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Tiivistelmä 

Tässä lausunnossa on tutkittu, millaisin meluntorjuntatoimenpitein tontille suun-

niteltavat rakennukset voidaan toteuttaa. Alueen melutasot aiheutuvat tieliiken-

teestä. Leikki- ja oleskelupihalla vallitsee päivällä enimmillään 45 dB keskiäänitaso 

eli Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 vaatimukset täyttyvät ulkotiloissa. Julki-

sivuihin kohdistuva päiväaikainen melutaso on suurimmillaan 60 dB, eli tarvittavan 

äänitasoeron määrittää Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukainen 30 

dB minimivaatimus. Soukanväylän puoleiset parvekkeet tulee lasittaa. Kohteen 

rakentaminen ei aiheuta melutasojen nousua naapureilla julkisivunheijastusvaiku-

tuksen vuoksi. 
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1. Taustatiedot 

1.1 Rakennuskohde 

Soukka II alue 411308 

02360 Espoo 

1.2 Selvityksen tarkoitus 

YIT Suomi Oy on tilannut meluselvityksen kohteeseen Soukka II alue 411308, 

Espoo. Kohde koostuu kahdesta asuinkerrostalosta Soukanväylän ja Alakartanon-

tien risteyksessä. Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää kohteen vaaditut 

meluntorjuntatoimenpiteet asemakaavan muutosta varten. 

2. Vaatimukset ja ohjearvot 

2.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 

Rakennuksen ja oleskelualueiden meluntorjunta on toteutettava niin, että valtio-

neuvoston päätöksessä nro 993/1992, esitetyt melutason ohjearvot täyttyvät. 

Päätöksen mukaan rakennuksen ulkopuolisen melulähteen aiheuttama melun kes-

kiäänitaso LA,eq saa olla  

 

- Sisällä asuin-, majoitus- ja potilashuoneissa päivällä klo 7-22 enintään 35 dB 

ja yöllä klo 22-7 enintään 30 dB. 

- Piha-alueilla ja muilla oleskelualueilla, kuten parvekkeilla, päivällä klo 7-22 

enintään 55 dB ja yöllä klo 22-7 enintään 50 dB. Uusilla alueilla oleskelualu-

eiden yöohjearvo on 45 dB. 

 

Kohde on täydennysrakentamista ja tässä lausunnossa on sovellettu vanhan alu-

een ohjearvoja. 

2.2 Asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa Ympäristöministeriön asetuksessa ja sen 

muutoksessa (796/2017 ja muutos 360/2019) on annettu vaatimukset uuden ra-

kennuksen melun- ja tärinäntorjunnalle. Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoi-

tus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava 

siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä.  

 

Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet on suunniteltava ja 

toteutettava siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä kello 7–22 55 desibeliä ja 
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viherhuoneet vastaavasti siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä 45 desibeliä. 

2.3 Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa 

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön 

suunnittelussa (opas 02/2013) annetaan lisäohjeistuksia liittyen parvekkeiden ja 

julkisivujen melutasoihin. 

 

Oppaan mukaan parvekkeita ei tule sijoittaa julkisivuille, joilla päiväajan kes-

kiäänitaso on yli 65 dB. Lisäksi, jos asuinrakennuksen julkisivulla ylittyy päivällä 

keskiäänitaso 65 dB, tulee kaavassa määrätä asunnot aukeamaan myös hiljaisem-

paan suuntaan (ns. läpitalon huoneisto). Mikäli julkisivulla on yli 70 dB keskiääni-

taso, asumista ei suositella kaavoitettavaksi lainkaan. 

2.4 Nykyisessä asemakaavassa esitetyt vaatimukset 

Alueen tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty 4.9.1968) ei 

ole annettu vaatimuksia tontin ääniolosuhteille.  

