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Johdanto 
Taratest Oy on laatinut melulaskentamalliin pohjautuvan liikennemeluselvityksen Espoon Vanttilan 
kaupunginosaan rakentuvalle paritalokohteelle osoitteeseen Kurtinrinne 4 A, Espoo. Suunnittelukoh-
teena oleva kiinteistö sijaitsee Kauklahdenväylän tuntumassa, tontilla 49–45–103–4, noin 4 kilometrin 
etäisyydellä Espoon kaupungin keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella on tällä hetkellä voimassa 
oleva asemakaava 521300 (AK 45:3), joka on hyväksytty 13.12.2010. 
 
Liikennemeluselvityksen melumallinnukset on tehty SoundPLAN melumallinnusohjelmistolla. Mallin-
nuksia varten alueesta muodostettiin maastomalli maanmittauslaitoksen aineistosta. Selvityksessä on 
tarkasteltu kohteen ulko-oleskelualueisiin ja julkisivuihin kohdistuvia melutasoja tieliikennemeluläh-
teet huomioivilla mallinnuksilla sekä tarkasteltu rakenteiden ääneneristävyysvaatimuksia. 
 
Mallinnuksissa on huomioitu alueeseen vaikuttavat merkittävimpien teiden ja katujen liikenteen ai-
heuttamat melutasot nykytilanteessa sekä  ennustetilanteessa vuodelle 2040. Keskimääräisten tie- ja 
katuliikenteen aiheuttamien melutasojen selvityksessä on käytetty apuna Espoon karttapalvelun ai-
neistoja laskennallisista liikennemääristä sekä Espoon kaupungin toimittamia aineistoja. Ympäristöön 
vaikuttava, merkittävin melulähde on Kauklahdenväylä sen kohtuullisen suuren liikennemäärän 
vuoksi. Mallinnuksessa on lisäksi huomioitu kohteen läheisyydessä sijaitsevien Kurttilantien, Hyttimes-
tarintien sekä Vanttilantien liikenteen aiheuttamat melutasot. 
 

 
Kuva 1. Selvityskohteen sijainti esitettynä kartalla. 
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2 Sovellettavat ohjearvot 

2.1. Ohjearvot ulkona 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.1 2 §) 
Nykyisillä asumiseen käytettävillä alueilla sekä täydennysrakentamiskohteissa, virkistysalueilla taaja-
missa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on oh-
jeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 
(klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja. [1] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, asetuksen 5 ja 6 § muutos (360/2019) 
Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet on suunniteltava ja toteutettava siten, 
että melun keskiäänitaso ei ylitä 55 desibeliä kello 7–22 ja viherhuoneet siten, että melun keskiääni-
taso ei ylitä 45 desibeliä kello 7–22, ellei asemakaavasta muuta johdu. [3] 
 
Taulukko 1. Yleiset melutason ohjearvot ulkona ja sisätiloissa 

Yleiset melutason ohjearvot 
Melun A-painotettu keskiäänitaso, 

(ekvivalenttitaso) LAeq 
Päivällä klo 7 - 22 Yöllä klo 22 - 7 

Ulkona 
Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 45-50 dB * 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 45 dB 40 dB 
Sisällä 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 
* uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 45 dB 

2.2. Ohjearvot sisällä  
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.2 3 §) 
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7–22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22–7) 30 dB. 
Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB, sekä liike- ja 
toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB. [1] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (YM027:00/2017) 
Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välillä pienin sallittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 dB. Raken-
nuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai 
pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibe-
liä, ellei asemakaavasta muuta johdu. [2] 

2.3. Kohteessa sovellettavat ohjearvot  
Kohteen voimassa olevan asemakaavan [4] pykälän 8 § mukaan tarkasteltavassa korttelissa: ”…on ra-
kennuslupavaiheessa esitettävä selvitys, että ulko-oleskelutilat ovat melukatveessa, jolla melutaso ei 
ylitä päivisin klo 7–22 55 dBA ja öisin klo 22–7 45 dBA.” Kohteen voimassa olevassa asemakaavassa ei 
ole asetettu rakenteiden ääneneristävyyden ohjearvoa, joten kohteessa sovelletaan Ympäristöminis-
teriön asetuksen [2] mukaista ohjearvoa 30 dB siten, että Valtioneuvoston päätöksen mukaiset [1] si-
sätilan ohjearvot 30 dB ja 35 dB saavutetaan.  
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3 Menetelmät ja lähtötiedot 

