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1 Taustatiedot  

1.1 Kohde 
Niittysillankorva, Espoo. Asemakaavamuutos 212219 
 

 
Kuva 1 Selvitysalueen sijainti. 

1.2 Selvityksen tarkoitus 
Tehtävänä oli laatia melu- ja ilmanlaatuselvitys Espoon Niittykumpuun Niittysillankorvan asema-
kaavamuutosalueelle, missä nykyinen toimistorakentamisen korttelialue muutetaan osit-
tain asuinrakennusten korttelialueeksi.    

1.3 Tilaaja 
Hille Kaukonen 
hille.kaukonen@skanska.fi  
Skanska kodit 
Asuntoprojektikehitys 
Skanska Talonrakennus OY 
PL114 
00101 Helsinki 

1.4 Suunnittelu 
Sitowise Oy 
Tuulikuja 2, 02100 Espoo 
+358 20 747 6000 | vaihde 
 
Siru Parviainen, tekniikan kandidaatti, projektipäällikkö, melu- ja ilmanlaatuasiantuntija 
puh  +358 40 686 2051 
email  siru.parviainen@sitowise.com  
 
Johannes Oksanen, diplomi-insinööri, melumallintaja 
email johannes.oksanen@sitowise.com 
 

mailto:siru.parviainen@sitowise.com
mailto:johannes.oksanen@sitowise.com
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2 Arviointimenetelmät ja lähtötiedot 

2.1 Melun ohjearvot 
Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin meluta-
son ohjearvoihin (Taulukko 1) [1], sekä ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen ääniympä-
ristöstä (796/2017) [2] ja sen muutokseen 360/2019 [3]. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettä-
väksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenette-
lyissä. Selvitysalueella on oleskelualueiden ohjearvoina sovellettu uusien asuinalueiden arvoja; 
päiväajalle 55 dB ja yöajalle 45 dB. Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen (ΔL) määrittämiseen so-
velletaan asuinhuoneiden ohjearvoja, jotka ovat päiväajalle 35 dB ja yöajalle 30 dB. Uuden raken-
nuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ääneneristys on suunniteltava ja toteu-
tettava siten, että äänitasoerovaatimus ΔL on vähintään 30 dB [2]. 

Taulukko 1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [1]. 

Ohjearvot ulkona Päivällä 
LAeq, klo 7–22 

Yöllä  
LAeq, klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taaja-
mien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia pal-
velevat alueet 

55 dB 50 dB 

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja 
hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamien ul-
kopuolella ja luonnonsuojelualueet 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 - 

2.2 Melulaskenta 
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet, 
rakennukset, meluesteet ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. Liikennemelu-
lähteiden melupäästö määritetään liikennetietojen perusteella. Maastomalli ulottuu yli 1000 met-
rin etäisyydelle selvitysalueesta ja sisältää kaikki merkittävät tieliikenteen melulähteet. 

Melumallina on käytetty Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluselvityksen 2017 melumallia [4], 
joka on täydennetty ja tarkennettu asemakaavaselvityksen edellyttämälle tasolle. Siihen on myös 
lisätty suunnitellut rakennukset (luku 2.5). Laajat asfalttialueet, kadut ja rakennusten katot on 
mallinnettu akustisesti kovina (α =0).  

Selvitys on laadittu Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluosaston meluselvi-
tysohjeen mukaisesti [5]. 

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu 
yleisesti Suomessa käytettävään yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin (Nordic 
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Prediction Method) [6]. Laskentamallin tarkkuus on lähietäisyydellä tieliikennemelumallissa tyypil-
lisesti ±2 dB. Melulaskennat on tehty tieliikenteen ennustetilanteen 2040 liikennemäärillä (KAVL, 
luku 2.6).  

Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata valtioneu-
voston antamiin melutasojen ohjearvoihin. Työssä on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista 
oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja parvekkeilla, sekä julkisivurakenteiden äänitasoerovaati-
musten tarve. Lisäksi esitetään suositukset alueen melunhallinnan ja torjunnan jatkosuunnitte-
lulle. 

Tärkeimmät laskenta‐asetukset: 

• Laskentaruudukon koko 4 x 4 metriä. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen interpo-
lointia 

• Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä 
• Laskentasäde 2000 metriä 
• Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset 
• Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella. 
• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti) 
• Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri 
• Julkisivuun ja parvekkeisiin kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin 

välein alkaen 2,5 metriä maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etäisyydelle julkisi-
vusta. Julkisivusta heijastuvaa melua ei huomioida. 

• Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 1–5 metriä 

2.3 Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot 
EU on antanut ilmanlaadun raja-arvot alueille, joilla ihmiset altistuvat ilman epäpuhtauksille. Raja-
arvot on pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella (38/2011). Lisäksi on annettu pääosin ter-
veysperusteiset, ensisijaisesti viranomaisille ohjeeksi tarkoitetut kansalliset ohjearvot valtioneu-
voston päätöksellä (480/1996). Ohjearvoja sovelletaan muun muassa alueidenkäytön, kaavoituk-
sen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa sekä ympäristölupaharkinnassa. Tavoitteena on 
ennaltaehkäistä ohjearvojen ylittyminen ja taata hyvän ilmanlaadun säilyminen.  

Ilmanlaadun ohjearvot ovat raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien ollessa niiden alapuolella myös 
raja-arvot alittuvat. Taulukossa 2 on esitetty raja-arvot ja taulukossa 3 kotimaiset ilmanlaadun oh-
jearvot. WHO:n ilmanlaadun ohjearvot ovat osin kansallisia raja- ja ohjearvoja tiukemmat; pien-
hiukkasten PM2,5 vuorokausiarvo on 25 μg/m3 ja hengitettävillä hiukkasilla (PM10) vuorokausiarvo 
on 50 μg/m3. Vastaavat vuosiohjearvot 10 ja 20 μg/m3. 

Taulukko 2 Raja-arvot terveyden suojelemiseksi. Valtioneuvoston asetus n:o 38/2011 ilmanlaa-
dusta. 

Yhdiste Aika Raja‐arvo 
µg/m³ 

Sallitut ylitykset 

Typpidioksidi NO2 Vuosi 
Tunti 

40 
200 

- 
18 h/vuosi 

Hengitettävät hiukkaset 
PM10 

Vuosi 
Vuorokausi 

40 
50 

- 
35 vrk/vuosi 

Pienhiukkaset PM2,5 Vuosi 25 - 
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Taulukko 3 Valtioneuvoston päätös n:o 480/1996 ilmanlaadun ohjearvoista. 

Yhdiste Aika Ohjearvo 
µg/m³ 

Tilastollinen määrittely 

Typpidioksidi 
NO2 

Tunti 
Vuorokausi 

150 
70 

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 
Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo 

Hengitettävät 
hiukkaset PM10 

Vuorokausi 70 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo 

2.4 Ilmanlaadun arviointi 
Ilmanlaatuvaikutusten arvio perustuu asuinrakennuksien minimi- ja suositusetäisyyksiin. Ne on 
esitetty Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen HSY:n kanssa yhteistyössä laaditussa oppaassa 
Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa [7]. 

Minimietäisyyksiä käytetään jo rakennetuilla alueilla sekä täydentämisrakentamisessa, ja suositu-
setäisyyksiä täysin uusilla alueilla. Kuvassa 2 on esitetty edellä mainitun oppaan mukaiset minimi- 
ja suositusetäisyydet.  

 
Kuva 2 Ilmanlaadun minimi- ja suositusetäisyydet. 

Asuntojen minimietäisyydellä typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvo on noin 24 μg/m3 (60 % 
vuosiraja-arvosta ja NO2 vrk-ohjearvo ylittyy harvoin) ja pienhiukkasten noin 10 μg/m3. Suunnitte-
lualue on avoin ja hyvin tuulettuva, joten vyöhykkeitä voidaan pitää hyvin alueen tilannetta kuvaa-
vana.  

2.5 Suunnitelmat 
Asemakaava-alueen uudet rakennusmassat ja maastonmuodot on lisätty melumalliin kuvan 3 mu-
kaisesti Arkkitehtitoimisto KONKRET OY:n asemapiirroksen perusteella [8]. Suunnitelmissa ulko-
oleskelualueet on sijoitettu sisäpihoille rakennusten suojaan. 
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Kuva 3 Arkkitehtitoimisto KONKRET OY:n asemapiirros 13[8]. 

2.6 Liikennetiedot 
Melu- ja ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa käytetyt nyky- ja ennustetilanteen liikennetiedot on 
esitetty taulukossa 4. Liikennemäärätiedot on saatu Espoon kaupungilta. Nykytilanteen liikenne-
määrinä ja ajonopeuksina on käytetty uusimpia Espoon kaupungin karttapalvelussa olevia tietoja. 
Mikäli nämä puuttuivat palvelusta, on käytetty Espoon kaupungin meluselvityksen 2017 mukaisia 
tietoja [4]. Liikenne-ennusteena on Hagalundinkallion ideasuunnitelmaa varten laaditun ennus-
teen 20.4.2018 korjattu versio. Päivä- ja yöajan osuudet sekä raskaan liikenteen osuudet ovat vas-
taavat kuin Espoon kaupungin 2017 meluselvityksessä. 

