_leveys = 0; 

            end 

            teoreettiset_melualueet(i,indx) = melualueen_leveys; 

            indx = indx + 1; 

        end 

    end   

end 

end 

%% Otsikkorivi 

% Lähtötiedot ja melutasot 

otsikko_1 = 'Järjestysnumero '; 

otsikko_2 = 'TIE             ';  

otsikko_3 = 'AJR             '; 

otsikko_4 = 'AOSA            '; 

otsikko_5 = 'AET             '; 

otsikko_6 = 'Nopeus kevyt    ';  

otsikko_7 = 'Nopeus raskas   '; 

otsikko_8 = 'KVL päivä kevyt '; 

otsikko_9 = 'KVL päivä raskas'; 

otsikko_10 ='LAeq_10m kevyt  '; 

otsikko_11 ='LAeq_10m raskas '; 

otsikko_12 ='LAeq_10m_päivä  '; 

otsikot = cellstr([otsikko_1;otsikko_2;otsikko_3;otsikko_4;otsikko_5;... 

otsikko_6;otsikko_7;otsikko_8;otsikko_9;otsikko_10;otsikko_11;otsikko_12])'; 

% Melualue otsikot 

indx = 1; 

for i=1:length(melualue) 

    for j=1:length(taajamavaimennus) 

        for k=1:length(penkere) 

            melualue_otsikot(indx) = cell-

str([num2str(melualue(i)),'dB_penkere',num2str(penkere(k,:)),'_taajamavaimennu

s', num2str(taajamavaimennus(j,:))]); 

            indx = indx + 1; 

        end 
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    end   

end 

%% Excel-taulukkoon exportointi  

xlswri-

te(['teoreettiset_melualueet_',num2str(aika1(1)),'_',num2str(aika1(2)),'_', 

num2str(aika1(3))],otsikot,'A1:L1'); 

xlswri-

te(['teoreettiset_melualueet_',num2str(aika1(1)),'_',num2str(aika1(2)),'_', 

num2str(aika1(3))],melualue_otsikot,'M1:AP1'); 

xlswri-

te(['teoreettiset_melualueet_',num2str(aika1(1)),'_',num2str(aika1(2)),'_', 

num2str(aika1(3))],teoreettiset_melualueet,'A2:AP37255'); 
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Liite D Tutkimustulokset 

Parametrien vaikutukset melulle altistuvien määrään  

Julkisivulaskennat melulaskentaohjelmasta 

 

Espoo ja Kauniainen, maantiet ja kadut Espoo ja Kauniainen, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max LAeq, paiva LAeq, yo min max LAeq, paiva LAeq, yo

50 200002 272651 50 197392 238686

50 55 50493 31016 50 55 31512 10512

55 60 38342 9348 55 60 16452 2576

60 65 21221 1006 60 65 5950 185

65 70 3918 70 65 70 637 20

70 75 113 0 70 75 35 0

75 2 0 75 0 0

63596 41440 23074 13292

Espoo ja Kauniainen, maantiet ja kadut Espoo ja Kauniainen, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max LAeq, paiva LAeq, yo min max LAeq, paiva LAeq, yo

50 199953 271226 50 183553 255385

50 55 49806 27872 50 55 50820 36588

55 60 34141 5592 55 60 39108 17219

60 65 14350 532 60 65 29485 4771

65 70 800 46 65 70 10345 116

70 75 77 0 70 75 759 12

75 0 0 75 21 0

49368 34042 79718 58706

Espoo ja Kauniainen, maantiet ja kadut Espoo ja Kauniainen, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet suurimman Lden, 4 m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet suurimman Lden, 2 m -julkisivumelutason mukaisesti

4m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max DEN Night min max DEN Night

50 159967 262198 50 178439 272651

50 55 59066 37767 50 55 56155 31016

55 60 50081 12388 55 60 43997 9348

60 65 35011 1624 60 65 28114 1006

65 70 9241 113 65 70 7107 70

70 75 676 1 70 75 255 0

75 49 0 75 24 0

95058 51893 79497 41440
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Helsinki, maantiet ja kadut Helsinki, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Päivä Yö min max Päivä Yö

50 241370 396181 50 392686 497344

50 55 97405 93829 50 55 73391 33372

55 60 95568 46589 55 60 47898 15594

60 65 76260 23839 60 65 24840 7108

65 70 42055 1841 65 70 12341 294

70 75 9619 0 70 75 2556 0

75 2 0 75 1 0

223504 166098 87636 56368

Helsinki, maantiet ja kadut Helsinki, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Päivä Yö min max Päivä Yö

50 241323 392254 50 211551 352560

50 55 96009 80603 50 55 94686 97896

55 60 85592 17767 55 60 82298 63648

60 65 41606 2758 60 65 86850 33451

65 70 5619 475 65 70 54408 14679

70 75 852 0 70 75 29294 45

75 0 0 75 3192 0

133669 101603 256042 209719

Helsinki, maantiet ja kadut Helsinki, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet suurimman Lden, 4 m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet suurimman Lden, 2 m -julkisivumelutason mukaisesti

4m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max DEN Night min max DEN Night

50 172280 377228 50 201446 396153

50 55 107942 105792 50 55 105269 93832

55 60 106899 50865 55 60 97117 46614

60 65 102022 26306 60 65 91209 23839

65 70 50579 2088 65 70 46340 1841

70 75 22392 0 70 75 20742 0

75 165 0 75 156 0

282057 185051 255564 166126

Vantaa, maantiet ja kadut Vantaa, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Lde Night min max Lde Night

50 112099 163261 50 144196 182097

50 55 40078 25211 50 55 29730 9278

55 60 33250 8922 55 60 14952 2606

60 65 16728 936 60 65 4786 230

65 70 1877 200 65 70 533 61

70 75 311 0 70 75 74 0

75 1 0 75 0 0

52167 35269 20346 12175

Vantaa, maantiet ja kadut Vantaa, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Lde Night min max Lde Night

50 102211 158448 50 89690 145712

50 55 39885 21545 50 55 40508 30868

55 60 30231 5370 55 60 32544 13386

60 65 11636 397 60 65 22898 4115

65 70 915 21 65 70 8337 392

70 75 46 0 70 75 496 1

75 1 0 75 1 0

42829 27333 64276 48762

Vantaa, maantiet ja kadut Vantaa, maantiet ja kadut

Melulle altistuneet suurimman Lden, 4 m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet suurimman Lden, 2 m -julkisivumelutason mukaisesti