3.1. Laskentamenetelmä ja maastomalli 
Suunnittelukohteen melumallinnus on tehty SoundPlan 8.2 melulaskentaohjelmistolla käyttäen Road 
Traffic Noise [5] -laskentastandardia. Laskentamallia varten alueesta muodostettiin kolmiulotteinen 
maastomalli hyödyntäen Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa 9/2021. Maastomalliin on li-
sätty alueen tiet ja rakennukset, sekä kohteen suunnitelmien mukaiset uudet rakennusmassat [6]. Lii-
kennemeluselvityksen laatimisen apuna on lisäksi käytetty Espoon kaupungin laatimaa ohjeistusta Lii-
kennemelun mallintaminen ja siihen tarvittavat lähtötiedot [7]. 
 
Laskentamallit huomioivat melun leviämisen kannalta olennaisimmat tekijät kuten melunlähteiden 
ominaisuudet, alueen topografian, rakennukset ja muut esteet, heijastukset erilaisista pinnoista sekä 
äänen ilma-absorption. Laskentamallit on laskettu 5 metrin neliöpisteverkon tarkkuudella 2 metrin 
korkeudella vallitsevan maanpinnan yläpuolella. Laskennoissa on käytetty 2. kertaluokan heijastuksia 
ja melulähteiden hakuetäisyytenä on käytetty 2000 metriä. Mallit huomioivat tiet, vesistöt ja raken-
nukset akustisesti kovina pintoina ja muun ympäristön pehmeänä. Julkisivuihin kohdistuvia melutasoja 
on tarkasteltu kerroksittain ja julkisivuihin kohdistuvat melutasot on mallinnettu yhden (1) metrin vä-
lein. Merkittävimmät laskentaparametrit on esitetty myös kohdassa 3.2.  
 

 
Kuva 2. Ote laskennassa käytetystä maastomallista sekä huomioidut rakennusmassat ja vektorit. 
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3.2. Epävarmuustekijät ja merkittävimmät laskentaparametrit 
Melun leviämismalleilla pyritään yleisesti tarkastelemaan suunniteltuun kohteeseen kohdistuvaa epä-
edullisinta tilannetta, tämän vuoksi on sääolosuhteiden aiheuttamien epävarmuustekijöiden minimoi-
miseksi mallinnuksessa käytetty melun leviämiselle otollisia laskentasääolosuhteita. Alueen korkeus-
tasot ja äänilähteiden etäisyydet huomioiden laskentamallien epävarmuus on noin ± 2 dB. 
 
Taulukko 2. Laskennan sääolosuhteet ja merkittävimmät laskentaparametrit. 

Ilmanpaine Lämpötila Suhteellinen 
kosteus  

Laskenta- 
ruudukko 

Heijastusten 
lkm. 

Haku- 
etäisyys 

1013,3 mbar 15°C 70 % 5 m x 5 m 2 kpl 2000 m 

 

3.3. Mallinnuksessa käytetyt liikennetiedot 
Keskimääräisten tie- ja katuliikenteen aiheuttamien melutasojen selvityksessä on käytetty apuna Es-
poon karttapalvelun aineistoja laskennallisista liikennemääristä [8] sekä Espoon kaupungin toimitta-
mia liikennetietoja. Kohteeseen vaikuttava, merkittävin melulähde on Kauklahdenväylä sen kohtuulli-
sen suuren liikennemäärän vuoksi. Mallinnuksessa on lisäksi huomioitu kohteen läheisyydessä sijait-
sevien Kurttilantien, Hyttimestarintien sekä Vanttilantien liikenteen aiheuttamat melutasot.  
 