Taulukko 4 Melulaskennassa käytetyt liikennetiedot. 

Tieosuus KAVL 
nyky 

KAVL 
2040 

Nopeus 
km/h 

Päivä‐
ajan 
osuus % 

Raskas lii‐
kenne 

d/e /n % 
Länsiväylä (Kehä II ramppien väli) 34200 60100 80 89 6 / 6 / 8 
Länsiväylä (Kehä II Itärampit- Haukilah-
den rampit) 55311 62700 80 89 6 / 6 / 8 

Länsiväylä (Haukilahdenkatu-Etelätuu-
lentie länsirampit) 67200 77200 80 89 6 / 6 / 8 
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Tieosuus KAVL 
nyky 

KAVL 
2040 

Nopeus 
km/h 

Päivä‐
ajan 
osuus % 

Raskas lii‐
kenne 

d/e /n % 
Ramppi, Haukilahdensolmu (Haukilah-
densolmulta itään) 5753 5500 50–80 89 3 / 2 / 5 

Ramppi, Haukilahdensolmu (idästä 
Haukilahdensolmuun) 2895 5700 50–80 89 3 / 2 / 5 

Haukilahdenkatu 10900 11600 50 88 7 / 7 / 7 
Merituulentie (Kehä II itärampit - Ola-
rinluoma) 18200 27700  40 88 5 / 5 / 5 

Merituulentie (Olarinluoma – Hauki-
lahdenkatu)  16500 26400 40 88 5 / 5 / 5 

Merituulentie (Haukilahdenkatu – Koti-
tontuntie) 15500 17500 40 88 6 / 6 / 6 

Merituulentie (Kotitontuntie – Koivu-
Mankkaantie 14000 17300 40 88 7 / 7 / 7 

Kehä II (Kokinkylänsolmu etelärampit-
Merituulentie pohjoisrampit) 63513 59700 80 89 4 / 3 / 7 

3 Tulokset 

3.1 Melu  
Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan keskiäänitasot nyky- ja ennus-
tetilanteissa päivällä ja yöllä. Melukuvat kaikista selvitetyistä tilanteista on esitetty liitteissä 1–3. 

3.1.1 Nykytilanne 

Nykytilanteessa kortteli on rakentamaton. Sen koillisosassa on parkkialue ja etelä- ja länsiosissa 
on metsikköä. Aluetta suojaamassa ei ole nykyistä meluntorjuntaa. Kuvassa 4 on esitetty meluta-
sot nykytilanteessa päivä- ja yöaikaan.  

 
Kuva 4 Liikenteen aiheuttamat nykytilanteen melutasot päivällä (vasen kuva) ja yöllä (oikea kuva). 
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3.1.2 Ulko-oleskelualueiden melutasot ennustetilanteessa 

Ennustetilanteen päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet on esitetty kuvilla 5 ja 6 sekä liitteissä 2.1 ja 
2.2. Piha-alue on suunniteltu sijoitettavaksi korttelin keskelle, missä suunnitellut uudet rakennuk-
set suojaavat sitä tehokkaasti. Melun ohjearvot toteutuvat koko suunnitellulla piha-alueella päi-
vällä ja yöllä. 

 
Kuva 5 Melun leviäminen ja suurimmat julkisivumelutasot ennustetilanteessa päivällä. 
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Kuva 6 Melun leviäminen ja suurimmat julkisivumelutasot ennustetilanteessa yöllä. 

3.1.3 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot 

Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat melutasot ennustetilanteessa on esitetty kuvilla 5 ja 6 sekä 
liitteissä 2.1 ja 2.2. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot kerroksittain on esitetty liitteessä 3 päivällä 
ja yöllä. 

Päivällä suurin julkisivuun kohdistuva melutaso on 70 dB ja yöllä 63 dB korttelin etelälaidalla pysä-
köintitalon viereisessä asuinkerrostalossa. Päivällä 65 dB ylittyy seinustoilla, joilla pallot ovat ku-
vassa oransseja, eli pysäköintitalon länsipuolen rakennusten lounaaseen avautuvilla julkisivuilla 
sekä tornitalon eteläisen julkisivun yläosassa. 65 dB ei ylity em. julkisivujen kaikissa kerroksissa. 

