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1. JOHDANTO

Hannusrannan kaavamuutosalue sijaitsee Espoon Kaitaalla, Kaitaantien pohjois- ja Hannusjärven
itäpuolella, tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä. Kohteeseen suunnitellaan kerros-
taloaluetta.

Tämän työn tarkoituksena on selvittää tie- ja katuliikenteen aiheuttama melutaso kaava-alueella
sekä osoittaa ne toimenpiteet, joilla kaava-alueen tulevassa maankäytössä varmistetaan melun
ohjearvot sisätiloissa, parvekkeilla ja ulko-oleskelualueilla.

Työssä määritettiin melun laskentamallin avulla alueen melutasot vuoden 2040 ennusteliikenteel-
lä huomioiden suunniteltu rakennusmassoittelu.

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1.

Kuva 1.1. Kaavamuutosalueen sijainti

Meluselvitys on tehty Pohjola Rakennus Oy:n toimeksiannosta, yhteyshenkilönä on ollut Juha Ja-
lonen.

Työstä on Ramboll Finland Oy:ssä vastannut FM Jari Hosiokangas, suunnittelijana on toiminut ins.
(AMK) Ville Virtanen.
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2. SELVITYKSEN PERIAATTEET

Tieliikenteen meluselvitys on tehty SoundPLAN 8.1 – ohjelmistolla käyttäen ohjelmaan sisältyvää
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia (RTN96). Laskentaohjelma laskee melun leviämi-
sen 3D-maastomallissa huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, maastonmuodot, rakennukset,
meluesteet ja heijastukset.  Lisätietoa ohjelmistosta on saatavilla osoitteessa www.soundplan.eu.

2.1 Maastomallin lähtötiedot

Laskennassa käytetty 3D-maastomalli on muodostettu Espoon kaupungin kantakartta-
aineistosta, jota täydennettiin Maanmittauslaitoksen 2 metrin korkeusmallilla.

Malliin lisättiin suunniteltu rakennusmassoittelu 29.4.2020 päivätyn maankäyttösuunnitelman
pohjalta (arkkitehtitoimisto Inaro Oy).

Kaitaantien eteläpuolelle on suunnitteilla toiseen asemakaavaan liittyvää rakentamista, joka on
otettu huomioon Kaitaantiehen rajoittuvien massojen osalta maankäyttösuunnitelmassa esitetyn
massoittelun mukaisena. Nämä massat voivat aiheuttaa melun heijastusta nyt tutkitulle kaava-
alueelle.

2.2 Liikennelähtötiedot

Laskennassa on huomioitu Kaitaantien, Hannusrannan ja Länsiväylän liikenne vuoden 2040 en-
nusteliikenteellä (melun kannalta mitoittava), ja ne on esitetty taulukossa 2.2.1.

Taulukko 2.2.1. Liikennetiedot, ennuste 2040

Tie/katu

Vuorokausiliikenne KVL, ennustetilanne 2040
(KAVL)

Raskas
liikenne Nopeus

(%) (km/h)

Hannusranta

Kaitaantie-parkkitalo P2: 2000
Parkkitalo P2-parkkitalo P1: 700
Parkkitalosta P1 pohjoiseen: 300 1 30

Kaitaantie
Hannusrannasta länteen: 8600
Hannusrannasta itään: 11 000 3 50

Länsiväylä 66 000 5 80

Päiväliikenteen klo 7-22 osuus on oletuksena 90% KAVL:stä.
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3. MELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista (VNp 993/92). Päätöstä
sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Päätöksen mu-
kaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 3.1 esitettyjä arvoja.

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

55 dB 50/45 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet, virkis-
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnoin-

tiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa eli ekvivalenttiäänitasoa koko ohjearvon aikavälil-
lä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun oh-
jearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää vastaavasti myös hiljaisempia ajanjaksoja.

Selvityskohteessa sovelletaan meluohjearvona päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB.

Parvekkeet tulkitaan asuntokohtaisiksi ulko-oleskelualueiksi. Niiltä edellytetään yleensä ainakin
päiväohjearvon 55 dB saavuttamista.

Rakennusten ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät taulukon 2.1 meluarvojen perusteella si-
ten, että sisällä asunnoissa ulkoa kantautuvan melun päiväajan keskiäänitaso ei ylitä päivällä 35
dB eikä yöllä 30 dB.

4. MELULASKENNAT

Melulaskennat on tehty vuoden 2040 ennustetilanteen liikennemäärien mukaan siten, että tulok-
sia voidaan verrata valtioneuvoston päätöksen mukaisiin päivä- (klo 07-22) ja yöajan (klo 22–
07) ohjearvoihin.

Meluvyöhykelaskentojen äänitasot on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi 50-55
dB meluvyöhyke on esitetty kuvissa tummanvihreällä.

Meluvyöhykelaskennat on tehty 5 x 5 m laskentaruudukkoon ja laskentakorkeutena on käytetty
vakiintuneen tavan mukaan + 2 m maanpinnasta. Laskennoissa on huomioitu 3 peräkkäistä hei-
jastusta rakennuksista.



ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS LUONNOS

4

Lisäksi suunniteltujen asuinrakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden melutilanteen arvioimista
varten on tehty melulaskennat julkisivuihin kohdistuvista keskiäänitasoista.

5. TULOKSET JA SUOSITUKSET

Melutasot piha-alueilla
Meluvyöhykelaskennan (pihatason melu 2 m korkeudella) tulokset on esitetty liitteenä olevissa
kuvissa 1.1-1.2.

Kuvassa 1.1 on esitetty päiväajan meluvyöhykkeet. Melutasot alittavat päivällä 55 dB korttelien
piha-alueilla. Kuvan 1.2 yöajan tilanteessa melutasot ovat enintään uusien alueiden ohjearvon 45
dB tasalla korttelien piha-alueilla.

Melutasot julkisivuilla

Julkisivuihin kohdistuvien melutasojen kuvat on esitetty kuvissa 2.1-3.2. Asuinrakennusten julki-
sivuihin kohdistuu Kaitaantien puolella (Hannuksenrannan itäpuolella) enimmillään 64 dB päivä-
ajan melutaso, jolloin ääneneristävyystarve on 29 dB (64 dB ulkomelu – 35 dB sisämelun ohjear-
vo = 29 dB). Ylöspäin pyöristäen kaavamääräys olisi 30 dB.

Muilla julkisivuilla melutasot jäävät alhaisemmiksi, joilla äänieristysmääräyksiä ei ole välttämä-
töntä asettaa. Huomattava on, että rakennuslupamenettelyssä noudatetaan asetusta rakennus-
ten ääniympäristöstä, joka edellyttää melualueella sijaitsevalta rakennukselta vähintään 30 dB
äänieristystä. Käytännössä se tarkoittaa kaikkia kaava-alueen asuinrakennuksia ja päiväkotia.

Yöajan julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat noin 7 dB pienemmät kuin päiväajalla, joten päi-
väajan melutasot ovat mitoittavat.

Parvekkeet

Parvekkeilta edellytetään yleensä vähintään päiväohjearvon 55 dB saavuttamista. Kohdissa, jois-
sa päivämelu julkisivuilla on alle 55 dB (vihreä tai valkoinen melusymboli), ei parvekelasituksia
melun kannalta tarvita. Parvekkeita sijoitettaessa niille julkisivuille, joissa päiväajan keskiäänita-
so ylittää 55 dB, parvekkeiden äänitasoa voidaan alentaa suljettavin lasituksin.

Yli 60 dB tilanteessa on syytä edellyttää parvekerakenteilta tavanomaista parempaa tiiviyttä ja
mahdollisesti paksumpaa lasia. Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan lasitettujen parvekkei-
den ääneneristävyydestä ja sen mitoituksesta, jota voidaan käyttää parvekkeen rakenteiden
suunnitteluun (Kovalainen, V. ja Kylliäinen, M, 2016).

Yli 65 dB päivämelutason kohdille parvekkeita ei ole suositeltavaa sijoittaa, tässä kohteessa me-
lutaso on kuitenkin kaikkialla tämän alapuolella.

Melun vaikutus asuntojen suuntautumiseen

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaan ”Melun- ja tärinän huomiointi maankäytön suunnittelussa”
suosituksen mukaan asuntojen ei tulisi suuntautua pelkästään suuntaan, jossa melutaso ylittää
65 dB. Mallinnusten perusteella ei yli 65 dB melutasoja esiinny julkisivuilla, joten melu ei aseta
rajoitteita asuntojen sijoittelulle.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTELMÄT

Työssä laadittiin melumallilaskelmiin perustuen kaava-alueen liikennemeluselvitys. Selvityksessä
tutkittiin alueen melutilanne mitoittavassa vuoden 2040 liikennetilanteessa.

Mallinnuksen perusteella todettiin pihojen leikki- ja oleskelualueiden melun ohjearvojen täyttymi-
nen, julkisivuille ehdotettavat äänieristyksen kaavamääräykset, suositukset asuntojen suuntaa-
miselle sekä suositukset parvekkeiden lasittamiselle melun vuoksi.

Pihojen melutilanne täyttää ohjearvot. Julkisivuille riittää 30 dB äänieristävyys myös Kaitaantien
suunnassa. Parvekkeiden osalta lasituksella voidaan hoitaa melutaso ohjearvoihin siltä osin, kun
päivämelutaso on 55 – 65 dB. Asuntojen suuntaamiselle ei synny rajoitteita, koska julkisivujen
melutasot ovat alle 65 dB.

Lähtötietojen tai suunnitelmien oleellisesti muuttuessa tulee tämä selvitys päivittää.

LÄHTEET

Kovalainen, V. ja Kylliäinen, M, 2016. Lasitettujen parvekkeiden ääneneristävyys liikennemelu-
alueilla. Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2016.

Ympäristöministeriö, 2017. Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä 796/2017
(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön ase-
tuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 360/2019).

LIITTEET
Kuvat 1.1-3.2. (6 kuvaa)