Raskaan liikenteen osuus on aineiston perusteella noin 5…12 % ja yöliikenteen osuus 5…9 % vuorokau-
den kokonaisliikennemäärästä. Espoon kaupunki on toimittanut selvitystä varten myös ennustetilan-
teen liikennemäärät Kauklahdenväylän sekä Kurttilantien osalta. Ilmoitetun perusteella Kauklahden-
väylän liikennemäärän kasvu on noin 74 % ja Kurttilantien liikennemäärän kasvuennuste jopa 146 %. 
Muiden tarkasteltavien tieosuuksien ennustetilanteen liikennemäärän arvioinnissa on käytetty Kauk-
lahdenväylän kasvukerrointa. Tie- ja katuosuuksien osalta laskennassa huomioidut liikennemäärät 
sekä nopeudet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Laskennassa käytetyt liikennetiedot nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa. 

Tieosuus 
KVL 

Nykytilanne 
[ajon/vrk] 

KVL  
Ennustetilanne 

[ajon/vrk] 

Nopeus- 
rajoitus 
[km/h] 

Raskaan  
liikenteen osuus  

[%] 

Yö- 
liikenteen osuus 

[%] 

Kauklahdenväylä 13 500 23 400 60 9,0 9,0 
Kurttilantie 1300 3200 40 12,0 5,0 
Vanttilantie 3600 6300 30 6,0 8,0 
Hyttimestarintie 2000 3500 40 5,0 7,0 

4 Liikennemelulaskenta 

4.1. Yleistä 
Selvityksessä on tarkasteltu rakennettavalle tontille kohdistuvia nykytilanteen (V0) sekä ennustetilan-
teen (V1) liikennemäärien aiheuttamia päivä- ja yöajan keskiäänitasoja (LAeq7–22 ja LAeq22–7). Meluvyöhy-
kekartoissa on esitetty Valtioneuvoston asettamiin sekä kohteen asemakaavassa määriteltyihin oh-
jearvotasoihin verrattavia LAeq päivä- ja yömelutasoja 5 dB meluvyöhykkeittäin. Laskennassa on huo-
mioitu melulähteiden lisäksi vallitsevat maasto-olosuhteet sekä laskennan aikaan olemassa olevat sekä 
tiedossa olevat uudet rakennusmassat. 
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Rakennettavien kiinteistöjen julkisivuihin kohdistuvia melutasoja on tarkasteltu yleisen käytännön mu-
kaisesti ennustetilanteessa (V1), jolloin liikennemäärät ovat kasvuennusteen mukaan suurelta osin 
noin 74 % suuremmat mitä nykytilanteessa. Ennustetilannetta voidaan pitää mitoittavana, jolloin tu-
losten perusteella tehtävät johtopäätökset pätevät myös tulevaisuudessa.  

4.2. Melutasot ulko-oleskelualueilla 
Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat päivä- ja yöaikaiset melutasot on esitetty 5 dB värivyöhykkein me-
lukarttaliitteissä 1–6. Liitteissä 1–3 on esitetty suunnittelukohteen melutilanne nykyisillä liikennemää-
rillä (V0) ja liitteissä 4–6 ennustetilanteen liikennemäärillä (V1) laskettuna. 
 
Suunnitelmapiirustusten mukaan paritalojen asuntokohtaiset ulko-oleskelualueet tullaan sijoittamaan 
asuntojen yhteyteen rakennettaville terassialueille sekä takapihojen nurmialueille. Kohteeseen ei ole 
suunnitelmapiirustusten perusteella osoitettu yhteiskäyttöön tulevia ulko-oleskelu- ja leikkialueita.  
 
Nykytilanteen liikennemäärillä päiväaikainen leikki- ja oleskelualueisiin kohdistuva melutaso LAeq7–22 on 
enimmillään 47 dB ja yöaikainen melutaso LAeq22–7 enimmillään 39 dB (Liite 3). Ennustetilanteen liiken-
nemäärillä päiväaikainen leikki- ja oleskelualueisiin kohdistuva melutaso LAeq7–22 on enimmillään 49 dB 
ja yöaikainen melutaso LAeq22–7 enimmillään 41 dB (Liite 6). Nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärillä, 
päivä- ja yöaikaiset melutasojen ohjearvot saavutetaan kohteen piha-alueilla hyvin ilman erillistä me-
lusuojausta. 