4m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max DEN Night min max DEN Night

50 68605 150099 50 82467 159258

50 55 48396 31631 50 55 46875 25160

55 60 39785 11290 55 60 35724 8907

60 65 28579 1206 60 65 22229 936

65 70 8386 234 65 70 6666 200

70 75 501 1 70 75 322 0

75 209 0 75 178 0

77460 44362 65119 35203
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vt 1, direktiivin tarkoittamat maantiet vt 1, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max LAeq, päivä LAeq, yö min max LAeq, päivä LAeq, yö

50 149791 161692 50 115312 121537

50 55 10209 2792 50 55 5480 1228

55 60 3961 1030 55 60 1731 388

60 65 1361 250 60 65 567 83

65 70 439 29 65 70 142 8

70 75 32 0 70 75 12 0

75 0 0 75 0 0

5793 4101 2452 1707

vt 1, direktiivin tarkoittamat maantiet vt 1, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max LAeq, päivä LAeq, yö min max LAeq, päivä LAeq, yö

50 149766 161286 50 144336 159358

50 55 9970 2651 50 55 12874 4419

55 60 3712 834 55 60 5775 1486

60 65 1180 158 60 65 2022 469

65 70 299 21 65 70 644 59

70 75 23 0 70 75 135 2

75 0 0 75 7 0

5214 3664 8583 6435

vt 1, direktiivin tarkoittamat maantiet vt 1, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet suurimman Lden, 4 m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet suurimman Lden, 2 m -julkisivumelutason mukaisesti

4m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max DEN Night min max DEN Night

50 135338 159721 50 142063 161793

50 55 17754 4282 50 55 14339 2702

55 60 8252 1418 55 60 6473 1019

60 65 3188 323 60 65 2096 250

65 70 1034 47 65 70 670 29

70 75 209 2 70 75 144 0

75 18 0 75 8 0

12701 6072 9391 4000

vt 3, direktiivin tarkoittamat maantiet vt 3, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Lde Ln min max Lde Ln

50 180289 203180 50 127270 140840

50 55 20064 6454 50 55 12171 2939

55 60 8282 2488 55 60 3924 806

60 65 3144 630 60 65 1118 145

65 70 953 16 65 70 240 4

70 75 36 0 70 75 11 0

75 0 0 75 0 0

12415 9588 5294 3894

vt 3, direktiivin tarkoittamat maantiet vt 3, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Lde Ln min max LAeq, päivä Ln

50 180263 202754 50 82307 100179

50 55 19870 6005 50 55 15692 6570

55 60 7659 1684 55 60 7533 2160

60 65 2468 143 60 65 3134 1108

65 70 280 12 65 70 1273 34

70 75 21 0 70 75 110 6

75 0 0 75 8 0

10428 7844 12058 9878

*tuloksessa ei ole mukana kaikki julkisivulaskenta pisteet

vt 3, direktiivin tarkoittamat maantiet vt 3, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet suurimman Lden, 4 m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet suurimman Lden, 2 m -julkisivumelutason mukaisesti

4m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max DEN Night min max DEN Night

50 162775 200869 50 172110 204429

50 55 26237 8359 50 55 23022 5773

55 60 15557 2820 55 60 11541 2089

60 65 5770 684 60 65 4383 463

65 70 2070 36 65 70 1545 14

70 75 344 0 70 75 159 0

75 15 0 75 8 0

23756 11899 17636 8339
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Kiiminki, direktiivin tarkoittamat maantiet Kiiminki, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Päivä Yö min max Päivä Yö

50 5806 6500 50 5323 5695

50 55 575 184 50 55 309 84

55 60 259 81 55 60 128 26

60 65 107 13 60 65 40 3

65 70 31 0 65 70 6 0

70 75 0 0 70 75 0 0

75 0 0 75 0 0

397 278 174,9 112,5

Kiiminki, direktiivin tarkoittamat maantiet Kiiminki, direktiivin tarkoittamat maantiet

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max Päivä Yö min max Päivä Yö

50 5806 6496 50 5584 6358

50 55 575 184 50 55 554 271

55 60 255 64 55 60 432 113

60 65 97 11 60 65 144 35

65 70 14 0 65 70 61 1

70 75 0 0 70 75 3 0

75 0 0 75 0 0

366 259 640 420

Kajaani, maantiet ja kadut keskustaajama-alueella Kajaani, maantiet ja kadut keskustaajama-alueella

Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -julkisivumelutason mukaisesti Melulle altistuneet jaettu tasaisesti julkisivumelulaskentapisteisiin

2m Object-Scan EC: People - classes 2m Object-Scan VBEB: People - classes

Interval Value Interval Value

min max LAeq, päivä LAeq, yö min max LAeq, päivä LAeq, yö

50 19645 27583 50 24353 28687

50 55 4784 3018 50 55 3022 983

55 60 4534 991 55 60 1755 281

60 65 2175 41 60 65 714 9

65 70 495 0 65 70 118 0

70 75 0 0 70 75 0 0

75 0 0 75 0 0

7204 4050 2585,8 1273,2

Kajaani, maantiet ja kadut keskustaajama-alueella Kajaani, maantiet ja kadut keskustaajama-alueella

Melulle altistuneet huomioiden hiljaiset julkisivut Melulle altistuneet suurimman LAeq, 2m -pihamelutason mukaisesti

2m Object-Scan: People - classes w/o quiet facade 2m Object-Scan EC: People - classes

Interval Value Interval Value

min max LAeq, päivä LAeq, yö min max LAeq, päivä LAeq, yö

50 19645 26859 50 18124 25315

50 55 4506 1952 50 55 4441 4023

55 60 3389 370 55 60 4288 1577

60 65 1010 0 60 65 3146 676

65 70 119 0 65 70 1384 42

70 75 0 0 70 75 250 0

75 0 0 75 0 0

4518 2322 9068 6318
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Laskentasuureen ja laskentakorkeuden yhteisvaikutus 

Liitetaulukko 4 Melulle altistuvat asukkaat suurimman julkisivumelutason mukaisesti lasken-

tasuureilla LAeq, klo7–22 2 m korkeudella ja Lden 4 m korkeudella. 

Kohde   55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB yli 70 dB yli 55 dB yht. 