Julkisivuja, joihin kohdistuu päivällä alle 55 dB ja yöllä alle 45 dB melutasot, on korttelin sisäpihalla 
alemmissa kerroksissa. 

3.1.4 Parvekkeiden melutasot 

Julkisivuihin kohdistuvien melutasojen perusteella voidaan arvioida myös melutasoa parvekkeilla, 
mikä on julkisivusta tapahtuvan heijastuksen vuoksi noin 3 dB julkisivuun kohdistuvaa melutasoa 
suurempi. Todellinen melutaso parvekkeella riippuu paljon parvekkeen rakenteesta ja käytetyistä 
materiaaleista. 
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Päiväajan ohjearvo 55 dB toteutuu parvekkeilla, joiden kohdalla julkisivuun kohdistuva melutaso 
on enintään 52 dB. Yöajan ohjearvo 45 dB parvekkeilla, joiden kohdalla julkisivuun kohdistuva me-
lutaso on enintään 42 dB. Tällaisia seinustoja on korttelin sisällä, erityisesti alemmissa kerroksissa. 

3.2 Ilmanlaatu 
Ilmanlaadun kannalta merkitsevien teiden ja katujen minimi- ja suositusetäisyydet on esitetty alla 
taulukossa 5. Ilmanlaatuvuöhykkeet on esitetty kuvassa 7 sekä liitteessä 4. Minimietäisyys ei to-
teudu punaisella alueella, ja suositusetäisyys ei toteudu oranssilla alueella. Kaikki suunnitellut ra-
kennukset jäävät minimietäisyyden ulkopuolelle. Suunnittelualueen eteläosa sen sijaan jää suosi-
tusetäisyyden sisäpuolelle. Pääosin suositusetäisyyden sisäpuolelle jäävän osuuden täyttää pysä-
köintitalo, mutta eteläisin asuinrakennus jää osin minimietäisyyden sisäpuolelle. 

Taulukko 5 Liikennemääriin perustuvat ilmanlaadun minimi- ja suositusetäisyydet, mitataan ajora-
dan ulkoreunasta. 

Tie/katu Ilmanlaadun minimietäisyys Ilmanlaadun suositusetäisyys 

Länsiväylä 44 125 
Ramppi 4 11 
Haukilahdenkatu, silta 4 12 
Haukilahdenkatu 8 23 

 
Kuva 7 Ilmanlaatuvyöhykkeet suunnittelualueella. 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

4.1 Ulko-oleskelualueiden melutasot 
Koska melun ohjearvot toteutuvat koko piha-alueella, toiminnot voidaan sijoittaa sinne vapaasti. 
Myöskään erillisiä meluesteitä ei ole tarvetta rakentaa. 

4.2 Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve 
Parvekkeita ei suositella sijoittamaan ollenkaan sellaisille seinustoille, missä julkisivuun kohdistuu 
päivällä yli 65 dB melutaso. Mikäli ohjearvot eivät toteudu parvekkeilla (julkisivuun kohdistuva 
melutaso päivällä yli 52 dB tai yöllä yli 42 dB, että heijastukset tulee huomioitua), tulee parvek-
keet lasittaa. 

Sisäpihan suuntaan avautuvien parvekkeiden kohdalla melutasot ovat pääosin matalahkot. Näin 
voidaan olettaa, että ohjearvot toteutuvat tavanomaisella parvekelasituksella (avattavalla lasituk-
sella ja välilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan vielä parantaa akustoinnin 
avulla, kuitenkin enintään noin 3–4 dB. 

Poikkeuksena edelliseen ovat parvekkeet korttelin lounaisreunassa rakennusten välillä, jotka suo-
jaavat piha-aluetta liikenteen melulta. Näiden kohdalla tien puoleisella julkisivulla on erittäin kor-
keita melutasoja, ja rakenneratkaisut onkin suunniteltava niin, että parvekkeiden tien puoleinen 
seinusta eristää melua riittävän tehokkaasti. Mikäli parvekkeet avautuvat, se saa tapahtua ainoas-
taan pihan suuntaa. Näille kohdille voidaan tarvittaessa harkita myös viherhuoneita, että saadaan 
varmistuttua riittävästä meluntorjunnasta. 