3. Lähtötiedot 

Lausunto perustuu seuraaviin lähtötietoihin: 

- Asemapiirros 27.11.2019, Arkkitehtitoimisto Ark’idea Oy 

- Liikennetiedot 19.11.2019 ja 2.11.2019, Espoon kaupunkisuunnittelukes-

kus, liikennesuunnittelu, liikenneinsinöörit Aulis Palola ja Reijo Simola 

- Pihasuunnitelma, 9.12.2019, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy 

 

Lisäksi maastomallin pohjana on käytetty Espoon kaupungin EU‐meluselvityksen 

2017 yhteydessä tuotettua 3D‐maastomallia (Sito Oy 2017).  Liikennetietojen si-

sältö on eritelty tarkemmin seuraavassa luvussa. 

3.1 Tieliikenne 

Merkittävinä tieliikenteen äänilähteinä alueella ovat Soukanväylä, Alakartanontie 

ja Soukantie. Koska ennustetut liikennemäärät ovat suuremmat kuin nykyiset, en-

nustetilanne on mitoittava. Tieliikennemäärä on ennustettu vuodelle 2040 ja si-

sältää sen ja sen alueen kehittämisen vaikutuksen liikennemääriin. Melumallin-

nuksessa käytetyt liikennemäärät on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tieliikennemäärätiedot. Melumallinnuksessa käytettiin ennusteen tietoja. 

Väylä 

KAVL 

nykytilanne 

[ajon./vrk] 

KAVL 

ennuste 

2040 

[ajon./vrk] 

Raskaan 

liikenteen 

osuus [%] 

Yö- 

liikenteen 

osuus [%] 

Nopeus- 

rajoitus 

[km/h] 

Soukanväylä (Riilahdentie – Ala-

kartanontie) 
4300 4311 6 3 60 

Soukanväylä (Yläkartanontie – 

Alakartanontie) 
5900 8942 8 11 60 

Alakartanontie (Soukanväylä – 

Soukantie) 
2900 5507 9 10 40 

Alakartanontie (Soukantie – 

Alatörmä) 
2900 5802 9 10 40 

Soukantie (Alakartanontie) 2100 2972 24 9 40 

Soukantie (Yläkartanontie)  5000 6600 11 9 40 

4. Laskentamenetelmä 

4.1 Melumallinnus 

Liikenteen aiheuttamat äänitasot korttelialueella on mallinnettu melulaskentaoh-

jelmistolla CadnaA 2019, käyttäen tie- ja raideliikennemelun sekä teollisuusmelun 

pohjoismaisia laskentamalleja. 

 

CadnaA ohjelmisto laskee melukartat sille syötetyn kolmiulotteisen maastomallin 

perusteella. Laskennassa otetaan huomioon mm. liikenneväylien liikennemäärät, 

ajonopeudet, maastonmuodot, rakennusten sijainnit ja korkeudet sekä heijastuk-

set rakenteista ja maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perus-

teella. Laskentaparametrit on esitetty taulukossa 2. 

 

Meluvyöhykkeet on viivoitettu 1 dB välein melun leviämisen havainnollistamiseksi. 

Valkoisella meluvyöhykkeellä keskiäänitaso on melukartoissa alle 45 dB. Julkisivu- 

ja parvekemelukartoissa on esitetty rakennuksien eri julkisivujen pystylinjoille 

kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot. 
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Taulukko 2. Melumallissa käytetyt tärkeimmät laskentaparametrit. 

Laskentasäde 1500 m 

Heijastusten kertaluku 2 

Laskentasäde heijastuksissa (lähde – vastaanotto) 1000 m 

Heijastuspinnan laskentasäde (lähde/vastaanotto – heijastava pinta) 100 m 

Maaston absorptio 1 

Teiden absorptio 0 

Rakennusten absorptio 0,21 

Meluesteiden absorptio 0,21 

Laskentahilan koko 2 x 2 m2 

Laskentakorkeus maanpinnasta/lattiasta 2 m 

4.2 Epävarmuudet 

Tieliikennemelun pohjoismaisen laskentamallin tulokset vastaavat melumittausten 

vuosikeskiarvoja (Ympäristöministeriön ohje 6, 1993). Raideliikenteen pohjois-

maisen laskentamallin tarkkuus on lähellä raidetta lähes aina ± 3 dB, kun molem-

mat raiteet ovat näkyvissä (Ympäristöministeriön ohje 97, 2002). 