Espoo ja 

Kauniainen 

LAeq 2 m 38309 21360 3918 115 63702 

Lden 4 m 50073 35094 9250 725 95142 

ero 31 % 64 % 136 % 530 % 49 % 

Helsinki LAeq 2 m 95987 76467 42103 9621 224178 

Lden 4 m 107141 102425 50512 22601 282679 

ero 12 % 34 % 20 % 135 % 26 % 

Vantaa LAeq 2 m 33191 16790 1877 312 52170 

Lden 4 m 39808 28529 8438 710 77485 

ero 20 % 70 % 350 % 128 % 49 % 

valtatie 1 LAeq 2 m 3963 1365 436 35 5799 

Lden 4 m 8263 3186 1038 227 12714 

ero 109 % 133 % 138 % 549 % 119 % 

valtatie 3 LAeq 2 m 7741 2592 798 30 11161 

Lden 4 m 15626 5772 2072 359 23829 

ero 102 % 123 % 160 % 1097 % 114 % 

Liitetaulukko 5 Tilastolliset tunnusluvut: laskentasuureilla LAeq, klo7–22 2 m korkeudella ja Lden 4 m 

korkeudella määritettyjen melutasojen erotus (Lden 4 m - LAeq, klo7–22 2 m). Lyhenteet: M = keskiarvo, 

sn = keskihajonta, n = otoksen koko (rakennusten lukumäärä). 

Kohde Tunnus-

luku 

Meluvyöhyke (LAeq) yli 55 dB 

yhteensä 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB yli 75 dB 

Espoo ja 

Kauniainen 

M 2,91 2,59 2,66 2,87 2,38 2,81 

sn 1,45 1,35 1,20 0,97 0,00 1,42 

n 3649 1494 219 43 1 5406 

Helsinki M 2,85 2,23 1,91 1,95 2,25 2,56 

sn 1,49 1,57 1,46 1,04 0,00 1,54 

n 5406 2602 936 197 1 9142 

Vantaa M 3,12 2,52 3,15 2,99 3,15 2,95 

sn 1,42 1,38 1,27 0,88 0,00 1,43 

n 3091 1300 206 12 1 4610 

vt 1 M 3,42 3,17 2,85 3,07 0,00 3,30 

sn 1,36 1,24 1,29 1,13 0,00 1,33 

n 1009 425 153 15 0 1602 

vt 3 M 3,69 3,65 3,38 2,69 0,00 3,66 

sn 1,17 1,21 1,47 0,73 0,00 1,20 

n 1601 552 105 8 0 2266 

 
 

 
 

 



106 

 

 

Laskentasuureen vaikutus 

Liitetaulukko 6 Melulle altistuvat asukkaat suurimman julkisivumelutason mukaisesti lasken-

tasuureilla LAeq, klo7–22 2 m korkeudella ja Lden 2 m korkeudella. 

Kohde  55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB yli 55 dB yht. 

Espoo ja 

Kauniainen 

LAeq 2 m 38309 21360 3918 115 63702 

Lden 2 m 43817 28412 7107 279 79615 

ero 14 % 33 % 81 % 143 % 25 % 

Helsinki LAeq 2 m 95987 76467 42103 9621 224178 

Lden 2 m 97349 91472 46181 21118 256120 

ero 1 % 20 % 10 % 119 % 14 % 

Vantaa LAeq 2 m 33191 16790 1877 312 52170 

Lden 2 m 35743 22256 6666 500 65165 

ero 8 % 33 % 255 % 60 % 25 % 

valtatie 1 LAeq 2 m 3963 1365 436 35 5799 

Lden 2 m 6478 2099 672 152 9401 

ero 63 % 54 % 54 % 334 % 62 % 

valtatie 3 LAeq 2 m 7741 2592 798 30 11161 

Lden 2 m 11600 4401 1545 167 17713 

ero 50 % 70 % 94 % 457 % 59 % 

Liitetaulukko 7 Tilastolliset tunnusluvut: laskentasuureilla LAeq, klo7–22 2 m korkeudella ja Lden 2 m 

korkeudella määritettyjen melutasojen erotus (Lden 2 m - LAeq, klo7–22 2 m). Lyhenteet: M = keskiarvo, 

sn = keskihajonta, n = otoksen koko (rakennusten lukumäärä). 

Kohde Tunnus-

luku 

Meluvyöhyke (LAeq) yli 55 dB 

yhteensä 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB yli 75 dB 

Espoo ja 

Kauniainen 

M 1,76 1,80 2,03 2,21 2,21 1,78 

sn 0,64 0,65 0,51 0,01 0,00 0,64 

n 3649 1494 219 43 1 5406 

Helsinki M 1,68 1,51 1,65 1,94 2,20 1,63 

sn 0,60 0,64 0,71 0,66 0,00 0,63 

n 5406 2602 936 197 1 9142 

Vantaa M 1,83 1,76 2,14 2,19 2,10 1,82 

sn 0,57 0,63 0,36 0,10 0,00 0,59 

n 3091 1300 206 12 1 4610 

vt 1 M 2,04 2,01 2,09 2,39 0,00 2,04 

sn 0,45 0,45 0,32 0,04 0,00 0,44 

n 1009 425 153 15 0 1602 

vt 3 M 2,24 2,29 2,30 2,30 0,00 2,25 

sn 0,41 0,42 0,44 0,14 0,00 0,41 

n 1601 552 105 8 0 2266 
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Laskentakorkeuden vaikutus 

Liitetaulukko 8 Melulle altistuvat asukkaat suurimman julkisivumelutason mukaisesti lasken-

tasuureilla Lden 2 m korkeudella ja Lden 4 m korkeudella. 

Kohde   55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB yli 55 dB yht. 

Espoo ja 

Kauniainen 

Lden 2 m 43817 28412 7107 279 79615 

Lden 4 m 50073 35094 9250 725 95142 

ero 14 % 24 % 30 % 160 % 20 % 

Helsinki Lden 2 m 97349 91472 46181 21118 256120 

Lden 4 m 107141 102425 50512 22601 282679 

ero 10 % 12 % 9 % 7 % 10 % 

Vantaa Lden 2 m 35743 22256 6666 500 65165 

Lden 4 m 39808 28529 8438 710 77485 

ero 11 % 28 % 27 % 42 % 19 % 

valtatie 1 Lden 2 m 6478 2099 672 152 9401 

Lden 4 m 8263 3186 1038 227 12714 

ero 28 % 52 % 54 % 49 % 35 % 

valtatie 3 Lden 2 m 11600 4401 1545 167 17713 

Lden 4 m 15626 5772 2072 359 23829 

ero 35 % 31 % 34 % 115 % 35 % 

Liitetaulukko 9 Tilastolliset tunnusluvut: laskentasuureilla Lden 2 m korkeudella ja Lden 4 m kor-

keudella määritettyjen melutasojen erotus (Lden 4 m - Lden 2 m). Lyhenteet: M = keskiarvo, sn = 

keskihajonta, n = otoksen koko (rakennusten lukumäärä). 