Tornitalossa, erityisesti etelän ja idän puolella yläkerroksissa, on kohtuullisen korkeita melutasoja. 
Mikäli tänne toteutetaan parvekkeita, on huolehdittava riittävästä ääneneristyksestä. Myös torni-
talossa voidaan harkita viherhuoneita tai viherhuoneen ja parvekkeen yhdistelmää, jossa ilman-
vaihto parvekkeelle sisältää ääneneristyksen. 

4.3 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot 
Ympäristöministeriön asetuksessa (5 §, [2]) on määrätty, että asuinrakennuksilla ulkovaipan ääne-
neristävyyden (ΔL) on aina oltava vähintään 30 dB, ja tarvittaessa suurempi, mikäli sisämelun oh-
jearvojen toteutuminen tätä edellyttää. Sisämelun ohjearvot ovat päiväajalle 35 dB ja yöajalle 30 
dB. Koska päiväajan melutaso on yli 5 dB suurempi kuin yöajan melutaso, määrityksessä käytetään 
päiväajan tilannetta.  

Jos julkisivuun kohdistuva melutaso on enintään 65 dB, riittää vähimmäisvaatimus 30 dB ohjear-
vojen toteutumiseksi. Seinustoilla, joilla 65 dB ylittyy, on kaavassa asetettava suurempi äänita-
soerovaatimus. Suurin korttelissa tarvittava äänitasoerovaatimus on 35 dB korttelin lounaanpuo-
leisella reunalla, ja myös tornitalossa on vaatimus 31 dB. Yli 30 dB äänitasoerovaatimukset on esi-
tetty desibelein seinustojen vierellä kuvassa 10. 
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Kuva 8 Yli 30 dB äänitasoerovaatimukset seinustoilla. 

4.4 Ilmanlaatu 
Koko suunnittelualue jää minimietäisyyden ulkopuolelle. Korttelin eteläosa jää suositusetäisyyden 
sisäpuolelle. Pääosin suositusetäisyyden sisäpuolelle jäävän alueen täyttää pysäköintitalo.  

Suunnitellut rakennukset umpinaisine parvekkeineen muodostavat yhtenäisen korkean linjan, 
joka estää hiukkasten leviämistä, ja voidaankin olettaa, että koko sisäpihan puolella ilmanlaatu on 
hyvä eikä ongelmaa ole. Eteläisimmän asuinkerrostalon osalta ilmanotto tulee sijoittaa sisäpihan 
puolelle tai katon pohjoisosaan. Lisäksi osa parvekkeista, jotka on sijoitettu rakennusten väliin, jää 
suositusetäisyyden sisäpuolelle. Näiden osalta on suositeltavaa, että parvekkeiden ilmanvaihto 
tapahtuisi koillisen suunnasta ja että ne eivät avaudu ollenkaan lounaan suuntaan. 

5 Jatkotoimenpidesuositukset 
Parvekkeiden yksityiskohtaisia ratkaisuja ja akustiikkasuunnittelua on tarkennettava jatkosuunnit-
telussa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota korttelin lounaisseinustan rakennusten väliin sijoittu-
vien parvekkeiden rakenneratkaisuihin, joilla varmistetaan riittävä ääneneristys Haukilahden ka-
dun suuntaan. 

Tornitalossa on erityisesti niillä seinustoilla, joihin kohdistuva melutaso on yli 60 dB varmistettava 
hyvät ääniolosuhteet, esimerkiksi viherhuonein ja äänieristetyllä ilmanvaihdolla. 

35 dB 
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6 Virhelähteet 
Parvekemelutasot on arvioitu julkisivun ulkopuolisen melutason perusteella. Tällöin jää huomioi-
matta ontelomaisen parvekkeen aiheuttamat heijastukset ja korostumat tai mahdollisten varjos-
tavien rakenteiden, kuten parvekkeiden välisten seinien ja parvekelaattojen varjostava vaikutus. 
Todelliset parvekemelutasot voivat poiketa merkittävästi (noin ± 4 dB) laskennallisesti arvioidusta 
melutasosta. 

7 Liitteet 
Liite 1.1 Meluvyöhykkeet nykytilanteessa päivällä 

Liite 1.2 Meluvyöhykkeet nykytilanteessa yöllä 

Liite 2.1 Meluvyöhykkeet ja suurimmat julkisivumelutasot ennustetilanteessa 2040 päivällä 

Liite 2.2 Meluvyöhykkeet ja suurimmat julkisivumelutasot ennustetilanteessa 2040 yöllä 

Liite 3 3D-kuvat julkisivuihin kohdistuvista melutasoista 

Liite 4 Ilmanlaatuvyöhykkeet 
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