 

Mallien tarkkuus heikkenee, kun etäisyys melulähteestä kasvaa ja tuuliolosuhteet 

eroavat mallin oletusarvoista. Malli olettaa tuulen suunnan olevan aina lähteeltä 

vastaanottajalle, joten malli mallintaa aina melunleviämiselle otollisinta tilannetta. 

Lisäksi mallinnuksen tarkkuuteen vaikuttaa lähtötietojen, kuten liikennetietojen ja 

maastomallin tarkkuus. 

5. Laskennan tulokset 

5.1 Yleistä 

Koska tulevaisuuden liikennemäärät ovat suuremmat kuin nykyiset, tulevaisuuden 

melutilanne ratkaisee alueen meluntorjuntatarpeen. Tästä syystä tässä lausun-

nossa esitetään vain ennustetilanteen melukartat. 

 

Melumallinnuksen tulokset on esitetty liitteissä 1-3. Liitteet sisältävät:  

- Liite 1: päivä- ja yöajan melukartat laskettuna +2 m korkeudessa maanpin-

nasta ennustetilanteessa. 

- Liite 2: julkisivuille kohdistuvat suurimmat päiväajan melutasot +2 m kor-

keudessa lattiapinnasta kriittisimmässä kerroksessa ennustetilanteessa. 

- Liite 3: parvekkeilla vallitsevat suurimmat päiväajan melutasot +2 m kor-

keudessa lattiapinnasta kriittisimmässä kerroksessa ennustetilanteessa. 
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5.2 Äänitasot pihan oleskelualueilla 

Tontin piha-alueiden keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa ennusteti-

lanteessa päivä- ja yöaikaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Liikenteestä johtuva 

keskiäänitaso oleskelupihoilla on päiväaikaan 8 dB korkeampi kuin yöllä. Oleske-

lualueiden yöajan äänitasovaatimus on 5 dB päiväajan vaatimusta pienempi, joten 

päiväajan melutasot ovat tässä tapauksessa mitoittavat. Suunnitelmien mukai-

sella pihan oleskelualueella melutasot ovat päivällä suurimmillaan 45 dB.  

5.3 Äänitasot rakennuksen julkisivuilla 

Suurimmat asuinrakennuksien julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat päivällä 

60 dB (liite 2 s. 1) ja yöllä 51 dB (liite 2 s. 1). Asemakaavassa rakennuksen ulko-

vaippaa koskeva ääneneristysvaatimus ΔLA,vaad annetaan rakennuksen julkisivuun 

kohdistuvan ja sisällä sallittavan äänitason erotuksena. Julkisivuun kohdistuvassa 

äänessä ei oteta huomioon julkisivusta poispäin heijastuvaa ääntä. 

5.4 Äänitasot asuntojen parvekkeilla 

Liitteessä 3 on esitetty rakennusten parvekkeilla vallitseva päivä- ja yöaikainen 

keskiäänitaso (heijastus huomioitu). Suurimmat asuinrakennuksien parvekkeilla 

vallitsevat keskiäänitasot ovat päivällä 62 dB (liite 3 s. 1) ja yöllä 51 dB (liite 3 s. 

1). Parvekkeiden meluntorjunta määräytyy päiväajan melukarttojen mukaan (päi-

väohjearvo 55 dB). 

5.5 Äänitasot Soukanväylän toisella puolella 

Rakennuksen julkisivusta tai muusta kovasta pinnasta heijastuva ääni voi kasvat-

taa melutasoja melulähteen ja heijastavan pinnan välillä. Vaikutus on sitä voimak-

kaampi, mitä lähempänä ja mitä suurempi tietä julkisivu on. 