Kohde Tunnus-

luku 

Meluvyöhyke (Lden 2 m) yli 55 dB 

yhteensä 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB yli 75 dB 

Espoo ja 

Kauniainen 

M 1,31 0,93 0,80 0,75 0,54 1,15 

sn 1,15 0,95 0,98 1,06 0,65 1,10 

n 4375 2236 498 81 11 7201 

Helsinki M 1,30 0,90 0,55 0,12 0,04 1,05 

sn 1,06 1,10 1,27 0,75 0,35 1,13 

n 6290 3678 1224 421 8 11621 

Vantaa M 1,44 0,98 0,83 1,20 0,69 1,25 

sn 1,14 1,08 1,09 1,43 0,36 1,15 

n 3739 1916 456 58 2 6171 

vt 1 M 1,40 1,22 0,90 0,41 0,99 1,28 

sn 1,28 1,36 1,14 1,04 1,70 1,30 

n 1464 604 232 53 4 2357 

vt 3 M 1,51 1,40 1,16 0,61 0,20 1,45 

sn 1,15 1,27 1,42 0,93 0,26 1,21 

n 2429 917 253 24 3 3626 
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Parametrien vaikutukset julkisivumelutarkasteluissa meluvyöhykkeittäin 

 
Liitetaulukko 10 Melulle altistuvien määrän muutos meluvyöhykkeittäin ulko-oleskelualueen melu-

tason (2 metrin korkeudella ja 5 metrin etäisyydelle rakennuksen julkisivusta) perusteella määri-

tettynä verrattuna suurimpaan julkisivumelutasoon LAeq, klo7–22 2 m. 
Meluvyöhyke Espoo ja 

Kauniainen 

Helsinki Vantaa Kajaani Kiiminki valtatie 1 valtatie 3 

55 - 60 dB 2 % -14 % -2 % -5 % 67 % 46 % 30 % 

60 - 65 dB 39 % 14 % 37 % 45 % 35 % 49 % 53 % 

65 - 70 dB 164 % 29 % 344 % 180 % 97 % 47 % 67 % 

yli 70 dB 578 % 238 % 59 %   344 % 372 % 

Yhteensä yli 55 dB 

melulle altistuvia 

25 % 15 % 23 % 26 % 61 % 48 % 40 % 

 

Liitetaulukko 11 Melulle altistuvien asukkaiden jakautuminen eri rakennusluokkien välillä (LAeq, 

klo7–22 2 m). 
Rakennusluokitus Espoo ja Kau-

niainen 

Helsinki Vantaa valtatie 1 valtatie 3 

Pientalot 21 % 6 % 21 % 70 % 48 % 

Rivitalot 14 % 5 % 13 % 16 % 13 % 

Asuinkerrostalot 64 % 87 % 65 % 12 % 35 % 

Muut rakennukset 1 % 2 % 1 % 3 % 3 % 

Meluvyöhyketarkastelut 

Liitetaulukko 12 Melulle altistuvien määrän muutos meluvyöhykkeen ja rakennuksen leikkauksen 

perusteella määritettynä (verrattuna suurimpaan julkisivumelutasoon LAeq, klo7–22 2 m). 

 
Kohde yli 55 dB melulle  

altistuvat 

yli 60 dB melulle  

altistuvat 

yli 65 dB melulle  

altistuvat 

Espoo ja Kauniainen +6 % +20 % +53 % 

Helsinki +5 % +15 % +33 % 

Vantaa +4 % +20 % +117 % 

Kajaani +18 % +49 % +159 % 

Kiiminki +16 % +17 % +29 % 

valtatie 1 +10 % +8 % +11 % 

valtatie 3 +23 % +27 % +27 % 

Liitetaulukko 13 Melulle altistuvien määrän muutos meluvyöhykkeen, josta on vähennetty 3 dB 

julkisivun heijastusvaikutus, ja rakennuksen leikkauksen perusteella määritettynä (verrattuna 
suurimpaan julkisivumelutasoon LAeq, klo7–22 2 m). 

Kohde yli 55 dB melulle  

altistuvat 

yli 60 dB melulle 

altistuvat 

yli 65 dB melulle  

altistuvat 

Espoo ja Kauniainen -32 % -46 % -59 % 

Helsinki -18 % -25 % -23 % 

Vantaa -35 % -46 % -63 % 

Kajaani -19 % -20 % -25 % 

Kiiminki -40 % -51 % -90 % 

valtatie 1 -45 % -47 % -58 % 

valtatie 3 -34 % -40 % -57 % 

Liitetaulukko 14 Melulle altistuvien määrän muutos meluvyöhykkeen ja RHR-pisteen leikkauksen 

perusteella määritettynä (verrattuna suurimpaan julkisivumelutasoon LAeq, klo7–22 2 m). 
Kohde yli 55 dB melulle 

altistuvat 

yli 60 dB melulle  

altistuvat 

yli 65 dB melulle  

altistuvat 

Espoo ja Kauniainen -64 % -85 % -93 % 

Helsinki -56 % -76 % -85 % 

Vantaa -58 % -79 % -69 % 

Kajaani -72 % -85 % -85 % 

Kiiminki -41 % -61 % -90 % 

valtatie 1 -43 % -46 % -54 % 

valtatie 3 -66 % -80 % -93 % 
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Uuden rakentamisen vaikutukset melulle altistuvien määrään 

Liitetaulukko 15 Eri rakennusluokissa asuvien ihmisten osuus Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä 

ja Vantaalla  (RHR 2010) 

Kaupunki Pientalot Rivitalot Kerrostalot Muut  

rakennukset 

Väkiluku 

Espoo ja Kauniainen 35 % 18 % 45 % 2 % 251 156 

Espoo 35 % 18 % 45 % 2 %                      242 793    

Kauniainen 44 % 21 % 33 % 2 %                          8 363    

Helsinki 11 % 8 % 79 % 2 % 567 785 

Vantaa 33 % 16 % 51 % 0 % 195 456 

 PKS yhteensä 21 % 12 % 65 % 1 %  1 014 397  

Liitetaulukko 16 Eri vuosina valmistuneissa rakennuksissa asuvien ihmisten osuus Espoossa, Kau-

niaisissa, Helsingissä ja Vantaalla (RHR 2010)  