4.3. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot 
Kohteeseen suunnitellun rakennuksen julkisivuihin kohdistuvat melutasot ennustetilanteen liikenne-
määrillä on kuvattu 1 dB värivyöhykkein tämän selvityksen liitteessä 7. Tieliikenteen aiheuttamat me-
lutasot rakennusten julkisivuilla ovat yöaikaan noin 7 dB matalammat mitä päivällä. Liikenteen vuoro-
kausijakautumasta johtuen päivämelu on määräävässä asemassa julkisivujen melutilannetta arvioita-
essa, eikä yöaikaista julkisivuihin kohdistuvaa melutasoa ole tarpeellista tarkastella. 
 
Melumallinnusten mukaan rakennuksen julkisivuihin kohdistuvat suurimmat melutasot ovat ennuste-
tilanteen liikennemäärillä laskettuna 52 dB (Liite 7). Suurimmat melutasot kohdistuvat rakennuksen B 
Kauklahdenväylän puoleisella julkisivulla sijaitseviin julkisivupintoihin. Julkisivuihin kohdistuvat melu-
tasot aiheuttavat ulkoseinärakenteille noin 17 dB ääneneristävyysvaatimuksen, joten Ympäristöminis-
teriön asetuksen [2] mukainen ääneneristävyyden ohjearvo 30 dB, riittää hyvin Valtioneuvoston pää-
töksen [1] mukaisen sisämelun ohjearvon 35 dB saavuttamiseen. Yöaikaan julkisivuihin kohdistuva me-
lutaso on noin 7 dB matalampi mitä päivällä, joten tällöin saavutetaan myös yöaikaisen melutason 5 
dB pienempi ohjearvo. Kohteen sisämelun ohjearvot ovat saavutettavissa tavanomaisin rakennerat-
kaisuin. 

4.4. Parvekkeiden toteuttamismahdollisuudet 
Parvekkeet tulkitaan huoneistokohtaisiksi ulko-oleskelualueiksi ja niillä tulisi saavuttaa ainakin ulko-
oleskelualueiden päiväajan meluohjearvo 55 dB. Parvekelasituksille asetettavat vaatimukset esitetään 
niiltä edellytetyn ääneneristävyyden (äänitasoeron ∆L) mukaan, jolla ohjearvo saavutetaan. Tavan-
omaisella parvekelasituksella saavutetaan yleensä 10 dB äänitasoero.  
Suunnitelmien mukaan kohteen parvekkeet sijoitetaan rakennusten takapihan puolelle, kaakon puo-
leisille julkisivuille. Ennustetilanteen liikennemäärillä laskettuna suurin parvekepintaan kohdistuva päi-
vämelu 52 dB kohdistuu rakennuksen B Kauklahdenväylän puoleiseen parvekkeeseen (Liite 7). Parve-
kepintoihin kohdistuvien melutasojen vuoksi kohteen parvekkeita ei ole tarvetta lasittaa.  
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5 Johtopäätökset ja suositukset 
Taratest Oy on laatinut melulaskentamalliin pohjautuvan liikennemeluselvityksen Espoon Vanttilan 
kaupunginosaan rakentuvalle paritalokohteelle osoitteeseen Kurtinrinne 4 A, Espoo. Suunnittelukoh-
teena oleva kiinteistö sijaitsee Kauklahdenväylän tuntumassa, tontilla 49–45–103–4, noin 4 kilometrin 
etäisyydellä Espoon kaupungin keskustasta lounaaseen. Selvityksessä on tarkasteltu kohteen ulko-
oleskelualueisiin ja julkisivuihin kohdistuvia melutasoja tieliikennemelulähteet huomioivilla mallinnuk-
silla sekä tarkasteltu rakenteiden ääneneristävyysvaatimuksia. Mallinnuksissa on huomioitu alueeseen 
vaikuttavat merkittävimpien teiden ja katujen liikenteen aiheuttamat melutasot nykytilanteessa sekä  
ennustetilanteessa vuodelle 2040. Mallinnuslaskennoissa on huomioitu Kauklahdenväylän liikenteen 
lisäksi Kurttilantien, Hyttimestarintien sekä Vanttilantien liikenteen aiheuttamat melutasot.  
 