 

Tässä kohteessa heijastusvaikutus on mitätön eikä se kasvata melutasoja. Alla 

kuvassa 1. on esitetty melutasot ennen ja jälkeen tutkittavan kohteen rakenta-

mista. Melutasot on mallinnettu useassa pisteissä kohteen ja Soukanväylän toi-

sella puolen olevien naapurien välillä ja naapuritonttien rajalla. Kuvista voidaan 

havaita, että heijastusvaikutus nostaa melutasoja vain lähellä kohdetta ja muualla 

tieltä suoraan kantautuva ääni määrää melutasot. 
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Kuva 1. Mallinnetut melutasot kohteen lähellä ja Soukanväylän toisella puolella ennen (vasem-

malla) ja jälkeen kohteen rakentamisen. 

6. Alueen meluntorjuntatoimenpiteet 

6.1 Pihan oleskelualueen suojaus melulta 

Luvussa 2.1 esitetyt melun ohjearvot täyttyvät suunnitelluilla pihan oleskelualu-

eilla. Jos pihojen paikat muuttuvat, oleskelualueet voidaan vapaasti sijoittaa alu-

eelle, joka näkyy liitteen 1 sivulla 1 valkoisena sekä vaalean ja tumman vihreänä. 

Jos rakennusmassoittelu, meluesteiden tai oleskelualueiden sijoittelu tms. muut-

tuu, tilanne täytyy tarkastuttaa akustiikkasuunnittelijalla. 

6.2 Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys 

Sisätiloissa sallittava melutaso on 35 dB päivällä. Päiväajan melutasot ovat sisäti-

lojen meluntorjunnan kannalta mitoittavat. Soukanväylän puoleiseen kohdistuu 

60 dB melutaso, joten ulkovaipan äänitasoerovaatimus on laskennallisesti ΔLA,vaad 

= 25 dB.  Näin pientä vaatimusta ei kuitenkaan tyypillisesti merkitä vaatimukseksi 

asemakaavaan. Lopulta ulkovaipan ääneneristys määräytyy rakennuslupavai-

heessa Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaan, missä minimivaatimus 

on 30 dB kaikilla julkisivuilla. 

6.3 Parvekkeiden ja terassien suojaus melulta 

Parvekkeiden sijainneista on arkkitehtisuunnitelmissa luonnokset. Kuitenkin lopul-

liset parvekkeiden sijoittelut voivat vielä muuttua, joten parvekkeiden meluntor-

junta tulee suunnitella tarkemmin kohteen rakennuslupaa haettaessa. Parvekkei-

den meluntorjunta määräytyy julkisivulla vallitsevien päiväajan melutasojen mu-

kaan (päiväohjearvo 55 dB). Liitteessä 3 on esitetty julkisivuilla/parvekkeilla val-

litsevat päiväajan melutasot. 
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Molempien rakennusmassojen Soukanväylän puoleiset parvekkeet tulee lasittaa. 

Parvekelasitusten tuottama äänitasoero tulee olla vähintään 5 dB mitoittavimman 

kohdan mukaan. 

Liitteet 

1. Päivä- ja yöajan melukartat laskettuna +2 m korkeudessa maanpinnasta en-

nustetilanteessa (2 s.). 

 

2. Julkisivuille kohdistuvat suurimmat päiväajan melutasot +2 m korkeudessa 

lattiapinnasta kriittisimmässä kerroksessa ennustetilanteessa (1 s.). 

 

3. Parvekkeilla vallitsevat suurimmat päiväajan melutasot +2 m korkeudessa lat-

tiapinnasta kriittisimmässä kerroksessa ennustetilanteessa (1 s.). 
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melutasot:

Pieniin ympyröihin on laskettu julkisivun pystylinjaan kohdistuva suu-
rin keskiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin ko-
ko rakennuksen julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.
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Leikki

Oleskelu

0 10 20 30 40 50 m

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:1000 (A4)

19294.1 Soukka II alue 411308, melumalli 04.cna

Työ: 19294.1 Soukka II alue 411308
Liitteen
sisältö:

Parvekemelu
Tieliikennemelu
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne
(KAVL) päivällä klo 07-22

Parvekkeilla
vallitsevat
melutasot:

Pieniin ympyröihin on laskettu suurin parvekelinjalla vallitseva kes-
kiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin koko ra-
kennuksen parvekkeilla vallitseva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.

Laatinut: Ville Mäntyniemi, DI
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