Kaupunki 
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Espoo ja Kauniainen 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % 0,8 % 4,3 % 10 % 19 % 20 % 20 % 23 % 

Helsinki 1,7 % 2,2 % 6,2 % 5,8 % 2,5 % 11 % 17 % 13 % 14 % 14 % 12 % 

Vantaa 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 3,5 % 8,9 % 27 % 19 % 19 % 21 % 

Osuus yhteensä 1,0 % 1,3 % 3,6 % 3,4 % 1,8 % 7,9 % 14 % 17 % 16 % 16 % 17 % 
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Liitetaulukko 17 Espoo ja Kauniainen: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin 

tarkasteltavissa kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq, klo 7–22 julkisivumelutaso 2 

metrin korkeudella). 

Rakennusluokka ja 

rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB 

Kaikki 

yhteensä 

Asuinkerrostalot 48978 25787 22219 15104 3220 

 

115308 

<1900 1319 605 553 585 22 

 

3084 

1910-1919 

 

13 

    

13 

1920-1929 1 

     

1 

1940-1949 

  

31 

   

31 

1950-1959 1750 586 696 479 19 

 

3530 

1960-1969 7726 3745 3115 1042 36 

 

15664 

1970-1979 14438 7644 5922 3203 360 

 

31567 

1980-1989 8494 4090 2808 1710 376 

 

17478 

1990-1999 8214 4071 3529 3960 317 

 

20091 

>2000 7036 5033 5565 4125 2090 

 

23849 

Erilliset pientalot 61193 15076 9436 3363 495 101 89664 

<1900 3152 721 563 148 13 

 

4597 

1900-1909 452 179 147 71 8 10 867 

1910-1919 57 16 

    

73 

1920-1929 381 104 111 35 21 3 655 

1930-1939 496 154 87 31 8 10 786 

1940-1949 985 310 240 139 15 5 1694 

1950-1959 3830 1065 787 392 64 44 6182 

1960-1969 2893 781 550 179 54 10 4467 

1970-1979 6246 1554 840 240 32 1 8913 

1980-1989 12083 2961 1876 648 71 

 

17639 

1990-1999 12633 3020 1562 623 87 10 17935 

>2000 17985 4211 2673 857 122 8 25856 

Muut 1787 354 501 250 57 14 2963 

<1900 158 33 61 21 9 

 

282 

1900-1909 50 13 16 18 1 1 99 

1910-1919 5 

  

2 2 

 

9 

1920-1929 41 11 14 

 

3 

 

69 

1930-1939 26 6 5 

 

1 

 

38 

1940-1949 42 28 6 9 15 

 

100 

1950-1959 319 41 41 12 16 5 434 

1960-1969 67 66 79 22 

 

4 238 

1970-1979 53 38 17 37 2 2 149 

1980-1989 168 47 26 60 5 2 308 

1990-1999 206 12 11 13 3 

 

245 

>2000 652 59 225 56 

  

992 

Rivi- ja ketjutalot 27135 9260 6153 2643 146 

 

45337 

<1900 1075 302 289 132 

  

1798 

1900-1909 1 

     

1 

1910-1919 

  

5 

   

5 

1920-1929 7 

     

7 

1930-1939 

 

1 

    

1 

1940-1949 

 

30 

    

30 

1950-1959 356 225 84 141 

  

806 

1960-1969 1864 737 428 256 32 

 

3317 

1970-1979 4281 1297 801 154 19 

 

6552 

1980-1989 7748 2703 1615 900 38 

 

13004 

1990-1999 7649 2186 1428 474 25 

 

11762 

>2000 4154 1779 1503 586 32 

 

8054 

Kaikki yhteensä 139093 50477 38309 21360 3918 115 253272 
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Liitetaulukko 18 Helsinki: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin tarkasteltavissa 

kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq,klo7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudel-

la). 

Rakennusluokka ja 

rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB Yhteensä 

Asuinkerrostalot 174649 68913 76069 68899 39979 9203 437712 

<1900 1917 260 33 26 530 

 

2766 

1900-1909 4594 894 616 479 1807 83 8473 

1910-1919 4606 1727 736 1618 1904 491 11082 

1920-1929 10344 3964 2701 2979 8683 2267 30938 

1930-1939 8597 3787 3305 4303 5881 3549 29422 

1940-1949 3061 1459 1219 1089 2668 556 10052 

1950-1959 19260 6818 9231 9005 6026 566 50906 

1960-1969 33758 16808 15229 14006 3809 232 83842 

1970-1979 25253 11186 12701 5611 1765 112 56628 

1980-1989 22131 8469 6943 6181 1687 779 46190 

1990-1999 22766 7055 14273 12658 2567 397 59716 

>2000 18362 6486 9082 10944 2652 171 47697 

Erilliset pientalot 33141 15597 10432 3386 462 81 63099 

<1900 724 242 159 64 31 8 1228 

1900-1909 127 40 35 9 11 

 

222 

1910-1919 278 77 86 66 15 4 526 

1920-1929 1366 447 287 110 30 

 

2240 

1930-1939 1276 472 294 89 33 

 

2164 

1940-1949 1240 1004 613 263 12 

 

3132 

1950-1959 3733 2301 1818 556 103 15 8526 

1960-1969 2784 1482 989 287 40 2 5584 

1970-1979 2384 1214 796 180 11 

 

4585 

1980-1989 6751 3738 2387 797 58 42 13773 

1990-1999 5729 2143 1472 438 28 1 9811 

>2000 6749 2437 1496 527 90 9 11308 

Muut 4005 1434 1775 1059 1428 217 9918 

<1900 421 78 35 84 193 10 821 

1900-1909 147 28 26 

 

193 

 

394 

1910-1919 194 3 62 20 273 

 

552 

1920-1929 230 40 28 9 44 113 464 

1930-1939 379 11 111 42 205 1 749 

1940-1949 260 179 48 17 33 65 602 

1950-1959 327 191 156 188 126 12 1000 

1960-1969 732 174 520 291 162 7 1886 

1970-1979 979 391 494 133 37 3 2037 

1980-1989 171 69 179 83 156 4 662 

1990-1999 108 137 30 70 5 2 352 

>2000 57 133 86 122 1 

 