Suunnitelmapiirustusten mukaan paritalojen asuntokohtaiset ulko-oleskelualueet tullaan sijoittamaan 
asuntojen yhteyteen rakennettaville terassialueille. Ennustetilanteen liikennemäärillä päiväaikainen 
oleskelualueisiin kohdistuva melutaso LAeq7–22 on enimmillään 49 dB ja yöaikainen melutaso LAeq22–7 
enimmillään 41 dB.  Laadittujen melulaskentamallien perusteella kohteen piha-alueille muodostuu hy-
vin riittävän suojaisat oleskelualueet, joissa saavutetaan päivämeluohjearvo 55 dB sekä yömeluoh-
jearvo 45 dB ilman erillistä melusuojausta. 
 
Rakennusten julkisivuihin kohdistuvat suurimmat päiväaikaiset melutasot LAeq7-22 ovat ennustetilan-
teen liikennemäärillä laskettuna 52 dB. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot aiheuttavat ulkoseinära-
kenteille noin 17 dB ääneneristävyysvaatimuksen, joten Ympäristöministeriön asetuksen mukainen ää-
neneristävyyden ohjearvo 30 dB, riittää hyvin Valtioneuvoston päätöksen mukaisen sisämelun ohjear-
von 35 dB saavuttamiseen. Kohteen sisämelun ohjearvot ovat saavutettavissa tavanomaisin rakenne-
ratkaisuin. 
 
Suunnitelmien mukaan kohteen parvekkeet sijoitetaan rakennusten takapihan puolelle, kaakon puo-
leisille julkisivuille. Ennustetilanteen liikennemäärillä laskettuna suurin parvekepintaan kohdistuva päi-
vämelu 52 dB kohdistuu rakennuksen B Kauklahdenväylän puoleiseen parvekkeeseen. Parvekepintoi-
hin kohdistuvien melutasojen vuoksi kohteen parvekkeita ei ole tarvetta lasittaa.  
 
Kohteen suunnittelussa tulee välttää meluisille julkisivuille tulevia vaimentamattomia ilmanvaihto-
venttiilejä tai muita läpivientejä, lisäksi rakennus- ja asennustöissä tulee kiinnittää huomiota ohjeiden 
ja hyvän rakennustavan mukaiseen tiiviiseen rakentamiseen. Tämän selvityksen perusteella rakennus-
kohde voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisena niin, että kohteen ulko-oleskelualueilla sekä sisäti-
loissa saavutetaan ohjearvojen mukaiset melutasot. 
 
 
P irkkalassa 1.10.2021 
 
 
TARATEST OY 
 
Laatinut    ___________________ 
     Mira Alakoski, RI 
 
 
Tarkastanut   ___________________ 

Olli Aalto, Rkm 
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Liite 1:  Yleiskuva ‐ suunniteltu maankäyttö
               Päivämelu ulkoalueilla nykytilanteen
               liikennemäärillä
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Liite 2:  Yleiskuva ‐ suunniteltu maankäyttö
               Yömelu ulkoalueilla nykytilanteen
               liikennemäärillä
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Liite 3:  Suunniteltu maankäyttö
               Päivä‐ ja yömelu ulkoalueilla nykytilanteen
               liikennemäärillä
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Liite 4:  Yleiskuva ‐ suunniteltu maankäyttö
               Päivämelu ulkoalueilla ennustetilanteen
               liikennemäärillä
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Liite 5:  Yleiskuva ‐ suunniteltu maankäyttö
               Yömelu ulkoalueilla ennustetilanteen
               liikennemäärillä
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Liite 6:  Suunniteltu maankäyttö
               Päivä‐ ja yömelu ulkoalueilla ennustetilanteen
               liikennemäärillä
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Liite 7:  Suunniteltu maankäyttö
               Päivämelutasot rakennuksen julkisivuilla
               ennustetilanteen liikennemäärillä
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