399 

Rivi- ja ketjutalot 22642 11359 7711 3123 354 

 

45189 

<1900 154 45 136 46 29 

 

410 

1900-1909 

 

17 

    

17 

1910-1919 5 

 

23 14 

  

42 

1920-1929 40 11 

 

4 

  

55 

1930-1939 14 

     

14 

1940-1949 9 76 

    

85 

1950-1959 602 477 350 279 37 

 

1745 

1960-1969 1464 1203 1029 304 21 

 

4021 

1970-1979 5419 3330 1428 447 13 

 

10637 

1980-1989 6600 3918 2817 1046 122 

 

14503 

1990-1999 3287 1343 995 499 54 

 

6178 

>2000 5048 939 933 484 78 

 

7482 

Yhteensä 234437 97303 95987 76467 42223 9501 555918 
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Liitetaulukko 19 Vantaa: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin tarkasteltavissa 

kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq,klo7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudel-

la). 

Rakennusluokka ja 

rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB 

Kaikki 

yhteensä 

Asuinkerrostalot 44973 19735 21176 11418 1130 260 98692 

1930-1939 

   

9 

  

9 

1940-1949 2 

 

7 6 

  

15 

1950-1959 202 235 241 29 

  

707 

1960-1969 3127 1983 2557 1862 50 83 9662 

1970-1979 22025 7373 9138 2262 

  

40798 

1980-1989 5938 2989 3181 2127 59 

 

14294 

1990-1999 8464 2990 3119 2125 288 

 

16986 

>2000 5215 4165 2933 2998 733 177 16221 

Erilliset pientalot 39342 12697 7581 2872 478 13 62983 

<1900 48 48 31 19 11 

 

157 

1900-1909 70 47 24 13 10 

 

164 

1910-1919 37 13 9 10 7 

 

76 

1920-1929 159 64 71 33 5 

 

332 

1930-1939 552 124 65 49 10 

 

800 

1940-1949 1001 256 213 84 20 1 1575 

1950-1959 3406 1213 752 379 97 2 5849 

1960-1969 4181 1305 829 318 46 3 6682 

1970-1979 3215 1227 590 189 41 2 5264 

1980-1989 8068 2736 1479 499 43 

 

12825 

1990-1999 7229 2595 1455 515 95 

 

11889 

>2000 11376 3069 2063 764 93 5 17370 

Muut 850 169 185 122 38 20 1384 

<1900 426 

 

1 

   

427 

1900-1909 12 3 

 

2 7 

 

24 

1910-1919 0 3 3 

   

6 

1920-1929 9 5 2 20 

  

36 

1930-1939 12 6 

 

1 6 

 

25 

1940-1949 7 16 7 

   

30 

1950-1959 85 18 61 28 

  

192 

1960-1969 51 19 30 36 

 

17 153 

1970-1979 35 19 2 14 17 

 

87 

1980-1989 43 20 16 19 8 3 109 

1990-1999 88 30 44 

   

162 

>2000 82 30 19 2 

  

133 

Rivi- ja ketjutalot 17427 7517 4249 2378 231 19 31821 

1910-1919 5 

     

5 

1950-1959 15 54 7 22 2 

 

100 

1960-1969 191 221 246 109 18 

 

785 

1970-1979 3297 1055 665 510 39 

 

5566 

1980-1989 5435 2785 1611 723 124 2 10680 

1990-1999 4438 1691 1042 754 22 17 7964 

>2000 4046 1711 678 260 26 

 

6721 

Kaikki yhteensä 102592 40118 33191 16790 1877 312 194880 
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Liitetaulukko 20 Kajaani: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin tarkasteltavissa 

kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq,klo7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudel-

la). 

Rakennusluokka ja 

rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 

Kaikki yh-

teensä 

Asuinkerrostalot 

      1910-1919 16 

    

16 

1920-1929 5 

    

5 

1930-1939 9 27 5 8 

 

49 

1940-1949 17 12 

 

89 2 120 

1950-1959 133 193 35 354 94 809 

1960-1969 629 470 634 457 286 2476 

1970-1979 1687 860 1146 315 76 4084 

1980-1989 1368 501 360 9 6 2244 

1990-1999 390 225 376 158 

 

1149 

>2000 232 46 97 276 25 676 

Erilliset pientalot 

      <1900 28 3 4 

  

35 

1900-1909 2 

    

2 

1910-1919 15 3 5 

  

23 

1920-1929 196 17 23 22 

 

258 

1930-1939 127 7 6 6 

 

146 

1940-1949 423 41 51 22 

 

537 

1950-1959 1263 156 176 60 

 

1655 

1960-1969 1023 193 151 70 

 

1437 

1970-1979 2132 273 186 19 

 

2610 

1980-1989 1808 215 136 29 

 

2188 

1990-1999 1467 47 56 5 

 

1575 

>2000 1741 255 112 11 

 

2119 

Muut 

      <1900 992 109 35 19 

 

1155 

1900-1909 0 

    

0 

1910-1919 0 

 

3 

  

3 

1920-1929 0 2 

 

0 

 

2 

1930-1939 0 0 2 

  

2 

1940-1949 0 2 7 13 

 

22 

1950-1959 13 25 4 36 1 79 

1960-1969 25 40 21 43 3 132 

1970-1979 117 99 118 28 2 364 

1980-1989 166 30 56 5 

 

257 

1990-1999 11 12 36 

  

59 

>2000 38 9 26 76 

 

149 

Rivi- ja ketjutalot 

      1900-1909 

 

5 

   

5 

1930-1939 

  

9 

  

9 

1940-1949 6 5 

   

11 

1950-1959 6 

    

6 

1960-1969 111 20 31 

  

162 

1970-1979 992 308 295 34 

 

1629 

1980-1989 1608 408 190 

  

2206 

1990-1999 589 138 118 11 

 

856 

>2000 222 50 40 

  

312 

Kaikki yhteensä 19607 4806 4550 2175 495 31633 

 

  



114 

 

 

Liitetaulukko 21 Kiiminki: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin tarkasteltavissa 

kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq,klo7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudel-

la). 

Rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 

Kaikki yh-

teensä 

Asuinkerrostalot 

      1990-1999 12 

    

12 

>2000 149 

    

149 

Pientalot 

      <1900 12 

    

12 

1900-1909 2 

    

2 

1920-1929 

 

1 

   

1 

1930-1939 4 

 

3 

  

7 

1940-1949 2 3 3 

  

8 

1950-1959 24 18 12 6 7 67 

1960-1969 33 21 26 6 5 91 

1970-1979 834 86 36 51 7 1014 

1980-1989 672 98 58 22 2 852 

1990-1999 708 27 18 9 

 

762 

>2000 909 105 51 6 8 1079 

Muut 

      <1900 56 6 2 5 2 71 

1970-1979 7 

    

7 

1980-1989 11 1 4 

  

16 

1990-1999 2 

    

2 

>2000 5 17 

 

3 

 

25 

Rivitalot 

      <1900 22 

    

22 

1960-1969 

  

6 

  

6 

1970-1979 336 73 

   

409 

1980-1989 457 71 

   

528 

1990-1999 261 

 

5 

  

266 

>2000 319 48 35 

  

402 

Kaikki yhteensä 4837 575 259 108 31 5810 
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Liitetaulukko 22 valtatie 1: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin tarkasteltavissa 

kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq,klo7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudel-

la). 

Rakennusluokka ja 

rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB 

Kaikki 

yhteensä 

Asuinkerrostalot 

       <1900 194 

     

194 

1900-1909 10 

     

10 

1920-1929 115 

     

115 

1930-1939 102 

     

102 

1940-1949 292 

 

24 

   

316 

1950-1959 693 5 55 12 

  

765 

1960-1969 4258 218 200 18 

  

4694 

1970-1979 12237 443 108 58 

  

12846 

1980-1989 7180 152 108 

   

7440 

1990-1999 5028 360 36 

   

5424 

>2000 3459 210 27 36 

  

3732 

Erilliset pientalot 

       <1900 619 96 23 28 8 

 

774 

1900-1909 70 9 6 

 

5 

 

90 

1910-1919 82 13 17 4 2 

 

118 

1920-1929 1486 151 97 24 33 

 

1791 

1930-1939 967 156 66 33 14 2 1238 

1940-1949 2329 282 195 87 44 2 2939 

1950-1959 4633 658 325 193 88 14 5911 

1960-1969 5104 460 266 152 42 8 6032 

1970-1979 6171 629 292 179 39 

 

7310 

1980-1989 9048 1191 516 155 29 

 

10939 

1990-1999 6949 713 315 86 33 2 8098 

>2000 12531 1468 450 141 22 

 

14612 

Muut 

       <1900 200 2 3 6 7 

 

218 

1900-1909 4 

     

4 

1910-1919 10 

     

10 

1920-1929 175 16 2 1 2 

 

196 

1930-1939 65 4 

   

1 70 

1940-1949 59 8 3 2 

  

72 

1950-1959 255 26 9 11 9 

 

310 

1960-1969 214 14 1 11 15 3 258 

1970-1979 156 54 29 4 9 

 

252 

1980-1989 232 45 3 2 4 

 

286 

1990-1999 205 87 7 

   

299 

>2000 220 7 1 9 

  

237 

Rivi- ja ketjutalot 

       <1900 77 11 8 

   

96 

1900-1909 5 

     

5 

1910-1919 11 

     

11 

1920-1929 39 

     

39 

1930-1939 42 

  

2 

  

44 

1950-1959 174 77 10 

   

261 

1960-1969 615 182 47 

   

844 

1970-1979 3914 610 306 29 

  

4859 

1980-1989 7953 1039 262 67 

  

9321 

1990-1999 4887 334 54 15 34 

 

5324 

>2000 4156 478 92 

   

4726 

Kaikki yhteensä 107225 10208 3963 1365 439 32 123232 
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Liitetaulukko 23 valtatie 3: Melulle altistuvien ihmisten määrä meluvyöhykkeittäin tarkasteltavissa 

kohteissa julkisivumelutasoon perustuen (suurin LAeq,klo7–22 julkisivumelutaso 2 metrin korkeudel-

la). 

Rakennusluokka ja 

rakennusvuosi alle 50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB 

Kaikki 

yhteensä 

Asuinkerrostalot 

       <1900 489 87 72 

   

648 

1900-1909 14 

     

14 

1910-1919 135 

  

4 

  

139 

1920-1929 170 6 31 11 3 

 

221 

1930-1939 417 16 9 20 

  

462 

1940-1949 1030 49 12 8 

  

1099 

1950-1959 3599 86 154 11 

  

3850 

1960-1969 12397 1197 211 53 63 

 

13921 

1970-1979 18073 1823 915 404 264 

 

21479 

1980-1989 7194 553 377 29 87 

 

8240 

1990-1999 7091 541 86 35 

  

7753 

>2000 11025 898 749 294 32 

 

12998 

Pientalot 

       <1900 590 71 30 10 

  

701 

1900-1909 93 19 11 3 1 

 

127 

1910-1919 210 43 14 

 

1 

 

268 

1920-1929 2454 282 142 44 14 5 2941 

1930-1939 2609 194 166 68 3 

 

3040 

1940-1949 5673 676 350 109 13 

 

6821 

1950-1959 10884 1649 688 282 73 12 13588 

1960-1969 7367 1131 421 141 29 

 

9089 

1970-1979 10373 1214 518 178 10 4 12297 

1980-1989 15388 1348 616 170 16 

 

17538 

1990-1999 11032 1000 404 156 17 

 

12609 

>2000 18949 1838 456 183 38 

 

21464 

Muut 

       <1900 77 11 6 1 4 

 

99 

1900-1909 8 1 

 

2 

  

11 

1910-1919 8 7 

    

15 

1920-1929 160 20 11 

 

10 

 

201 

1930-1939 73 13 2 

   

88 

1940-1949 95 16 5 3 

  

119 

1950-1959 315 79 11 10 8 

 

423 

1960-1969 707 44 6 10 

  

767 

1970-1979 225 19 11 13 4 

 

272 

1980-1989 202 38 59 12 57 

 

368 

1990-1999 267 43 37 15 29 

 

391 

>2000 245 9 32 2 

  

288 

Rivitalot 

       <1900 127 

   

7 

 

134 

1900-1909 

 

5 7 

   

12 

1920-1929 46 12 15 5 

  

78 

1930-1939 24 

     

24 

1940-1949 24 25 13 

   

62 

1950-1959 177 

 

3 

   

180 

1960-1969 942 181 29 15 

 

9 1176 

1970-1979 6024 725 154 58 5 

 

6966 

1980-1989 11738 1237 512 92 

  

13579 

1990-1999 6226 575 152 67 10 

 

7030 

>2000 8414 446 244 74 

  

9178 

Kaikki yhteensä 183380 18227 7741 2592 798 30 212768 
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Teoreettiset melualueet -menetelmä 

Tilastolliset tunnusluvut 

Liitetaulukko 24 Espoo ja Kauniainen, teoreettinen melumalli: tilastolliset tunnusluvut eri mene-

telmillä laskettujen melutasojen erotuksesta. Lyhenteet: M = keskiarvo, sn = keskihajonta, n = otok-

sen koko (rakennusten lukumäärä). 

Melutasojen erotus tilanteista Tunnusluku 

 

Meluvyöhyke (EU-meluselvitys LAeq, klo 7–22) 

 

yli 55 dB 

yhteensä 

55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys - p100 rak3 E0 

  

M 0,3 0,9 1,7 0,5 

sn 3,2 2,9 2,6 3,1 

EU-meluselvitys - p100 rak3 E2 

  

M 0,7 1,4 1,9 1,0 

sn 2,7 2,3 2,4 2,6 

EU-meluselvitys - p65 rak3 E0 

  

M 0,9 1,3 2,2 1,1 

sn 3,2 3,0 2,8 3,2 

  n 3691 1515 265 5471 

Liitetaulukko 25 Vantaa, teoreettinen melumalli: tilastolliset tunnusluvut eri menetelmillä laskettu-

jen melutasojen erotuksesta. Lyhenteet: M = keskiarvo, sn = keskihajonta, n = otoksen koko (ra-

kennusten lukumäärä). 

Melutasojen erotus tilanteista Tunnusluku 

 

Meluvyöhyke (EU-meluselvitys LAeq, klo 7–22) 

 

yli 55 dB 

yhteensä 

55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB 

EU-meluselvitys - p100 rak3 E0 

  

M 0,6 1,1 1,1 0,8 

sn 3,3 2,7 2,6 3,1 

EU-meluselvitys - p100 rak3 E2 

  

M 1,0 1,4 1,4 1,1 

sn 2,9 2,3 2,5 2,7 

EU-meluselvitys - p65 rak3 E0 

  

M 1,3 1,6 1,8 1,4 

sn 3,2 2,7 2,7 3,1 

  n 3091 1300 219 4610 
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Case-tutkimus – Espoo 

 

Case-tutkimus – Helsinki 

 

Case-tutkimus – Vantaa 

 
  

Case 1 asukkaita alueella: 983

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 296 51 0 347

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 435 192 87 714

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 441 147 27 615

Case 2 asukkaita alueella: 224

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 49 35 1 85

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 93 58 44 195

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 118 58 10 186

Case 3 asukkaita alueella: 696

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 143 20 0 163

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 263 123 68 454

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 243 147 0 390

Case 1 asukkaita alueella: 579

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 141 39 24 204

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 265 103 33 401

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 282 91 7 380

Case 2 asukkaita alueella: 563

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 239 106 15 360

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 204 126 74 404

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 204 148 49 401

Case 3 asukkaita alueella: 788

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 197 49 0 246

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 239 88 57 384

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 242 95 36 373

Case 1 asukkaita alueella: 1124

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 233 198 180 611

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 549 154 138 841

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 549 154 138 841

Case 2 asukkaita alueella: 937

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 553 114 4 671

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 544 252 141 937

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 558 286 93 937

Case 3 asukkaita alueella: 2602

Menetelmä 55-60 dB 60-65 dB yli 65 dB

Melulle 

altistuvia 

yhteensä
EU-meluselvitys 532 212 0 744

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E0 1824 439 171 2434

Teoreettinen melumalli CadnaA p100 rak3 E2 1895 394 136 2425



119 

 

 

Kaakkois-Suomi 

Liitetaulukko 26 Kaakkois-Suomen teoreettinen melumalli, penger 1,00 m, rakennukset 3 m ja 6 m, 

Melulle altistuvat ihmiset LAeq 2 m korkeudella 
Rakennusluokka ja ra-

kennusvuosi 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB yli 55 dB 

yhteensä 

Pientalot      

<1900 70 30 10  110 

1900-1909 44 22 8  74 

1910-1919 25 1 2  28 

1920-1929 209 90 29 4 332 

1930-1939 169 81 34  284 

1940-1949 519 231 69 38 857 

1950-1959 1150 407 149 28 1734 

1960-1969 635 271 57  963 

1970-1979 598 160 24  782 

1980-1989 525 124  2 651 

1990-1999 272 58 7  337 

>2000 261 44 6  311 

Rivitalot      

<1900 6    6 

1920-1929 5 9   14 

1940-1949 35    35 

1950-1959   15  15 

1960-1969 95 7   102 

1970-1979 150 34   184 

1980-1989 243 33 15  291 

1990-1999 150 84 7  241 

>2000 98 17   115 

Kerrostalot      

1900-1909  11   11 

1910-1919 9    9 

1920-1929 14    14 

1930-1939 11 4 10  25 

1940-1949 4    4 

1950-1959 242 21 124 47 434 

1960-1969 723 110 14 31 878 

1970-1979 491    491 

1980-1989 244 108   352 

1990-1999 77    77 

>2000 136 169 38  343 

Muut rakennukset 28 6 4 3 41 

yhteensä 7238 2132 622 153 10145 

Liitetaulukko 27 Kaakkois-Suomen teoreettinen melumalli, penger 1,00 m, rakennukset 3 m ja 6 m, 

Melulle altistuvat ihmiset LAeq 2 m korkeudella 
Kunta 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70 dB yli 55 dB 

yhteensä 

Hamina 653 163 44 11 871 

Iitti 187 118 19  324 

Imatra 267 34   301 

Kotka 1840 619 306 132 2897 

Kouvola 1723 485 98 3 2309 

Lappeenranta 1438 293 31  1762 

Lemi 69 7 2  78 

Luumäki 290 78 53 1 422 

Miehikkälä 46 5   51 

Parikkala 208 113 7  328 

Pyhtää 99 64 29 6 198 

Rautajärvi 32 15 3  50 

Ruokolahti 183 64 10  257 

Savitaipale 57 21   78 

Taipalsaari 91 7 2  100 

Virolahti 55 46 18  119 

Kaikki yhteensä 7238 2132 622 153 10145 
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Lähtömelutasoltaan yli 60 dB tierekisterin tiet 
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